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Aeroporto de São José
volta a ter voos domésticos 

a partir de setembro

Prefeitura de Pinda
inaugura sede da

Secretaria de Educação

“Arena Gamer” será
diversão garantida nas
férias do Pátio Pinda Campos do Jordão recebe nova 

edição do Market Plaza com lazer, 
gastronomia, compras e moda

Depois de dois anos sem 
voos domésticos, o ae-
roporto de São José dos 
Campos voltará a ter ativi-
dades na cidade. A empre-
sa aérea Azul anunciou, 
nesta terça-feira (26), a re-
tomada dos voos domésti-
cos de São José dos Cam-
pos para o Rio de Janeiro e 
vice-versa.
As operações começam a 
ser feitas a partir de 3 de 
setembro. Para esses voos 
será utilizada a aeronave 
bimotor ATR72-600, de 
70 lugares.
No Rio de Janeiro, os voos 
partirão do aeroporto San-

Na quinta-feira, dia 28, 
às 17h30, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zou a solenidade de inau-
guração da nova sede da 
Secretaria de Educação e 
Cultura de Pindamonhan-
gaba. O prédio recebeu a 
denominação de “Profes-
sor Luiz Sávio Neto”, em 
homenagem a este grande 
educador, que deixou seu 
nome marcado na história 
da cidade.
A nova e definitiva sede da 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura fica 
localizada na rua Senador 
Dino Bueno, antigo prédio 
do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro. O prédio 
foi adquirido pela admi-
nistração municipal em de-
zembro de 2017 e passou 
por reforma e adequações 

Época do maior campeo-
nato mundial de futebol 
deixa todo mundo no ritmo 
do esporte e o Shopping 
Pátio Pinda vai entrar na 
brincadeira com a “Arena 
Gamer”, que irá acontecer 
durante as sextas-feiras, 
sábados e domingo do mês 
de julho e será gratuito.
“O evento é para todas as 
idades, possibilitando as-
sim o envolvimento das 
famílias”, destaca a Ana-

No mês de julho, a char-
mosa cidade de Campos 
do Jordão receberá o sho-
pping sazonal Market Pla-
za para a temporada de 
inverno. Localizado no 

tos Dumont onde haverá 
conexões para aeroportos 
de outras cidades: VIX 
(Vitória), CNF (Confins), 
CAW (Campo de Goy-
tacazes), RAO (Ribeirão 
Preto), CWB (Curitiba), 
POA (Porto Alegre) e 
GYN (Goiânia).
O aeroporto foi totalmente 
reformado em 2013 com 
investimento da ordem de 
R$ 16 milhões, tendo ca-
pacidade atual para rece-
ber 2,7 milhões de passa-
geiros por ano.
Horários São José – Rio:
Seg, Ter, Qua
RJ – SJC

para receber os setores que 
compõem a Secretaria.
Com a aquisição do novo 
prédio, apesar do custo 
de R$ 869.546,35, haverá 
economia para os cofres 
públicos. De acordo com 
informações do secretário 
de Educação, professor 
Júlio Valle, a economia 
para a Prefeitura será de 
R$ 31 mil reais por mês, 
pois, com a sede própria, 
houve a devolução de dois 
prédios alugados. Um de-
les é a sede anterior da Se-
cretaria de Educação, com 
custo de pouco mais de R$ 
16 mil mensais, e o outro, 
o galpão no Cidade Nova, 
que abriga o almoxarifado 
da Educação, e tem custo 
de R$ 14 mil por mês de 
aluguel.
Isso foi possível porque, 

lista de Marketing, Aman-
da Moreira, do Shopping 
Pátio Pinda. A “Arena Ga-
mer” terá início dia 6 de 
julho, sexta-feira, e segue 
até dia 29 (domingo). Os 
horários disponíveis das 
partidas serão sempre das 
14h30 às 20h, sendo meia 
hora para reserva de cada 
turma. No local estarão 
disponíveis jogos eletrô-
nicos, notebooks e tablets, 
garantindo assim a diver-

Campos do Jordão Con-
vention Center – centro 
de convenções do Grupo 
Doria, oferecerá ao públi-
co opções em compras, la-
zer, moda e gastronomia. 

