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A GAzetA dos Municípios

Inauguração da biblioteca 
municipal de Tremembé

Saneamento básico: prefeitura de Taubaté intensifica ações 
de fiscalização e notificação de residências irregulares

Transparência: Apresentação 
das despesas e fontes de

recursos aplicados na Saúde

Na tarde desta quarta-feira 
(26), foi inaugurada a Bi-
blioteca Municipal “Profª 
Maria Pia Iori”. Após um 
cortejo literário saindo da 
Prefeitura de Tremem-
bé, alunos e professores 
se dirigiram para a Esta-

De forma a melhorar as 
condições sanitárias do 
município e em com-
promisso firmado com o 
Grupo de Atuação Espe-
cial do Meio Ambiente 
(GAEMA), a Prefeitura 
Municipal de Taubaté e a 
SABESP firmaram acordo 

Na noite desta quarta-feira 
(26), a Secretaria de Saúde 
realizou uma audiência pú-
blica onde foi apresentado 
o Balancete Financeiro do 

ção Ferroviária ao som da 
Famutre, onde no decor-
rer do trajeto aconteciam 
apresentações e contos.
As 16h30, com a presen-
ça do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli, autori-
dades, professores e mui-

para intensificar as ações 
de fiscalização e notifica-
ção dos proprietários cujas 
residências não possuem 
ligação à rede coletora de 
esgoto.
Nas áreas urbanas de 
Taubaté, conforme último 
levantamento feito pela 

2º Quadrimestre de 2018 
sobre as despesas e fontes 
de recursos aplicados na 
Saúde, bem como a oferta 
e produção de serviços na 

tos alunos, foi inaugurada 
o novo espaço de leitura 
para a população de Tre-
membé.
O prédio da nova biblio-
teca foi totalmente refor-
mado, preservando suas 
características.

SABESP (2018), existem 
cerca de 1.454 residên-
cias ainda sem ligação à 
rede coletora de esgoto. 
Todavia, deste total, 916 
imóveis possuem soleira 
negativa e 538, são factí-
veis. Em 2014, eram 3.543 
imóveis sem conexão, sen-

rede assistencial própria 
e contratada. O encontro 
aconteceu na Câmara Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca de Tremembé.

do 2.627 na condição de 
factíveis.
A SABESP e a Prefeitura 
têm notificado os muníci-
pes residentes em imóveis 
factíveis quanto à impor-
tância de se dar uma desti-
nação adequada ao esgoto 
doméstico. Em um primei-
ro momento, os moradores 
têm recebido uma notifica-
ção emitida pela SABESP 
concedendo um prazo de 
30 dias para a adequação 
do ramal interno das re-
sidências e solicitação de 
conexão à rede; transcor-
rido esse prazo, caso as 
providências não tenham 
sido tomadas, uma nova 
notificação é emitida pela 
Prefeitura, concedendo 
um prazo máximo de 10 
dias para a regularização 
por parte do proprietário, 
sob pena de cobrança de 
multa no valor de 2 UFMT 
(R$ 376,36).
Na Zona Rural, tendo 
em vista o fato de as re-
sidências não possuírem 
acesso à rede coletora da 
SABESP, a Prefeitura de 
Taubaté tem buscado re-
cursos estaduais para fo-
mentar a implantação de 
fossas sépticas. Neste ano, 
um projeto foi submetido 

ao FEHIDRO, visando a 
elaboração de estudos de 
concepção, projeto exe-
cutivo e licenciamento 
para futuras instalações 
de sistemas isolados de 
tratamento de esgoto nas 
áreas especiais de interes-
se rural, situadas na Bacia 
Hidrográfica do rio Una, 
importante manancial de 
abastecimento público. 
A proposta foi subme-
tida no edital aprovado 
pela deliberação CBH-PS 
012/2017, o qual habili-
ta empreendimentos para 
auxílio financeiro pela 
FEHIDRO no exercício de 
2018.
Conforme deliberação 
CBH-PS 005/2018, a 
proposta do município 
de Taubaté foi indicada e 
segue para acompanha-
mento e avaliação de um 
agente técnico nomeado 
para aprovação definitiva 
do recurso, que deverá ser 
recebido pelo município 
em 2019.
Ademais, a Secretaria 
do Meio Ambiente, vem 
buscando outras formas 
de captação de recursos 
oriundos de emenda im-
positiva, para, a partir de 
2019, implantar fossas 

