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Atendimento, consultas, exames 
e vacinas no Assentamento Olga 

Benário em Tremembé

Nós podemos ajudar!

CRAS “Rui Rodrigues”realiza 
festa julina em Caçapava

Projeto colônia de férias realiza
vacinação, testes rápidos, Aferição de

pressão e orientações de saúde em Tremembé

Alunos dos cursos de padaria
artesanal e assistente adminstrativo 

começam aulas práticas em Caçapava

A prefeitura de Campos do
Jordão segue firme com

as obras de pavimentação

Na manhã desta terça-fei-
ra (17), a equipe do Cen-
tro de Saúde Municipal, 

A abordagem social acon-
tece o ano todo e durante 
o inverno tem horário de 
atendimento estendido 
para até às 23h. Os servi-
ços funcionam em parce-

A equipe do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) “Rui Ro-
drigues”, do bairro Vila 
Menino Jesus, promoveu 
uma Festa Julina dos Gru-
pos de Convivência na 
tarde do último dia 13. O 

Além da programação 
didática e educacional 
realizada pela Secre-
taria de Educação no                             
Projeto Colônia de Férias, 
a                 parceria com a Se-
cretaria de Saúde propor-
ciona uma série de ações 
voltadas ao atendimento 

As turmas dos cursos de 
Padaria Artesanal e As-
sistente Administrativo já 
começaram a colocar em 
prática todo aprendizado 

No momento, duas frentes 
estão sendo desenvolvidas 
pela Secretaria de Obras. 
Uma delas é na Rua Enge-
nheiro Dorival de Carva-

atendeu a população do 
Assentamento Olga Be-
nário. Foram realizados 

ria com o Consultório na 
Rua, Caps AD, Caps 2 e 
Guarda Civil Municipal. 
Hoje, o Abrigo Institucio-
nal disponibiliza 59 vagas, 
com oferta de pernoite e 

evento contou com a pre-
sença das famílias, que se 
divertiram com muita mú-
sica e atividades.
A festa aconteceu no 
Centro de Educação Am-
biental Parque Ecológico 
da Moçota, e teve como 

preventivo de saúde, en-
tre eles: Jogos educativos, 
placas de cultura de micro-
organismos,            lar-
vas de mosquitos, folhetos 
educativos, teatro da febre 
amarela, vacinação contra 
a gripe e febre amarela, 
aferição de     pressão arte-

adquirido em sala de aula. 
Os cursos                                                    
profissionalizantes ofe-
recidos pela Prefeitura 
de Caçapava em parceria 

lho, que fica na Vila Nova 
Suíça e, que também serve 
de acesso para o Bairro da 
Vila Albertina. Outra obra 
que está em execução, fica 

atendimentos de saúde, 
consultas, exames, vacinas 
e orientações gerais.

alimentação e higiene pes-
soal. 
O horário de entrada dos 
usuários durante o perío-
do de inverno é das 16h às 
18h.

atrações os bonecões da 
Secretaria de Cultura,         
Esporte e Lazer, ofici-
na de balão com Eliane                                        
Aparecida, espaço kids, 
além de uma confraterni-
zação com    lanche comu-
nitário.

rial, avaliação nutricional 
e testes rápidos.
O projeto Colônia 
de          Férias acontece de 
16 a 20 de julho no Cen-
tro             Educacional An-
tonio de Matos de Barros 
e na       praça da Escola 
Maria Dulce.

com o Senai (Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial)                já 
ofertaram neste ano mais 
de 370 vagas.

