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A GAzetA dos Municípios

Taubaté busca detecção 
precoce de autismo

Prefeitura de Caraguatatuba finaliza instalação 
de nova rede de drenagem no Jaraguazinho

“Quadrilha dos Bonecões” é 
uma das atrações da 6º Edição 
do “Festival Junino” em Pinda

Alunos do Ezequiel
recebem medalhas de

Olimpíada de Matemática

Servidores das secretarias 
de Saúde e de Educação 
participaram de uma pa-
lestra ministrada por pro-
fissionais do Centro de 
Distúrbios da Comunica-
ção (Cedic) de Taubaté 
para a reorganização do 
fluxo de crianças com sus-
peita de TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).
A iniciativa integra um 
conjunto de estratégias 
elaboradas pelas duas pas-
tas para a detecção preco-
ce de casos de autismo e 
o encaminhamento para 
tratamento. Cerca de 200 
crianças da rede já foram 
identificadas com TEA 
pelo Cedic e realizam o 

Nova rede de drenagem 
está sendo finalizada no 
bairro Jaraguazinho, re-
gião central de Caragua-
tatuba. Aproximadamente 
20 metros lineares de tu-
bos com 0.80m de diâme-
tro foram instalados na 
Travessa Sebastião Mo-
reira Cesar para facilitar o 
fluxo da água.
O serviço está sendo rea-
lizado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Ser-
viços Públicos (Sesep), 

A “6ª edição do Festival 
Turístico Gastronômico 
Junino” está chegando, e 
uma das mais esperadas 
atrações também. No dia 
15 (sábado), os “Bonecões 
do Vale” pisam novamen-
te em Pindamonhangaba, 
realizando passos da core-
ografia de uma quadrilha 
convencional.
Serão 12 bonecos dançan-
do quadrilha ao som de 

Cinco alunos da escola 
EMEFM José Ezequiel de 
Souza receberam em São 
José dos Campos, meda-
lhas de prata e bronze em 
cerimônia que premiou os 
destaques da 14ª Olimpía-
da Brasileira de Matemá-
tica da edição de 2018. A 
medalhista de ouro Laris-
sa N. Leite receberá seu 
título das mãos do presi-
dente da república no dia 
8 de julho em Salvador, na 
Bahia. A escola Ezequiel 
tem tradição em partici-
pações bem sucedidas na 
OBMEP, mas há 10 anos 
não possuía um medalhis-
ta de ouro, o que valoriza 
ainda mais o feito da alu-
na que cursava o 7º ano 
em 2018. Os alunos pre-

tratamento no Ambulató-
rio de Reabilitação Madre 
Cecília.
A palestra desta terça foi 
realizada no Centro de 
Saúde da Mulher com a 
presença de 42 pediatras 
do Departamento de Aten-
ção Básica e médicos ge-
neralistas das unidades 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), além de 
integrantes do Núcleo de 
Apoio Pedagógico (Nape) 
da Secretaria de Educa-
ção. A ideia é formular um 
novo protocolo de atendi-
mento.   A partir de agora, 
o pediatra que tiver uma 
suspeita de TEA em uma 
criança vai aplicar um 

que está trabalhando no 
local desde o dia 20/05. 
Toda a tubulação já foi 
instalada e aterrada e hoje 
(04/06), após a compacta-
ção da terra, os funcioná-
rios estão reassentando os 
bloquetes da travessa para 
finalizar o serviço.
Uma equipe de 11 funcio-
nários com uma retroes-
cavadeira e um caminhão 
toco, que faz o transporte 
dos materiais, estão traba-
lhando no local. Segundo 

música ao vivo, com san-
fona, zabumba, triangulo e 
sax, seguido de uma trilha 
composta pelo autentico 
forró.
Personagens como o Pa-
dre, a noiva e o noivo es-
tão presentes no roteiro 
do espetáculo. Entre os 
personagens da quadri-
lha, quem mais encanta a 
platéia é o padre, sempre 
o primeiro a se misturar 