sépticas em locais de inte-
resse público na zona ru-
ral, como escolas, igrejas 
e postos de saúde.
Uma fossa séptica é uma 
solução tecnológica que 
trata, eficientemente, o es-
goto proveniente do vaso 
sanitário, e deve ser im-
plantada adequadamente.
Orientações quanto à ins-
talação adequada de fos-
sas sépticas também estão 
sendo disponibilizadas 
nos processos que reque-
rem aprovação de Sítios 
de Recreio, localizados 
nas áreas especiais de in-
teresse rural, conforme es-
tabelecido pelo Plano Di-
retor Físico de Taubaté (lei 
complementar 412/2017), 
que prevê a existência de 
um sistema de tratamento 
de esgoto sanitário como 
requisito obrigatório para 
aprovação destes.
Dessa forma, espera-se 
que o município de Tauba-
té alcance níveis máximos 
de saneamento básico, ga-
rantindo, assim, melhores 
condições sanitárias no 
município e permitindo 
uma melhor qualidade de 
vida para todos.
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos fei-
tos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diaria-
mente, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de ar-
rombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cer-
veja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto 
e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas 
ao Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender 
e a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade 
para dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a si-
tuação, capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as 
diferenças individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno 
está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.
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Prefeitura de Taubaté e Unitau 
promovem passeio pelo

patrimônio histórico da cidade

Pinda promove manhã de debate 
sobre rede de proteção a mulher

Semana do Idoso apresenta
o I Fórum Consciente
ao Envelhecimento

Cãominhada é sucesso
no Parque da Cidade

No próximo domingo, dia 
30 de setembro, às 10h, 
acontece o passeio turís-
tico pelos Patrimônios 
Históricos e Arquitetôni-
cos do centro da cidade 
de Taubaté, realizado pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, em parceria com 
o Departamento de Ar-
quitetura e Urbanismo da 
Universidade de Taubaté 
– UNITAU.
A saída será do Sítio do Pi-
capau Amarelo e o itinerá-
rio percorrerá a Casas Vila 
IAPI, Capela da Monção, 
EDP Bandeirantes, Esta-

Na manhã da última terça-
feira (25), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba promo-
veu o Primeiro Encontro 
de Articulação da Rede de 
Proteção à Mulher, no au-
ditório da Santa Casa.
A programação, que co-
meçou por volta das 8 ho-
ras com um coffe break, 
teve abertura às 8h30 com 
a diretora de Assistência 
Social da Prefeitura, Ana 
Paula Miranda; às 9 ho-
ras, houve palestra com o 
tema: “Atuação criminal 
da delegacia de direitos 
da mulher de Pindamo-
nhangaba”, com a delega-
da Maria Elisabeth Bassi. 
Às 9h30, palestra: “Vio-
lência doméstica e sexual 
dentro do SUAS”, com a 
representante da Secreta-
ria de Assistência Social 
de Jacareí, Nádia. Às 10 

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, promove de 01 a 
03 de outubro a Semana 
do Idoso 2018.  A abertu-
ra oficial do evento será 
no dia 1º às 14h, no Teatro 
Metrópole, com apresen-
tações artísticas e coreo-
grafia medalha de ouro do 
JORI 2018.
No dia 2 de outubro às 
14h, no auditório da fa-
culdade de Letras da Uni-
tau, acontece o I Fórum 
Consciente ao Envelheci-
mento, com o tema “Co-
nhecer para Proteger”. 
O objetivo do encontro 
é estimular a discussão a 
respeito do envelhecer, 
conhecer o processo do 
envelhecimento e desper-
tar sua consciência em 

No último sábado (22), a 
coordenadoria de Eventos 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Fundo Social de So-
lidariedade ecom a Adote, 
promoveu a “Cãominha-
da”, no Parque da Cidade.
Os apaixonados por ‘cãe-
zinhos’ puderam levar 
seus pets ao Parque da Ci-
dade para caminhar ao ar 