no Alto da Vila Paulista 
Popular. Os serviços com-
preendem a Rua Durval 
José Bunemer e um trecho 
da Rua Amélia de Paiva.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 268, Termo nº 6805
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO APARECIDO SOARES PEREI-
RA e CAMILA SIGNORINI DE MORAES, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 28 de dezembro de 1986, de profissão 
motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Particular Fa-
zenda Kanegae, nº 20, Fazenda Kanegae, Tremembé/SP, filho de JOSÉ APARE-
CIDO DOS SANTOS PEREIRA, de 56 anos, nascido na data de 5 de janeiro de 
1962 e de MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA, de 49 anos, nascida na 
data de 12 de dezembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremem-
bé/SP e naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 26 de 
dezembro de 1995, de profissão comerciante, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Souza Ribeiro, nº 143, Centro, Tremembé/SP, filha de SÉR-
GIO FERREIRA DE MORAES, de 51 anos, nascido na data de 9 de março de 
1967, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ISA-
BEL CRISTINA SIGNORINI DE MORAES, de 53 anos, nascida na data de 3 
de julho de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Engenheiro Civil 
Costureira(Galoneira/
Overloque) 
Servente de obra 
(PCD)  
Aux. Administrativo(P-
CD) de Almoxarife/Lo-
gistica.

Fundo social começa a arrecadar 
garrafas pets para o

“Natal Espetacular” em Caçapava

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava deu 
início a 1º edição do proje-
to “Natal Espetacular”, um 
convênio assinado junto 
ao Governo do Estado de 
São Paulo. A iniciativa re-
tira garrafas pet do meio 
ambiente e as transforma 
em enfeites, que serão uti-
lizados na decoração de 
Natal no fim do ano.

No último mês, funcioná-
rios participaram de um 
curso realizado em São 
Paulo para aprendizado 
das técnicas do artesana-
to sustentável, que será 
aplicado a uma equipe de 
voluntários para iniciar o 
projeto. 
As garrafas PET serão re-
aproveitadas com a con-
fecção de sinos, bolas de 

natal, estrelas, guirlandas 
e árvores em diversos ta-
manhos.
Os moradores de Caçapa-
va podem participar doan-
do garrafas, de qualquer 
tamanho ou cor, na sede do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Rua Alberto Pinto de 
Faria, 280 - Jardim Julieta, 
de segunda a sexta, das 9 
às 17 horas.
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Rotary promove corrida inclusiva 
em Agosto em Campos do Jordão

Festa do Divino em Cunha

Prefeitura de Ilhabela abre
inscrições para oficina de Tie Dye

Suplementação para Saúde é
aprovada em sessão extraordinária

na Câmara Municipal de Ilhabela

A Prefeitura de Campos do Jordão 
intensifica, neste mês, as ações 
de prevenção contra a Hepatite.

O Rotary Clube Campos 
do Jordão promove no dia 
19 de Agosto a Rotary Run 
“Seja a inspiração”. Além 
da corrida, com percur-
sos de 5km e 10km, para 
atletas amadores e profis-
sionais, haverá caminha-
da com percurso de 3 km. 
Esta será a primeira cor-

O domingo foi de muita 
movimentação em Cunha, 
tanto da Festa do Divino 
quanto do 25° Acordes na 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, através do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los está com as inscrições 
abertas até o dia 23 de ju-
lho, para a Oficina de Tie 
Dye.
Trata-se de uma antiga téc-
nica, tradicionalmente uti-
lizada por várias culturas 
no mundo, especialmente 

O projeto de Lei do Exe-
cutivo 54/2018, que dis-
põe sobre suplementação 
de dotação constante do 
orçamento vigente e repla-
nejamento orçamentário e 
prevê o aporte de R$ 16,4 
milhões para a Secretaria 
de Saúde foi aprovado, em 
sessão extraordinária, na 
noite desta segunda-feira 
(16), na Câmara Munici-
pal. A sessão contou com 
a presença do prefeito de 
Ilhabela, Márcio Tenório.
O PL prevê o aporte de R$ 
16,4 milhões para a pasta 
com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação 
da receita da cota-parte de 
royalties pela participação 
especial. Ou seja, o saldo 

Até o dia 31 de Julho, tes-
tes para diagnosticar a he-
patite B e C serão feitos nos 
Postos de Saúde. Todos os 
maiores de 40 anos devem 
fazer o teste. A hepatite é 
uma doença silenciosa que 
pode levar à morte, por 
complicações no fígado, 
incluindo cirrose e câncer. 

rida de rua solidária, pro-
movida pelo Rotary local 
e também com uma novi-
dade: a participação de pa-
ratletas.
As inscrições estão sendo 
feitas através do site até o 
dia 1 de agosto.
Toda a renda obtida com 
as inscrições será repas-