miados no último final de 
semana com medalhas de 
prata foram: José Osmar 
Salvati Jr., Zion Issami 
Shiga e João Pedro Kuroi-
ji Bonani. E os medalhis-
tas de bronze foram: Edu-
ardo de Oliveira Lúcio e 
Vinicius Lucas de Castro. 
Além de menções honro-
sas a outros 10 alunos.
Neste ano, a Escola Eze-
quiel criou o projeto Clu-
be da Matemática, com o 
objetivo de preparar alu-
nos pré-selecionados para 
esse tipo de competição. 
São três turmas, compos-
tas por cinco e seis jovens 
que têm aulas no contra-
turno escolar.
A 15ª edição da OBMEP 
realizou a primeira fase 

protocolo de rastreamen-
to denominado  M-CHAT 
( questionário rápido que 
os pais respondem). Com 
base na pontuação deste 
questionário e a suspei-
ta de que a criança esteja 
dentro do espectro autista, 
ela será encaminhada ao 
Cedic para uma triagem 
específica. Nesta triagem, 
a criança vai passar pelo 
fonoaudiólogo, psicólo-
go e terapeuta ocupacio-
nal. Na sequência ocorre 
o exame auditivo com 
o otorrinolaringologista 
para posterior consulta 
com o neurologista e os 
encaminhamentos neces-
sários.

a previsão, o trabalho es-
tará completo até o final 
da tarde de amanhã.
Após a finalização, essa 
mesma equipe da Sesep 
também irá terminar a 
instalação da rede de dre-
nagem na rua 5, do bairro 
Tinga, onde só é necessá-
rio fazer o recapeamen-
to asfáltico com CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente), pois a 
tubulação já foi instalada e 
aterrada.

com o público.
A apresentação da “Qua-
drilha dos Bonecões” re-
úne o tradicional e o cô-
mico, levando alegria e 
interação com o público 
em todas as apresentações 
realizadas.
O Festival junino aconte-
ce, novamente, na estra-
da de acesso à Pedreira 
Anhanguera, no Bonsu-
cesso.

das provas em maio com 
a participação de 18,1 mi-
lhões de estudantes inscri-
tos e 54.830 escolas parti-
cipantes. Promovida com 
recursos do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC) e do Ministério 
da Educação (MEC), a 
competição é destinada a 
estudantes a partir do 6º 
ano do Ensino Fundamen-
tal até o 3º ano do Ensino 
Médio com os objetivos 
de estimular o estudo da 
matemática, identificar 
jovens talentos, incentivar 
o ingresso dos estudantes 
em áreas científicas e tec-
nológicas e promover a in-
clusão social pela difusão 
do conhecimento.
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco benefícios de beber água em jejum

A maior parte do nosso organismo é formado por água, 75% dos músculos 
é água, por exemplo. Portanto é importante consumir uma boa quanti-
dade de água diariamente para manter a saúde. Com a ingestão de água 
provocamos uma diurese maior, o que favorece a eliminação de toxinas 
e previne algumas doenças. Os especialistas vão mais além e insistem na 
importância do consumo de água em jejum. Mas por quê? Porque a água 
é um solvente que permite muitas reações químicas vitais ao organismo, 
ajudando a manter as funções corporais. Confira abaixo uma lista de cinco 
benefícios do consumo de água em jejum:
1 – Uma hidratação adequada é importante para o funcionamento correto 
o cérebro. Quando estamos hidratados adequadamente, as células do cére-
bro recebem sangue oxigenado e o cérebro permanece alerta.
2 – O consumo adequado de água é essencial para o bom funcionamento 
dos rins, ajudando-os a eliminar através da urina os resíduos e nutrientes 
desnecessários.
3 – A água melhora o trato digestivo, já que é necessária na dissolução dos 
nutrientes para que estes possam ser absolvidos pelo sangue e transporta-
dos para as células.
4 – A água também é uma grande aliada da pele, ajudando-a manter a elas-
ticidade e a tonalidade.
5 – A água também atua como um lubrificante para os músculos e articula-
ções, ajuda a proteger as articulações e também o melhor funcionamento 
dos músculos.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo cheio de 
bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com 
todo mundo. O cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe 
mais da metade e ainda joga o resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com a maior calma do mundo, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Estou aqui completamente ar-
rasado, pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega este 
palhaço, bebe mais da metade do meu veneno e anda joga o resto fora... 
Francamente, assim realmente não dá...
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou um questio-
nário para o representante de todos os países com a seguinte pergunta: Por 
favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimen-
tos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso.
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubamos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era 
“opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “hones-
tidade”.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você deve fixar-se em 
uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre 
mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erro do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a lealdade.
***
Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para todos... Caridade.
Para Deus... Orações.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
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Curso gratuito de Hortas e
Temperos tem inscrições