ção Ferroviária, Parque 
Dr. Barbosa de Oliveira, 
Taubaté Country Club, 
Capela do Santíssimo Sa-
cramento, Universidade 
de Taubaté – Departamen-
to de Pedagogia, Edifício 
Urupês (Tesourinho) e 
por último a catedral São 
Francisco das Chagas, en-
cerrando o passeio na pra-
ça Dom Epaminondas.
A caminhada será acom-
panhada de monitoria dos 
alunos da Arquitetura par-
ticipantes do projeto Res-
tau, que vão explicar e 
passar informações sobre 

horas, palestra: “Reflexão 
sobre articulação e fortale-
cimento da rede de prote-
ção à mulher”, ministrada 
pela promotora de Justiça, 
Fabíola Sucasas Negrão 
Covas. Às 10h45, palestra: 
“Atenção à saúde”, feita 
pelo dr. Marcos Vinícius, 
médico da equipe da Saú-
de da Mulher. Às 11h15, 
palestra: “A importância 
da efetivação das políticas 
públicas”, que foi minis-
trada por representantes 
do Conselho da Mulher. 
O evento contou também 
com a presença da secre-
tária de Saúde, Valéria dos 
Santos.  
“O encontro tem como 
objetivo principal fortale-
cer a rede de atendimento 
às mulheres vitimizadas, 
além de sensibilizar os 
órgãos municipais, como 

relação ao pertencimento 
na sociedade. O evento 
conta com a participação 
das profissionais Andréa 
Moreira (fonoaudióloga), 
Maria Cecilia B. Fernan-
des (geriatra) e Viviane                                      
Moreira Tineu de Melo 
(psicóloga).
As atividades se encerram 
no dia 3, às 14h, no audi-
tório do Sedes, com um 
desfile de fantasias de ma-
terial reciclado, aberto ao 
público, com os grupos do 
Projeto Conviver, Centro 
de Convivência do Ido-
so da Vila Marli e Centro 
Dia do Idoso. A iniciativa 
busca o estímulo da cria-
tividade, o resgate da au-
toestima e o despertar da 
consciência em relação ao 
pertencimento do idoso na 
sociedade.

livre, além de praticar ati-
vidades. 
O evento possuiu o intuito 
de reunir, em clima de ce-
lebração, diversos proprie-
tários de animais.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, desta-
cou que esta foi uma opor-
tunidade para divulgar a 
campanha de inscrições 
para castração gratuita 

os imóveis, com o objetivo 
de apresentar aos partici-
pantes a história e concei-
tos de arquitetura que de-
finem esses prédios como 
o patrimônio cultural do 
município. 
A participação é aber-
ta ao público e não é                               
necessária inscrição pré-
via.
Este evento integra o pro-
jeto “Taubaté para Tauba-
teanos”, que consiste em 
promover ações culturais 
com o objetivo de divulgar 
o patrimônio cultural da 
cidade.

Ministério Público, a 
Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e os 
conselhos de direitos espe-
cíficos da mulher. Visando 
também o fortalecimen-
to políticas públicas que 
atendam essa demanda. 
Nós, gestores, não pode-
mos ficar de olhos fecha-
dos para uma realidade 
que está tão perto de nós. 
A gente precisa se mobili-
zar, e o primeiro passo foi 
este evento. É um evento 
que a Assistência Social 
organizou para abrir os ca-
minhos da rede de prote-
ção”, destaca a diretora de                                        
Assistência Social da Pre-
feitura.
Denúncias de agressões 
físicas, sexuais ou psicoló-
gicas devem ser feitas pelo 
número 180 ou na Delega-
cia da Mulher.

Serviço:
Semana do Idoso de 
Taubaté
1º de outubro – 14h
Abertura – apresentações 
artísticas e coreografia do 
JORI
Teatro Metrópole – Rua 
Duque de Caxias, 312, 
Centro
2 de outubro – 14h
I Fórum Consciente ao En-
velhecimento – “Conhecer 
para proteger”
Auditório de Letras da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) – rua Visconde 
do Rio Branco, 22 – Cen-
tro
3 de outubro – 14h
Desfile de fantasias de ma-
terial reciclado
Auditório do Sedes – ave-
nida Amador Bueno da 
Veiga, 220 – Jaraguá

que a Prefeitura de Pinda-
monhangaba está fazendo 
no mês de setembro, para 
animais de moradores do 
Araretama.
Além de proporcionar 
descontração para o pú-
blico, esta edição da                               
atividade cultural teve o 
objetivo de conscientizar 
sobre o abandono de ani-
mais.
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Taubaté faz audiência para 
debater LOA 2019