Serra.
Na parte artística, o 
povo vibrou com as                       
apresentações do gru-

asiáticas e africanas. No 
Japão, onde a técnica é co-
nhecida como shibori, os 
mais antigos exemplares 
desse tipo de tingimento 
datam do século VI ao sé-
culo VIII.
Contemporaneamente, o 
Tie Dye teve um ápice en-
tre as décadas de 1960 e 
1970. Essa Oficina se des-
tina somente para os usu-
ários do Cras (Centro de 
Referência da Assistência 

positivo das diferenças 
acumuladas entre a arre-
cadação prevista e a rea-
lizada. De acordo com o 
projeto, o orçamento apro-
vado para 2018 não conse-
guirá abarcar, a contento, 
a gama de investimentos 
nos diversos setores aten-
didos por aquela secreta-
ria diante do aumento na 
oferta e procura pelos ser-
viços de saúde; aquisições 
de espaços físicos para as 
futuras instalações da ga-
ragem para abrigar os seus 
veículos e do centro mu-
nicipal de reabilitação, as-
sim como a realização de 
futuro chamamento a em-
presas terceirizadas para 
gerenciar os serviços no 

O teste também é impor-
tante para os usuários de 
álcool e drogas, profissio-
nais do sexo, comunidade 
LGBT, pessoas privadas 
de liberdade, em situação 
de rua, manicures, pedicu-
res, podólogos, tatuadores, 
portadores de tatuagens, 
piercings e trabalhadores 

sada para a escola Prof. 
Expedito Camargo Freire, 
para o projeto de moderni-
zação e informatização da 
escola. No último final de 
semana, os voluntários do 
Rotary Campos do Jordão, 
aproveitaram a temporada 
para divulgar a corrida e 
fazer as inscrições.

po Orgulho Caipira, de                   
Lagoinha, à tarde, e de 
André Moraes e Banda, à 
noite.

Social), e faz parte de uma 
das Ações para estimular a 
Geração de renda e empo-
deramento dos participan-
tes e suas aulas acontecem 
toda quarta e quinta-feira, 
das 13h às 16h, com dura-
ção de dois meses.
Serviço: As inscrições po-
dem ser feitas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
15h, na recepção do Cras:  
rua Gérson Peres de Araú-
jo, 275, Barra Velha.

Centro de Referência da 
Mulher – CRM e Centro 
de Referência Animal – 
CRA; construção de uma 
nova UBS na região da Ar-
mação; ampliação do Hos-
pital Mário Covas, na Bar-
ra Velha, incluindo novos 
equipamentos e interven-
ções no pronto socorro; e 
a construção de mais dois 
novos postos de saúde nos 
bairros Castelhanos e Gre-
en Park.
“Saúde é prioridade na 
nossa gestão. Essa suple-
mentação aprovada pelos 
vereadores oferecerá mais 
estruturas e melhores con-
dições para nossa gente”, 
comentou o prefeito Már-
cio Tenório.

da área da saúde, mesmo 
que tenham menos de 40 
anos.
Em Campos do Jordão 
foram diagnosticados, no 
ano passado, 19 casos de 
Hepatite C e 6 casos de 
Hepatite do tipo B. O teste 
é gratuito e o resultado fica 
pronto em 30 minutos.
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PAT forma 160 alunos pelo 
Programa Estadual de 

Qualificação em Ilhabela

Festival Esquenta Monteiro

Festa Julina em
Redenção da Serra

A Delegação de Lagoinha embarca 
para os 62° Jogos Regionais São 

Sebastião-Ilhabela.