8h05 – 9h15
SJC – RJ
9h45 – 10h50
Qui, Sex
RJ – SJC
17h40 – 18h50
SJC – RJ
19h20 – 20h25
Homenagem
O aeroporto de São José 
tem o nome do engenhei-
ro aeronáutico Urbano 
Ernesto Stumpf, coronel
-aviador e professor do 
Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA). Faleci-
do em 1998, ele é conside-
rado como o “Pai do motor 
a álcool no Brasil”.

com o amplo espaço da 
sede própria, a Secretaria 
de Educação pôde trazer 
para o prédio o Setor de 
Alimentação Escolar, que 
ficava no Alto do Cardoso 
e, neste local, ficará ins-
talado o almoxarifado da 
Educação, atualmente no 
Cidade Nova.
Para o professor Júlio, a 
aquisição da nova sede da 
Educação é uma grande 
conquista. “Ter uma escola 
como sede nos remete ao 
compromisso desta gestão 
com a educação pública de 
qualidade. Além disso, es-
tar em um prédio próprio 
nos traz uma economia 
significativa permitindo 
que possamos investir em 
melhorias diersas, dentro 
das próprias escolas”, ana-
lisou o secretário.

são dos clientes. Para par-
ticipar da arena é necessá-
rio realizar uma inscrição 
antecipada, selecionando 
dia e horário para jogar. 
Para conhecer mais do 
evento e fazer a inscrição.
Confira os dias e anote na 
agenda:
– 6, 7 e 8 de julho
– 13, 14 e 15 de julho
– 21, 22 e 23 de julho
– 24, 25 e 26 de julho
Sempre das 14h30 às 20h

O empreendimento, que se 
consolidou como uma das 
atrações mais visitadas no 
inverno paulista, estará 
aberto de 29 de junho a 29 
de julho.
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Candidata a Musa da Copa
Flavia Tamayo

Satisfação:
Sou FLÁVIA BERNAR-
DES TAMAIO.
Corretora de imóveis cre-
denciada, Modelo fotográ-
fico, comercial e passarela.
Candidata a musa da Copa.
Musa calendário 2019.
Musa do facebook.

 Uma das modelos que me 
inspira é a Gisele Bünd-
chen. 
Meu primeiro trabalho 
como modelo foi aos cin-
co anos para uma loja de 
sapatos na capital de São 
Paulo, Lojas Gabriela. 
Depois somente ao com-

pletar 18 anos que voltei 
a fazer fotos, ganhei meu 
primeiro book e a foto-
grafa dizia o tempo todo 
“você se entende muito 
com a câmera menina, in-
veste..” 
Em um evento maravi-
lhoso em 2014 em Pre-

sidente Prudente eu tirei 
foto com a modelo Karina 
Bacchi que perguntou o 
meu nome, pegou em meu 
queixo e disse “Este ros-
to lindo com esses olhos 
encantadores da uma bela 
capa de revistas, amei..”, 
Aquilo não saiu da minha 
cabeça, fiquei radiante.
 Mas não foi nada fácil, 
porque é tudo muito caro, 
e nossa condição financei-
ra (digo minha e de minha 
mamãe) não era compatí-
vel. Não tinha grana para 
pagar uma agência, meus 
familiares e amigos sempre 
me diziam que eu era mui-
to fotogênica, que deveria 
seguir carreira de modelo. 
Eu trabalharia com esté-
tica se não fosse modelo 

e no futuro, quando parar 
investirei em uma clínica 
de estética e também em 
minha própria agencia de 
modelos. Sonho também 
em sair em uma revista in-
ternacional.
Meu conselho para quem 
sonha em ser modelo é 
nunca desista de seus so-
nhos, mas tenha muita cau-
tela e muito cuidado, por-
que na estrada tem muitas 
flores, mas também mui-
tos espinhos. Em primeiro 
Lugar Deus e família para 
ter uma estrutura, cuidado 
com promessas falsas e 
homens e mulheres opor-
tunistas também, cuida-
do. Sobre cantadas, infe-
lizmente existem muitos 
machistas que tentam nos 

diminuir, ferir, sendo pes-
soalmente ignoro e se for 
pela internet bloqueio. Em 
contra partida tem pessoas 
abençoadas que nos incen-
tivam, ajudam e divulgam, 
e muitas mulheres que são 
fãs e admiradoras.
Bom, desejo toda sorte do 
mundo e que o Brasil seja 
campeão. 
Amo meu Brasil.
Instagram - @flaviata-
mayooficial
Assessor de Imprensa e 
Empresário - Paulo Salvati 
-12996744727
Em parceria com o Diretor 
Responsável pelo Jornal, o 
Senhor Daniel Domingues 
Ribeiro e a Diretora Co-
mercial do mesmo, Senho-
ra Dolores Russo.
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1. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
2. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 3674-1505 e
(0xx12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
3. Durma Bem  (Claudinéia) (0xx12) 3672-5850
4. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
5. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99713-6572
6. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
7. F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
8. + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
9. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
10. Vilalta Optometria - Exames de Vistas  (0xx12) 3674-2048 e (0xx12) 99133-
2749
11. Barbearia 26 de Novembro  no mesmo endereço em dois salões