Taubaté retoma campanha 
“Primaverão sem mosquito”

Escola da Beleza oferece 
50 vagas para quatro

cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Taubaté 
promove na próxima quar-
ta-feira, dia 26 de setem-
bro, uma audiência públi-
ca para a apresentação da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) do município para 
o exercício de 2019.
A apresentação envolve 
os recursos a serem em-
pregados pela prefeitura, 
Instituto de Previdência 

Com o fim do inverno e 
a chegada da primavera 
no último sábado, dia 22 
de setembro, é hora de re-
forçar o alerta em Taubaté 
para o combate ao mosqui-
to Aedes aegypti.
A ações de prevenção de-
vem ser priorizadas até o 
final do ano, já que tanto 
a primavera como o verão 
têm como características o 
aumento das temperaturas 
e a ocorrência de chuvas. 
Esta é uma combinação 
que favorece a prolifera-
ção de focos de larvas do 
mosquito, vetor dos vírus 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
Para isto, o CAS (Contro-

A Escola da Beleza, a XII 
unidade da Escola do Tra-
balho de Taubaté, abre no 
dia 1º de outubro, próxima 
segunda-feira,  50 vagas 
para quatro cursos profis-
sionalizantes gratuitos na 
área da beleza.
Os cursos disponíveis são: 
manicure e pedicure/unhas 
artísticas (20 vagas, com 
aulas de manhã e à tarde); 
design de sobrancelha (10 
vagas, aulas à tarde); de-
pilação (10 vagas, aulas 
de manhã); assistente de 
cabeleireiro (10 vagas, de 
manhã).  As aulas terão 
início dia 8 de outubro e 
acontecem de segunda a 
quinta-feira, sendo que o 

do Município de Taubaté 
(IPMT), Universidade de 
Taubaté (Unitau) e suas 
fundações.
A LOA é uma lei elabora-
da pelo Poder Executivo 
que estabelece as despesas 
e as receitas que serão re-
alizadas no próximo ano. 
Nesta lei, está contido um 
planejamento de gastos 
que define as obras e os 

le de Animais Sinantró-
picos) de Taubaté retoma 
a campanha “Primaverão 
sem mosquito”. A ideia é 
manter o envolvimento da 
comunidade por meio de 
ações de conscientização 
e prevenir a ocorrência de 
novos casos das doenças.
Palestras, fiscalizações 
casa a casa, monitoramen-
to de pontos estratégicos, 
ações de bloqueio e aten-
dimento a denúncias da 
população integram as 
estratégias dos agentes 
de controle de vetores. A 
parceria com os agentes 
comunitários de saúde das 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 

horário do período da ma-
nhã é das 8h às 11h30 e da 
tarde é das 13h30 às 17h.
O atendimento para ins-
crição acontece  das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h3, na unidade, que fica 
à rua Armando Sales de 
Oliveira, 284. 
O preenchimento das va-
gas é por ordem  de che-
gada.
Para efetuar a matrícula, 
é necessário apresentação 
das cópias e originais do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de eleitor, 
ambos de Taubaté. A idade 
permitida é a partir dos 18 
anos  e  o candidato tem 
que morar em  Taubaté. 

serviços que são prioritá-
rios para o Município, le-
vando em conta os recur-
sos disponíveis.
A audiência tem início 
às 19h na Escola Mu-
nicipal do Trabalho –                           
Jabuticabeiras, localizada 
na Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, nº 
1555, Vila Jabuticabeiras, 
Taubaté-SP.

também será reforçada.
Mesmo com a queda nos 
casos de dengue na última 
temporada, o risco de uma 
nova epidemia sempre 
existe. Além disto, tam-
bém existe a preocupação 
do aumento de casos de 
zika e chikungunya.
De janeiro até o dia 15 
de setembro deste ano, 
Taubaté registrou 50 casos 
de dengue contra 57 casos 
no mesmo período do ano 
passado. O município não 
tem nenhum caso de zika 
em 2018. Até o momento 
foram confirmados 6 ca-
sos de chikungunya contra 
5 casos no mesmo período 
de 2017.