E o primeiro show da Festa
do Tropeiro, foi

sensacional Day e Lara

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo e do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), pro-
moveu na noite dessa se-
gunda (16), a formatura 
de 160 alunos do primei-
ro semestre de cursos do 
PEQ (Projeto Estadual de 
Qualificação). A cerimô-
nia aconteceu no auditó-
rio do Paço Municipal, e 
contou com a presença dos 
formandos e suas famílias.
Entre as autoridades que 
compuseram a mesa es-
tavam o prefeito Márcio 
Tenório, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e do Turismo Ricar-
do Fazzini, a coordenado-
ra do PEQ Sara Barbosa 
Pelaez Diego, a diretora 
do PAT Ilhabela Alda Tor-
res e a professora e direto-
ra do Colégio Eurípedes 
Marluce Rodrigues, que 
cedeu parte das salas de 
aula da instituição para a 
realização dos cursos.
A formatura envolveu 
alunos dos quatro cursos 
ofertados pelo PAT em 
parceria com o PEQ, sen-
do eles: Camareira, Téc-
nicas de Vendas, Porteiro 
e Auxiliar Administrativo. 
Foram dois meses intensos 
de aprendizado, unindo 
aulas teóricas e práticas, 
somando uma carga horá-
ria de 160 horas.
“É sempre um grande de-
safio trazer esses cursos de 
capacitação, mas é um de-
safio bom, que vale a pena. 
É gratificante quando ve-
mos isso sendo realizado, 
é um ganho para a popu-
lação, afinal, quanto mais 

Em julho, a cidade de 
Monteiro Lobato promove 
o FESTIVAL ESQUENTA 
MONTEIRO. Uma pro-
gramação especial aqui na 
Serra da Mantiqueira para 
esquentar essas férias.
Música boa, com serestei-
ros rodando a cidade, or-

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Turismo e Cultura 
informa que a Festa Julina 
Municipal foi adiada para 
o dia 21 de Julho de 2018, 
a partir das 19h, na frente 

capacitadas as pessoas 
estão, melhor sua qualida-
de de vida, e melhorando 
a qualidade de vida, tudo 
começa a mudar para es-
ses alunos”, declarou Alda 
Torres, diretora do PAT 
ilhéu.
Antes do pronunciamen-
to dos membros da mesa 
de autoridades, as tur-
mas realizaram singelas 
apresentações, a exemplo 
dos formandos do curso 
de Porteiro; eles canta-
ram, em coro, uma músi-
ca que, no refrão, repetia 
as palavras “campeão, 
vencedor”, em referência 
à jornada percorrida e à 
dedicação que os levou 
aos novos conhecimentos 
e habilidades. Já a turma 
de Técnicas de Vendas foi 
representada por três es-
tudantes; eles subiram ao 
palco para declarar o agra-
decimento aos professores 
e o sentimento de orgulho 
de estarem capacitados. Já 
os alunos de Auxiliar ad-
ministrativo escolheram a 
colega Elaine Cristina de 
Almeida como oradora da 
turma, declamando uma 
mensagem de agradeci-
mento e satisfação pelo 
curso finalizado e pelos 
novos aprendizados ao 
longo das últimas sema-
nas.“A cidade é turística, 
e é impossível falar de de-
senvolvimento econômico 
e turismo, e de geração de 
emprego e renda, sem fa-
lar, primeiro, de qualifica-
ção profissional. É muito 
bom que possamos fazer 
isso pela nossa população, 
é gratificante saber que 
agora vocês podem ir para 
o mercado de trabalho não 

questra convidada, arraía, 
feiras de produtores locais 
e muito mais!
Os restaurantes participan-
tes (Beira do Riacho, Tor-
teria e Café Sabor da Terra, 
PULO do GATO Bistrô, 
Fideli’s Bistrô, Restau-
rante Resgate Caipira, 

do Centro da Melhor Ida-
de. 
Devido aos eventos ocor-
ridos pela região na data, a 
Festa Julina Municipal foi 
adiada para proporcionar 
ao munícipice redencense 

mais de mãos vazias, mas 
levando o currículo que 
confirma essa capacitação, 
e sentindo orgulho daquilo 
que vocês fizeram. Dese-
jo a todos boa sorte nessa 
nova empreitada, e contem 
com a gente”, enalteceu o 
secretário Ricardo Fazzini.