abertas para toda a comunidade

Maio Amarelo encerra
atividades com escolha do
nome do robô do trânsito

Seguindo o cronograma 
da Semana do Meio Am-
biente, o Banco de Ali-
mentos de Caraguatatuba 
irá realizar hoje, quinta 
feira (06/06), das 9h às 
12h, o curso de “Hortas 
e Temperos”. Dez vagas 
ainda estão abertas e as 
inscrições podem ser fei-
tas no próprio local ou por 
telefone. O curso prático 
sobre “Hortas e Tempe-

O encerramento da Cam-
panha Maio Amarelo de 
Taubaté na última sexta-
feira, 31 de maio, na esco-
la Sítio II, teve minicircui-
to adaptado, apresentação 
musical do Madre Ecolo-
gia, teatro do integral e a 
escolha do nome do robô 
da educação para o trânsi-
to – “Robotran”, com pre-
miação à aluna Isabelly 
Sophia de Jesus, do 3º ano 

ros” será aplicado pela 
técnica Claudia Cristina 
Viana, do departamento 
de Agricultura e Pesca da 
Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca e os participantes vão 
aprender sobre implanta-
ções de hortas domésticas, 
quais as melhores plan-
tas para cultivar em casa, 
quais utensílios devem ser 
utilizados para a planta-

D da escola da Sedes.
Com o slogan “No trânsi-
to, o sentido é a vida”, a 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana com o apoio 
da Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e Detran/
SP, promoveu ações em 
escolas, shoppings, blitz 
educativa no trânsito, pa-
lestra, panfletagem,  entre 
outras atividades. A cam-
panha Maio Amarelo visa 

ção, entre outros assuntos.
Se você se interessa pelo 
tema, aproveite. Qualquer 
orientação sobre essa ou 
outras atividades promo-
vidas pelo Banco de Ali-
mentos, entre em contato 
pelo telefone (12) 3883-
6548. O Banco de Ali-
mentos fica localizado na 
Avenida Ministro Dílson 
Funaro, 287 – Jardim Bri-
tânia.

chamar a atenção da popu-
lação sobre o risco de aci-
dentes e mortes no trânsi-
to e os cuidados que todos 
devem observar para a 
redução desses índices. A 
cor amarela foi escolhida 
por ser muito presente nas 
sinalizações de trânsito, 
nas placas de advertên-
cia e no semáforo, onde o 
amarelo indica que o mo-
torista precisa ter atenção.
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Vacinação contra influenza
é encerrada em Taubaté