Além disso, será efetiva-
da apenas a inscrição que 
for realizada pelo próprio 
interessado, que poderá 
optar por fazer apenas um 
curso.
Mais informações no site 
da prefeitura ( www.tauba-
te.sp.gov.br) ou pelo tele-
fone 3625-5060.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 50
Inscrição: dia 1º de outu-
bro, segunda-feira.
Horário: das 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Telefone: 3625-5060
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Sedes recebe atividade do 
Setembro Amarelo

A Secretaria de Esportes 
de Taubaté realiza hoje, 
quarta-feira, dia 26, uma 
tarde de atividades no Se-
des dentro da campanha 
de prevenção ao suicídio – 
Setembro Amarelo.
O tema vem sendo deba-
tido ao longo do mês por 
meio de atividades com os 
alunos dos programas es-
portivos do ComUnidade 
em Ação.
A campanha Setembro 
Amarelo promove, desde 
2015, a conscientização 

a respeito do suicídio do 
Brasil, no mundo e suas 
formas de prevenção.
Confira abaixo a progra-
mação do dia 26.
Ação pontual – Quarta 
Feira 26/09/18 – SEDES
• 13h- Itinerário Escola da 
Bola (Cidade de Deus, Be-
lém, Terra Nova)
• 13h30- Chegada dos par-
ticipantes
• 14h- Apresentação da 
campanha (auditório)
Fala da Secretaria de Saú-
de (auditório)

• 14h30- Orientação para 
as atividades
Amistosos Escola da Bola, 
EAFI, SAAD (Quadras es-
cola)
Amistosos de Gol do Fu-
turo (Campo escola)
Atividades abertas de 
parkour (Espaço externo 
na escola)
Apresentação equipe Naja 
(Espaço livre na escola)
• 16h – Festa de encerra-
mento para celebração da 
vida
• 16h30- Término
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Unitau e Sesc realizam
a Semana de Arquitetura

até o dia 29

Com debates, bate-papos, 
intervenções e shows de 
dança e musicais o Sesc 
Taubaté juntamente com a 
FAU-UNITAU oferecem 
aos alunos e ao público de 
forma geral a Semana de 
Arquitetura.
No dia 25, às 19h30, acon-
teceu o debate Mobilidade 
Urbana, com Simone Re-
chia, professora da Uni-
versidade Federal do Pa-
raná, Mariana Bennaton, 
professora de skate, e Luis 
Henrique Teixeira, instru-
tor de atividades físicas 
do Sesc. O Bate-papo vai 
abordar a melhoria na qua-
lidade de vida, por meio de 
alternativas para mobilida-
de nas cidades em substi-
tuição aos automóveis.
No dia 26 ocorre outro 
debate. Taubaté Além das 
Linhas: Distâncias, Aces-
sibilidades e Urbanismo, 
com Federica Fochesato 

(jornalista), Leticia Sabino 
(ONG Sampapé e Cidade-
apé), Urbano Patto (urba-
nista) e prof. Flavio Mou-
rão (FAU-UNITAU), traz 
para o debate o conceito de 
distâncias subjetivas apli-
cado à cidade de Taubaté: 
até que ponto locais con-
siderados distantes estão 
realmente longe? De que 
forma podemos transfor-
mar o olhar e o comporta-
mento do cidadão?
Já no dia 28, o Sesc Tauba-
té apresenta A Banda Mais 
Bonita da Cidade, às 
20h30, em um show aber-
to ao público. Desde 2009 
a banda interpreta as can-
ções que os inspiraram. 
Em 2011 publicou o vídeo 
Oração e desde então já 
lançou dois discos, um vi-
nil compacto e um DVD. 
Agora, o grupo lança seu 
terceiro álbum de estúdio: 
De Cima do Mundo Eu Vi 

o Tempo.
No dia 29 ocorrem duas 
intervenções na Praça 
Dom Epaminondas. O es-
petáculo de dança Balões, 
com Cia. Etra de Dança 
Contemporânea acontece 
às 10h. Nesta Intervenção 
os performers, com balões 
amarrados às articulações, 
propõem um diálogo com 
a arquitetura e o público, 
buscando na ocupação dos 
espaços, provocar a curio-
sidade do espectador.
Após a dança ocorre o 
FlashMob de Maracatu, às 
11h, com o grupo Baque 
do Vale. O grupo há cerca 
de 20 anos estuda e difun-
de o maracatu de baque 
virado em Taubaté, com 
ensaios abertos realizados 
em diversos espaços da ci-
dade. A apresentação será 
realizada com 20 batu-
queiros, seguida de vivên-
cia de maracatu aberta ao 
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Jungmann diz que Brasil 
terá meta para