No próximo dia 27, oito 
novas turmas terão início 
para os cursos de: Guia de 
Turismo, Agente de Turis-
mo, Turismo Receptivo, 
Atendimento e Recepção, 
Técnicas de Vendas, Au-
xiliar Administrativo, Au-
xiliar de Contabilidade e 
Manipulação de Alimen-
tos.
Foram ofertadas 40 vagas 
por curso, que se esgota-
ram na semana passada. 
Ou seja, em breve, serão 
mais 320 alunos qualifi-
cados para o mercado de 
trabalho.
“A educação tem um sig-
nificado muito importante 
em nossas vidas. Na mi-
nha, ela chegou de forma 
tardia, mas foi por meio 
dela, de um curso técnico 
também, que pude orga-
nizar minha vida profis-
sional, e hoje estou aqui 
na condição de prefeito. 
Portanto, assim como mu-
dei minha vida, imagino 
o quanto é emocionante 
para vocês participarem 
desta formatura e ver uma 
potencial mudança na vida 
de cada um de vocês tam-
bém. Vocês se esforça-
ram para estar aqui, para 
estudar, e esse é o início 
de uma grande conquista, 
podem ter certeza”, com-
pletou o prefeito Márcio 
Tenório.

Restaurante Tia Nastácia, 
O Turista Emporium, Gi 
Lanches e Pizzaria A Ta-
berna) apresentam um pra-
to especial como parte do 
Festival Gastronômico.
Venham aquecer seu in-
verno na cidade que en-
canta seus visitantes!

e queridas cidades vizi-
nhas o melhor aproveita-
mento do evento. 
Qualquer dúvida: Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Turismo e Cultura
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A diretoria de saúde de Potim continua a
realizar  a campanha de controle do Tracoma

Copa bairro x bairro
sub 17 em Potim

Orientações sobre recém
nascidos no MaracaiboHoje, os alunos que foram 

atendidos no mês passado, 
estão sendo reavaliados.
Uma nova avaliação está 
marcada para o dia 23 de 

A equipe do Centro foi a 
campeã da 2º Copa Bairro 
x Bairro sub 17 desse ano. 
Com muita garra e pressão 
a equipe venceu o time do 
bairro CDHU por 2 a 1. 
Os gols da vitória acon-
teceram ainda no primei-
ro tempo.  No retorno da 
partida a equipe do CDHU 

O Grupo de Puericultura 
realizou um encontro para 
abordar a importância 
do acompanhamento do 

julho às 8 horas na unida-
de de saúde.  As crianças 
que foram diagnosticadas 
com suspeita devem com-
parecer a UBS.

reagiu e marcou o gol, mas 
o mesmo não foi suficiente 
para garantir a vitória. 
O campeonato prestigiou 
ainda a categoria de me-
lhor artilheiro, melhor go-
leiro e jogador destaque. 
Artilheiro: Vinicius (Atle-
ta do time do Alvorada)
Melhor goleiro: Didi 

crescimento e desenvolvi-
mento de crianças de 0 a 
2 anos. Foi abordado tam-
bém o tema sobre cólica 

O tracoma é uma doen-
ça infecciosa e altamente 
contagiosa, também co-
nhecida por ceratoconjun-
tivite.

(Atleta do time do Centro)
Jogador destaque: João 
Marcelo (Atleta do time 
do Centro)
A partida teve como time 
de arbitragem: 
Árbitro Renato Martins 
Auxiliar 1: Nelson Rana 
Filho
Auxiliar 2: Danilo Maciel

intestinal em recém nasci-
dos de até 3 meses de vida.
Foram atendidas cerca de 
15 mães com seus filhos.
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Taubaté ganha
nova avenida

Copa no Parque é sucesso 
com Juca Teles em Pinda

Câncer bucal é uma enfermidade que causa
aproximadamente 13 mortes por dia no Brasil

Cmei do Cidade Jardim realiza 
projeto Capoeirando em Pinda

Projeto Felicidança abre
vagas para o segundo
semestre em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
entrega às 10h da próxi-
ma quarta-feira, dia 18 de 
julho,  a avenida Reitor 
Milton de Freitas Chagas, 
construída entre a avenida 
Charles Schnneider e a rua 
Edmundo Morewood, no 
bairro Barranco.
A nova via tem 200 me-
tros de extensão, conta 
com calçadas, ciclofaixa, 
duas faixas de rolamento 
de veículos para cada sen-
tido e iluminação pública 
com fiação subterrânea. 
O trecho já foi totalmente 
sinalizado, com pintura de 
solo, placas de sinalização 
e orientação. Além da aber-
tura da via, a obra contou 