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores culturais da
Coluna Humor do Pedrão para a 
edição de Junho e Julho de 2018

Recomece
Nesse exato momento, há alguém em algum lugar tendo o seu primeiro encontro, fechando os 
olhos e recebendo o primeiro beijo. Nesse mesmo instante, há alguém em outro lugar, encer-
rando um relacionamento. Há pessoas nascendo, olhos lacrimejam, na partida de alguém. Em 
um segundo a confiança pode ser quebrada e a sensação de perdoar é o alívio que se aguarda. 
Um sonho nasce. Um obstáculo surge. Pessoas sofrem. Caem. Doem. Pessoas sorriem. Vivem. 
Plenitude. 
A vida é assim.
Não há uma regra. Manual de instruções vem da intuição. Do certo e errado que a gente só 
aprende se vive. Sabe essa dor no seu peito? Essa que parece incurável. Segura. Firme. E vai. 
Vai. Porque, eu te juro. Vai passar. Vai melhorar. O sol vai brilhar como sempre. Saiba que há 
pessoas com quase nada e são fortes para superar. Não porque elas são diferentes, de mim ou 
de você. Eu e você, também passamos os nossos problemas. Mas, a verdade e a sutil diferença 
está na forma como os encaramos. Deixamos as situações nos dominarem ou dominamos as 
situações? Tá difícil. Não desiste. Ainda não. Fecha os olhos e acredita. Não importa no que. 
Mas, acredita. Medite, reze, respire, faça o que sentir que te faça bem, sem prejudicar ninguém. 
Eu sei que foi cruel. Foi um fim. Mas, todas as histórias tem dois lados. Eu venho me dedicando 
a olhar o lado bom, aprender com o lado ruim e seguir. Não, não é fácil. Nem de um dia para o 
outro. Como uma amiga me disse, é um processo. Como minha família me diz, vira a página. É 
só um capítulo, não o livro inteiro. 
É que acaba mesmo. A vida é feita de ciclos. Hoje é o primeiro dia daquele bebê que nasceu. 
O luto de alguém. Também é o final de uma fase entre duas pessoas. Essas duas que por um 
tempo se deram muito bem, e tentaram, absolutamente, até além, mas chega a hora de mudar de 
caminhos, seguir numa bifurcação, diz até logo e se entenda com seu coração. E , sabe de uma 
coisa? Tudo bem. Agradeça. Pois você está vivendo. Viver não é existir, acordar, comer, dormir, 
trabalhar, estudar. Viver vai além do automático. Além do seu celular. Das redes sociais. Viva 
em off também. É importante. Conversar. Com seus pais. Com seus avós, com as crianças na 
sua vida, com os amigos. Se afaste daqueles que não acrescentam. E escute as suas verdades. 
Ame quem você é. Quem você é até aqui. Liberte-se. Você não precisa se julgar tanto assim, 
nem exigir tanto de você. Percebe suas qualidades. Lute por você com o mesmo empenho que 
faria por alguém. Dedique-se a você e ame você. Não guarde raiva. Só irá te machucar. Enfren-
te seus medos. Sorria mais. Simplesmente esteja presente. Você e eu somos importantes. Sim. 
Você pode recomeçar. E não importa o ponto em que esteja. Siga o seu próprio ritmo. Os seus 
passos, sua razão e seu instinto.