reduzir homicídios

Redução constará do Pla-
no Nacional de Segurança 
Pública para 2019
O governo quer reduzir 
em 3,5% ao ano o núme-
ro de 63 mil homicídios 
registrados, em média, no 
país. A informação é do 
ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, que 
prepara para os próximos 
dias a apresentação das 
metas do Plano Nacional 
de Segurança Pública para 
2019.
Segundo o ministro, é ne-
cessário mudar o quadro 
de o Brasil ser “campeão 
absoluto de homicídios no 

mundo”. De acordo com 
Jungmann, há um cres-
cimento médio de 4% ao 
ano de taxas de homicí-
dios no país, o que causa 
preocupação à sociedade e 
também às autoridades de 
segurança pública.
A afirmação do ministro 
foi dada durante entrevis-
ta coletiva sobre o balanço 
da Operação Midas, defla-
grada para prender autores 
de crimes como roubo e 
latrocínio em 25 estados e 
no Distrito Federal. O Bra-
sil registrou mais mortes 
violentas de 2011 a 2015 
do que a Síria, um país em 

guerra, em igual período. 
Os dados são do Anuário 
Brasileiro de Segurança 
Pública, do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Públi-
ca. Nesse período foram 
278.839 registros de ho-
micídio doloso, latrocínio, 
lesão corporal seguida de 
morte e mortes decorren-
tes de intervenção policial 
no Brasil, de janeiro de 
2011 a dezembro de 2015, 
frente a 256.124 mortes 
violentas na Síria, entre 
março de 2011 e dezembro 
de 2015, de acordo com o 
Observatório de Direitos 
Humanos da Síria.
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Brasil tem alto índice de 
alergia, diz OMS

Sete em cada 10 alérgi-
cos tem manifestação nos 
olhos e usam colírio com 
corticóide por conta pró-
pria. Entenda o risco.
No Brasil 30% da popu-
lação tem algum tipo de 
alergia e 7 em cada 10 
alérgicos manifestam a 
doença nos olhos, segun-
do a ASBAI (Associação 
Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia). Para o 
oftalmologista Leôncio 
Queiroz Neto do Instituto 
Penido Burnier isso escla-
rece o incremento apon-
tado pelos prontuários do 
hospital de 25% no uso 
indiscriminado de colírio 
com corticóide nesta épo-
ca do ano. “O ar seco da 
primavera concentra gran-
de quantidade de pólen, 
ácaros e poluentes. Por 
isso facilita a manifesta-
ção de diversos tipos de 
alergia que desencadeiam 
a conjuntivite alérgica”, 
afirma.
Para piorar, o relatório 
2018 que acaba de ser di-
vulgado pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saú-
de) mostra que no Brasil a 
asma entre crianças e ado-
lescentes é uma das mais 
altas do mundo com 20% 
de prevalência. Este índi-
ce sobe para 23% na fai-
xa etária de 18 a 54 anos, 
mas só 12% têm acesso a 
acompanhamento médico.
Risco dos colírios Para 
Queiroz Neto isso explica 
a automedicação dos pa-
cientes neste período do 
ano. Todo alérgico, obser-
va, sabe que os corticóides 
aliviam rapidamente a co-
ceira, principal sintoma de 
todo tipo de alergia, inclu-
sive nos olhos. “O colírio 
com corticóide pode ser 
comprado nas farmácias 
sem receita, mas o uso 