No domingo (15), além 
da Corrida Pinda 2018, o 
Parque da Cidade recebeu 
também o evento Copa no 
Parque, a partir do meio-
dia, com a transmissão da 

O Cmei (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Dr. Francisco Lessa Jú-
nior, no Cidade Jardim, 
recebeu, no dia 4 de julho, 
mais uma aula do projeto 
Capoeirando que, neste 
ano, completa seu sétimo 
ano.  
A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educa-

O Projeto Felicidança está 
com inscrições abertas, 
até que se completem as 
vagas, para aulas gratui-
tas de estilos variados. Os 
interessados devem pro-
curar a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura no Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
em Taubaté, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.
A professora Christine 
Lyuba ministra aulas dos 
estilos: forró, samba, solti-
nho, sertanejo, bolero, tan-
go, salsa, zouk e kizomba 
e sambarock.  
O curso é destinado a pes-
soas de, no mínimo, 16 
anos. Menores de 18 anos 
devem estar acompanha-
dos pelos pais ou respon-
sáveis.
As aulas terão início no 

com a retificação do córre-
go do Judeu e a construção 
de muros de contenção. O 
investimento total foi de 
R$ 1.339.516,64.
A obra da avenida Reitor 
Milton de Freitas Chagas 
faz parte do sistema viá-
rio da Estrada do Pinhão, 
em contrapartida ao finan-
ciamento internacional do 
programa Acelera Tauba-
té. O objetivo desta nova 
via é auxiliar na redistri-
buição dos fluxos, já que 
no trecho trafegam mais 
de mil veículos por dia em 
horário de pico.
Foram instalados semá-
foros no cruzamento da 
avenida Reitor Milton de 

final da Copa do Mundo 
em um telão. O jogo Fran-
ça e Bélgica, que teve a 
equipe da França como 
campeã, contou com a pre-
sença de um bom público 

ção Física, é a responsável 
pelo sucesso deste projeto 
que conta com a colabora-
ção de toda a equipe esco-
lar, Conselho de Escola e 
também da Mestre Moran-
guinho, do grupo Capoeira 
Vida, que é parceira desde 
o primeiro ano.
“ A capoeira tem sua gran-
de importância histórica e 
cultural, uma arte brasilei-
ra pouco valorizada, mas 

dia 3 de agosto e a docu-
mentação necessária para 
a matrícula é uma foto 
3×4 recente, cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço de Taubaté, 
atestado médico em caso 
de restrição para a práti-
ca de dança de salão para 
participantes com mais de 
60 anos ou portadores de 
deficiência física.
São 20 vagas para jovens 
acima de 16 anos, para 
adultos são destinadas 30 
vagas e para portadores de 
deficiência física 10 vagas. 
As vagas devem ser preen-
chidas seguindo o critério 
de metade para cada gê-
nero. Importante que as 
inscrições sejam efetua-
das em duplas de homens 
e mulheres para que fique 
equilibrado o número de 

Freitas Chagas com a ave-
nida Charles Schnneider. 
Estes equipamentos de-
vem garantir a travessia 
segura para os pedestres e 
a organização do trânsito 
no local, além de reduzir o 
número de acidentes.
Também foi implantando 
um semáforo na avenida 
Charles Schnneider, no 
cruzamento com a rua dos 
Passos, com o objetivo de 
garantir a travessia dos 
pedestres que utilizam os 
pontos comerciais e ins-
tituições de ensino da re-
gião. 
Os dois cruzamentos terão 
tempos semafóricos sin-
cronizados.

mas em seguida, o show 
da Banda Estrambelha-
dos, Juca Teles e Bloco do 
Saci, marcado para as 15 
horas, atraiu cerca de 20 
mil pessoas para o Parque.

que pode ser trabalhada 
de forma interdisciplinar, 
lúdica e divertida e que 
abrange todos os eixos te-
máticos desenvolvidos na 
Educação Infantil”, expli-
cou a professora.
No Cmei Dr. Francisco 
Lessa Júnior, o projeto é 
realizado todas as quartas-
feiras, atendendo todos os 
alunos, desde o berçário 
até o pré fase I.