Daniele Aparecida Pereira

Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de alteração 
no Edital da TP 004/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOCEN-
TES DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA ATUAREM NO 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DE-
SIGNADO COMO AEE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, fica alterado a data da sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes para o dia 30/07/2018, sendo: até 
às 09h15min – Recebimento dos envelopes; 09h30min – Início do Creden-
ciamento. Potim, 29 de junho de 2018 – André L. S. Oliveira – Presidente 
da Comissão de Licitação e Avaliação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°016/2018 – No dia 29 de 
junho de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº016/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Veículos Zero Quilometro para o Setor da Saúde, às empresas: GUARÁ 
MOTOR S/A, com valor total de R$175.200,00; BELABRU COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, com valor total de R$83.840,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0162-0163-0165-0166 e 0168/2018/2018 - 
O município de Potim-SP, torna público a Dispensa de Licitação nº/2018 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, 
POR PERÍODO DE SEIS MESES PARA O FORNECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS: GASOLINA, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S-10 E ETA-
NOL, PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM pelo 
valor total de R$ 267.591,00,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhen-
tos e noventa e um reais) ao Fornecedor  B. V. MIGOTO & MIGOTO LTDA. 
nos termos do Artigo 24, Inciso V, da Lei 8.666/93. Potim-SP, 27 de junho 
de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180879/2018 - 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2018

A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de 
Monteiro Lobato - SP, comunica aos interessados 
que se encontra aberta a licitação para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS E GERENCIAMENTO NA ÁREA DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME AS ESPECI-
FICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TER-
MO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO 
NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTI-
GO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTE-
RIORES. Realização: 13/07/2018 ÀS 15:30 horas no 
Paço Municipal. O Edital completo poderá ser retira-
do gratuitamente na Prefeitura Municipal de Montei-
ro Lobato ou através do site www.monteirolobato.
sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 
3979-9000.

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato

Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000
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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.

EDITORIAL
Não se trata de pessimismo

Esta cada vez mais difícil combater a criminalidade. Propõem-se medidas mais 
enérgicas como uma legislação mais severa ampliando-se as penas, com maior 
agilidade nas decisões e maior rigor no cumprimento das penas. Para o crimino-
so toda a inovação na lei e um desafio para que possa burlá-la, o criminoso esta 
sempre preparado para prosseguir delinqüindo a margem da lei. Daí a impuni-
dade, ademais nunca há vagas nos presídios para abrigar tantos delinqüentes. 
Conclusão nada mais nos resta a fazer, a não ser provocar para que haja uma 
verdadeira revolução na mentalidade e na cultura do povo. A prática de atos 
criminosos tem sido tomada como não fossem, desde a apropriação de bens 
que por direito não lhes pertencem, assim como a justiça feita pelas próprias 
mãos. O ser humano esta cada vez mais individualista, autoritário, prepotente 
e egoísta e são estas características que mais se aproximam da criminalidade.

Miscelânea
Curiosidades

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me 
trouxe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa 
porque ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.

“Julho Amarelo” lança
alerta contra Hepatite

A Prefeitura de Taubaté 
promove, entre os dias 2 
e 31 de julho, a campanha 
“Julho Amarelo” para pre-
venção contra hepatites vi-
rais.
Entre as atividades previs-
tas estão a realização de 
testes rápidos,orientações 
de prevenção,distribuição 
de materiais educativos e 
preservativos.
Ao todo, 43 unidades do 
Departamento de Atenção 
Básica participam da cam-
panha, além do AMI (Am-
bulatório Municipal de In-
fectologia) e Consultório 
na Rua.
O encerramento da cam-
panha no dia 31 vai contar 
com atividades no Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social).
Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que foram confirma-
dos 32 casos de hepatite C 
no município entre janeiro 
e junho deste ano contra 

50 casos em 2017. Neste 
primeiro semestre, a pre-
dominância é do sexo mas-
culino (23 casos) e a forma 
de contágio ainda é a rela-
ção sexual (19 casos).
Serviço: Julho Amarelo
Dias: 2 a 31 de julho
Locais para realização de 
testagem:
• AMI
• Consultório de Rua
Unidades de atenção bási-
ca:
1-Água Quente
2-Ana Rosa
3-Barreiro
4-Chácara silvestre
5-Esplanada
6-Estoril
7-Jaraguá
8-Marlene Miranda
9-Novo Horizonte
10-Piratininga
11-Planalto
12-Santa Isabel
13-Santa Tereza
14-São Geraldo
15-São Gonçalo
16-São José
17-Vila Marli

18-Paiol
19-Monjolinho
20-Pinheirinho
21-Baronesa
22-Belem
23-Bonfim
24-Bosque da saúde
25-Cidade Jardim
26-Estiva
27-IAPI
28-Jardim Rezende
29-Paduan
30-Quiririm
31-Registro
32-Santa Fé
33-Santo Antonio
34-São Carlos
35-São João
36-São Pedro
37-Três Marias II
38-Vila Velha
39-Continental
40-Mourisco
41-Fazendinha
42-Independência
43-Gurilândia
Encerramento: dia 31 de 
julho, com atividade extra 
muro na rodoviária velha 
(Creas) das 8h às 11h30
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SOS Mococa realiza
limpeza de Praia na