prolongado causa glau-
coma” salienta. O pior é 
que a pessoa não percebe 
que está perdendo a visão 
porque o processo é lento 
e não provoca desconforto 
nos olhos. Quando busca 
por consulta já tem com-
prometimento irreversível 
do campo visual provoca-
do pela morte de células 
do nervo óptico. Invaria-
velmente vai ter de usar 
mais de um colírio/dia 
para evitar a perda defini-
tiva da visão.
Grupos e fatores de risco
O oftalmologista afirma 
que um dos principais gru-
pos de risco para desen-
volver doenças alérgicas 
são as crianças. Isso por-
que estão com o sistema 
imunológico em desen-
volvimento e toda alergia 
é uma resposta exagerada 
deste sistema a uma subs-
tância estranha ao organis-
mo. Quando uma criança 
precisa tomar antibiótico 
antes dos seis meses, res-
salta, também tem mais 
predisposição a se tornar 
um adulto alérgico porque 
o medicamento desregula 
a imunidade. Outros gru-
pos de risco são as mulhe-
res frequentemente expos-
tas aos cosméticos na área 
dos olhos e os idosos por 
causa da diminuição da lá-
grima que protege a super-
fície dos olhos das agres-
sões externas.
Tratamento
Queiroz Neto ressalta que 
o tratamento da conjunti-
vite alérgica depende da 
gravidade. Pode incluir 
desde colírios estabiliza-
dores, até anti-histamíni-
cos, corticóides e em ca-
sos extremos ciclosporina, 
medicamento imunossu-
pressor que interrompe o 
funcionamento do sistema 

imunológico.
O colírio com corticóide, 
adverte, nunca deve ser 
usado sem supervisão mé-
dica porque não pode ser 
interrompido bruscamente 
para evitar efeito rebote. É 
muito importante, ressalta, 
evitar coçar os olhos, por-
que a fricção pode desen-
cadear o ceratocone, do-
ença responsável por 70% 
dos transplantes no Brasil 
que afina e deforma a cór-
nea. A dica do médico para 
aliviar a coceira é aplicar 
sobre os olhos fechados 
compressas de gaze em-
bebida em água filtrada e 
fria.
Prevenção
Queiroz Neto afirma que 
alguns hábitos e alimentos 
evitam o ressecamento da 
lágrima e por isso podem 
diminuir as crises de aler-
gia nos olhos. Os princi-
pais são:
· Frutos e legumes ricos 
em vitamina A – cenoura, 
mamão, manga, agrião, 
couve.
· Fonte de vitamina E – 
nozes, amêndoas, mantei-
ga, gérmen de trigo.
· Incluir na dieta alimentos 
que contém ômega 3 – se-
mente de linhaça, sardi-
nha, bacalhau e salmão.
· Evitar carne bovina, car-
boidratos e gordura.
· Proteger os olhos do ven-
to, poeira, fumaça e produ-
tos em spray.
· Eliminar o uso de aque-
cedor de ambiente que re-
tira a umidade do ar.
· Evitar o uso de travessei-
ros de pena e produtos em 
pó.
· Manter os ambientes li-
vres de poeira e com vasi-
lha de água para hidratar o 
ar.
· Beba água com frequên-
cia para hidratar o corpo.

Domingo tem passeio
pelos Patrimônios

Históricos da cidade

No próximo domingo, 
dia 30, às 10h, acontece 
o passeio turístico pelos 
Patrimônios Históricos e 
Arquitetônicos do cen-
tro da cidade de Taubaté, 
realizado pela Secretaria 
de Turismo e Cultura, em 
parceria com o Departa-
mento de Arquitetura e 
Urbanismo da Unitau.
A saída será do Sítio do Pi-
capau Amarelo e o itinerá-
rio percorrerá a Casas Vila 
IAPI, Capela da Monção, 
EDP Bandeirantes, Esta-
ção Ferroviária, Parque 

Dr. Barbosa de Oliveira, 
Taubaté Country Club, 
Capela do Santíssimo Sa-
cramento, Universidade 
de Taubaté – Departamen-
to de Pedagogia, Edifício 
Urupês (Tesourinho) e 
por último a catedral São 
Francisco das Chagas, en-
cerrando o passeio na pra-
ça Dom Epaminondas.
A caminhada será acom-
panhada de monitoria dos 
alunos da Arquitetura par-
ticipantes do projeto Res-
tau, que vão explicar e 
passar informações sobre 

os imóveis, com o objetivo 
de apresentar aos partici-
pantes a história e concei-
tos de arquitetura que de-
finem esses prédios como 
o patrimônio cultural do 
município. A participação 
é aberta ao público e não 
é necessária inscrição pré-
via.
Este evento integra o pro-
jeto “Taubaté para Tauba-
teanos”, que consiste em 
promover ações culturais 
com o objetivo de divulgar 
o patrimônio cultural da 
cidade.