participantes em aula. Por-
tadores de deficiência au-
ditiva devem ser acompa-
nhados por um intérprete 
de libras e portadores de 
comprometimento visual, 
motor e intelectual acom-
panhados por um cuida-
dor.
O Projeto Felicidança ofe-
rece também Oficina de 
Danças Folclóricas Regio-
nais Brasileiras, como a 
catira, o coco de roda e ca-
rimbo & síria, às quintas-
feiras, às 19 h no Centro 
Cultural. Não é necessária 
prévia inscrição e o aluno 
deve se apresentar trajado 
de acordo com a modali-
dade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à praça 
Coronel Vitoriano, nº 1, 
no Centro.

População deve estar aten-
ta a quaisquer alterações 
na boca e procurar um 
cirurgião-dentista regu-
larmente Segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer 
(INCA), mais de 600 mil 
casos de câncer, em todas 
as suas formas, são proje-
tados para 2019. O Conse-
lho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP) 
alerta para o fato de que o 
câncer de boca mata cerca 
de cinco mil brasileiros 
anualmente – são mais de 
13 mortes por dia. É es-
sencial, aponta o Conse-

lho, conhecimento acerca 
dos fatores de risco e de 
como esse tipo de câncer 
se dá na população. O ta-
baco (cigarro) é o princi-
pal fator de risco para o 
desenvolvimento do cân-
cer de boca, quando asso-
ciado ao álcool este risco 
aumenta ainda mais. O ví-
rus do papiloma humano 
(HPV) está relacionado ao 
câncer da região posterior 
da boca, nas amígdalas e 
base da língua. Já o câncer 
de lábio aparece frequen-
temente no lábio inferior 
e sua principal causa é a 

radiação solar. A doença 
ocorre, frequentemente, no 
lábio, borda de língua, as-
soalho da boca, e gargan-
ta. Além disso, tem maior 
ocorrência em homens do 
que em mulheres e atinge 
principalmente pessoas 
acima de 40 anos de idade. 
O carcinoma epidermóide 
ou espinocelular, aquele 
que se encontra no epitélio 
de revestimento da boca, é 
o mais comum, represen-
tando aproximadamente 
90% dos casos, segundo 
o cirurgião-dentista Fábio 
de Abreu Alves, integran-

te da Câmara Técnica de 
Estomatologia do CROSP. 
Outros tipos de câncer 
bucal também podem sur-
gir, como o adenocarci-
nomas, aqueles tumores 
malignos que se originam 
nas glândulas salivares, 
sarcomas e linfomas. No 
caso de maior incidência, 
carcinoma epidermóide, 
os pacientes dificilmen-
te têm muitas queixas em 
sua fase inicial. Em geral, 
os sintomas são facilmente 
confundidos com peque-
nas inflamações e tratados 
de maneira errônea, o que 

aumenta a taxa de mortes 
por causa de diagnósticos 
tardios. Nesse caso espe-
cífico, as reclamações são 
sobre desconfortos dis-
cretos e ardência. Feridas 
nos lábios, inchaços na 
bochecha, perda de sensi-
bilidade, manchas brancas 
ou vermelhas, dificulda-
de de mastigar ou engolir 
alimentos, mudanças na 
voz, alterações da cor da 
mucosa da boca e feridas 
que não cicatrizam são 
alguns dos sinais mais co-
muns. Como os principais 
fatores de risco são tabaco 

e álcool, não fumar e con-
sumir moderadamente be-
bidas alcoólicas são as for-
mas básicas de prevenção. 
“Devemos também nos 
preocupar em manter a hi-
giene da boca e ter alimen-
tação saudável, consumin-
do frequentemente frutas e 
verduras”, afirma o cirur-
gião-dentista. “Qualquer 
alteração que o paciente 
perceber é razão para pro-
curar um cirurgião-dentis-
ta. O estomatologista é o 
principal especialista para 
diagnóstico das doenças 
da boca”, explica Alves.