Massaguaçu

1° Encontro pela Infância em Tremembé

No último domingo, dia 
24/06, o grupo SOS Mo-
coca, em parceira com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, realizou uma ação de 
limpeza de praia na orla da 
Massaguaçu.
O encontro reuniu cerca 
de 25 pessoas, que percor-
reram 1,5 km de praia e 
coletaram 7 sacos de 200 
litros de resíduos, totali-
zando 1.400 litros.  A Se-

Investir na infância é res-
ponder ao presente e, si-
multaneamente, lançar as 
bases do futuro. Priorizar 
a infância, no conjunto de 
muitas outras demandas, é 
uma estratégia inteligente 
para obter ganhos sociais e 
econômicos superiores aos 
gerados por qualquer outro 
investimento. No entanto, 
para as crianças, mais im-
portante do que preparar o 
futuro é viver o presente. 
Elas precisam viver agora 
e na forma mais justa, ple-
na e feliz. Se a infância, se-
gundo o verso de Péguy 3 , 
é “o tempo das silenciosas 
preparações”, uma vez que 

cretaria de Serviços Públi-
cos (Sesep), por meio da 
Regional Norte, fizeram a 
doação de sacos de lixos e 
remoção dos resíduos após 
a ação.
Além da limpeza, o obje-
tivo dessas ações consiste 
em trabalhar a consciência 
e educação ambiental. “Se 
cada um cuidar do lixo que 
produziu, podemos mitigar 
essa problemática. Preci-

“a criança é o pai do ho-
mem”4 , ela é, igualmen-
te, o agora, como poetica-
mente a definiu Gabriela 
Mistral 5 : “Para elas não 
podemos dizer ‘amanhã’: 
seu nome é ‘hoje’”. A am-
bivalência da infância – 
presente e futuro – exige 
que cuidemos dela agora 
pelo valor de sua vida pre-
sente, e, simultaneamente, 
mantenhamos o olhar na 
perspectiva do seu desen-
volvimento rumo à plenifi-
cação de seu pro ¬ jeto de 
existência.Partindo desta 
primícias de que o futuro é 
hoje, e que essa criança pe-
quena precisa ser Educada 

samos ser exemplo e cons-
cientizar todos aqueles 
que curtem nossas praias 
a cuidar e preservar nosso 
meio ambiente”, ressaltou 
Tatiana Scian, diretora de 
Saneamento e Educação 
Ambiental da Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca.

e Cuidada com excelên-
cia, foi que no último dia 
07 de Junho a Associação 
Missionária da Santíssima 
Trindade e  a Secretaria 
Municipal de Educação da 
cidade de Tremembé/SP, 
promoveram o 1º Encontro 
pela Infância.
Além da participação de 
todos os colaboradores da 
Educação tanto da rede 
conveniada, quanto da rede 

Centro Pop comemora 4 
anos de implantação com 
atividades para usuários

O Centro Pop (Centro de 
Referência Especializado 
para População em Situ-
ação de Rua) de Taubaté, 
completou 4 anos de im-
plantação em 28 de maio. 
Em comemoração à data, 
nesta segunda e terça-fei-
ra, dias 25 e 26 de junho, a 
unidade preparou diversas 
atividades para os usuários 
atendidos.
Teve corte de cabelo, tes-
tes rápidos com a equipe 
do Consultório na Rua, 
oficina de orientação com 
o Caps AD; palestra sobre 
acumulação compulsiva 
com o CAS (Centro de 
Animais Sinantrópicos), 
além de almoço, exibição 
do filme “Intocáveis” e 
partida de futebol.

Desde sua implantação, o 
Centro Pop realizou apro-
ximadamente 9.000 aten-
dimentos, entre munícipes 
e migrantes. 
O serviço oferece apoio 
no processo de superação 
da condição de vulnerabi-
lidade apresentada como: 
atendimento individual e 
familiar, regularização de 
documentação pessoal, 
concessão de passagens, 
inclusão em abrigo e ten-
tativa de reinserção fami-
liar, alimentação e higieni-
zação.
As situações de vulnera-
bilidade são identificadas 
conforme o grau de inci-
dência: 1º dependência 
química, 2º pessoa com 
transtorno mental, 3º de-

semprego/ausência de 
renda, 4º rompimento dos 
vínculos familiares e 5º 
ausência de moradia.
O Centro Pop dispõe de 
uma equipe técnica com-
posta por um coordenador, 
três assistentes sociais, um 
psicólogo e cinco orienta-
dores sociais. 
O atendimento é realizado 
de domingo a domingo, 
das 8h às 20h, com o ser-
viço de abordagem social, 
realizado por orientadores 
sociais, além do atendi-
mento técnico, com busca 
espontânea, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.
A unidade fica na rua Vi-
cente Santoro, s/nº, Parque 
Sabará  e o telefone de 
contato é o 3621-7002.

direta do município, esti-
veram presentes também 
técnicos das secretarias 
de educação e educadores 
dos municípios São José 
dos Campos, Caçapava, 
Taubaté , Jacareí, , Apare-
cida, Igaratá, Santa Isabel 
entre outas. 
Foi um dia rico em apren-
dizagens para os partici-
pantes, pois puderam ouvir 
e refletir com os profissio-

nais renomados na área. 
Os conteúdos abordados 
foram: O brincar na In-
fância e Cultura da In-
fância- Reflexões para a 
Implementação da BNCC 
da Educação Infantil, por 
Adriana Klisys  e  Andrei 
Alberto Muzel respectiva-
mente.
Investir na formação é fa-
vorecer a reflexão e discus-
são sobre as práticas atuais 

vigentes dos educadores, 
buscando transformação 
de seu fazer pedagógico, 
qualificando assim suas 
intervenções junto aos alu-
nos.
Após os trabalhos no pe-
ríodo da manhã foi ofe-
recido pela Associação 
Missionária da Santíssi-
ma Trindade, um almoço 
para os         convidados 
na EMEI Paulo Casagran-
de, momento este de con-
fraternização e estabeleci-
mento de vínculos entre os 
municípios.
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Parabéns Pindamonhangaba 10 de julho 313  anos

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou sí-
tio com ranchos e pastaria,  
foi João do Pra-
do Martins, em 1643.
A “paragem” estava fada-
da a se desenvolver rapi-
damente, já que suas terras 
eram excelentes; o clima 
ameno e sua posição geo-

gráfica a tornavam passa-
gem obrigatória dos via-
jantes que se deslocavam 
de São Paulo para Minas 
Gerais através do Vale do 
Paraíba. Por volta de 1680,  
Pindamonhangaba já era 
um povoado, vinculado 
ao Termo (Município) 
de Taubaté. Data dessa 
época a construção do 
primeiro templo, a cape-
la de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho.
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu fo-
ros de vila, por ato da 
Rainha Dona Catarina, 
ficando, portanto, politi-

camente emancipado de 
Taubaté. Por isto, o Dez 
de Julho é a data mag-
na de Pindamonhangaba,  
que não tem uma data 
de fundação, mas sim de 
emancipação. Durante 
o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamo-
nhangaba uma atividade 
agropastoril, com predo-
minância da cultura de 
cana-de-açúcar e a pro-
dução de açúcar e aguar-
dente, em engenhos.
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário 
nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Mu-

nicípio a partir dos anos 
de 1820. Duas décadas 
após, Pindamonhangaba  
se tornou um grande cen-
tro cafeeiro, apoiado em 
suas terras férteis e na 
mão-de-obra escrava. 
Nessa época, foram cons-
truídos o Palacete 10 de 
Julho, o Palacete Viscon-
de da Palmeira, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
São José e outros grandes 
casarões. A Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, construída nos 
primeiros anos dos 1700, 
foi remodelada, ganhando 
sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que 
ganhou do cronista e po-

eta Emílio Zaluar o título 
de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no final 
da década de 1920, não 
tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão 
das terras, a libertação dos 
escravos e a crise econô-
mica mundial. A partir 
daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se 
apoiar na constituição de 
uma importante bacia lei-
teira, em extensas culturas 
de arroz e na produção de  
hortigranjeiros. Foi uma 
época de pequeno cres-
cimento econômico, que 

se estendeu até o final da 
década de 1950, quan-
do o Município entrou 
no ciclo pré-industrial. O 
período de 1970 a 1985 
foi, para Pindamonhan-
gaba, uma fase de cres-
cimento industrial extre-
mamente acelerado, que 
mudou, profundamen-
te, a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.
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