Prefeitura abre Chamada Pública 
para patrocínio de empresas à 

Festa de São João de Caçapava

Fundo Social participa da Semana do Meio 
Ambiente com ponto de coleta de garrafas 

pets e oficinas na Praça da Bandeira

Paratletismo de Taubaté tenta 
vagas para o Pan de Lima

O lote extra de vacinas 
contra influenza encami-
nhado na última sexta-fei-
ra, dia 31 de maio, para 
Taubaté terminou na tarde 
desta terça-feira, dia 4 de 
junho.
Em dois dias, foram apli-
cadas cerca de 7.000 do-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
está com cotas abertas 
para o patrocínio do São 
João de Caçapava 2019. 
O objetivo é captar recur-
sos para serem investidos 
exclusivamente na reali-
zação do evento, que é um 
dos maiores do Estado de 
São Paulo em manifesta-
ção cultural tradicional, 
com um público estimado 
em 100 mil pessoas por 
edição, além de ter um ca-
ráter beneficente.
Podem participar como 
patrocinadores empresas 
(pessoas jurídicas) com 
cadastro ativo (CNPJ) e 
situação regular junto à 
Receita Federal, que não 
comercializem produtos 
nocivos à saúde ou que 
atentem à moral e aos 
bons costumes, bem como 
assuntos políticos e reli-
giosos. São propostas cin-
co cotas para os interessa-
dos em patrocinar a festa:
Cota 1 - Exclusiva: (Ofe-
recimento) que dá direito 
ao nome no pórtico de en-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava par-
ticipa, no dia 7 de junho, 
do encerramento da Se-
mana do Meio Ambiente, 
que acontece na Praça da 
Bandeira, das 9h às 13h. 
A equipe do Fundo vai 
montar um estande para 
a exposição dos trabalhos 
realizados pelo projeto 
Natal Espetacular. O pro-
jeto contribui para o meio 
ambiente, transformando 

A equipe de paratletismo 
do Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura de 
Taubaté, disputa no pró-
ximo final de semana a 
1ª Etapa Nacional do Cir-
cuito Loterias Caixa. As 
disputas acontecem de 7 
a 9 de junho  na pista do 
Centro de Treinamento 
Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo.
Com 13 paratletas, o time 
taubateano parte com a 
expectativa de conseguir 
ao menos cinco classifica-
ções para os Jogos Para-
pan Americanos de Lima, 
no Peru, que acontecem 
em agosto.
Os paratletas que chegam 
para este meeting com 
boas chances de conquis-
tar o índice para Lima 
são: Julyana Cristina no 
lançamento de disco, Vi-
viane Soares nos 100m e 
200m, Jaqueline Gonçal-
ves no arremesso de peso 
e no salto em distância, 

ses da vacina em 5 UBS 
Mais para o público em 
geral e integrantes dos 
grupos prioritários. 
Não há previsão de                   
reposição por parte do Es-
tado.
Com o encerramento dos 
estoques, o balanço final 

trada e em todas as mídias 
(material gráfico/mídias 
sociais, site institucional, 
rádio, etc.), logo no telão e 
citação em palco todos os 
dias do evento. Valor da 
cota – R$ 50 mil;
Cota 2: (Patrocínio), dá 
direito a todas as mídias 
(material gráfico/ mídias 
sociais, site institucional, 
rádio, etc.), logo no telão e 
citação em palco todos os 
dias do evento. Valor da 
cota – R$ 25 mil;
Cota 3: (Apoio Cultural) 
Dá direito a presença da 
marca em material gráfico 
/ mídias sociais (site insti-
tucional e redes sociais), 
logo no telão e citação 
em palco todos os dias do 
evento. Valor da cota – R$ 
10 mil;
Cota 4: (Agradecimento) 
Dá direito a panfletagem 
mídias sociais (site insti-
tucional e redes sociais), 
logo no telão e citação 
em palco todos os dias do 
evento. Valor – R$ 5 mil;
Cota 5: (Citação) Dá direi-
to a participação em mí-
dias sociais, logo no telão 

garrafas pets que seriam 
descartadas em arte e en-
feites usados para a deco-
ração dos espaços públicos 
durante as festividades de 
Natal. Além de apresentar 
os trabalhos, os interessa-
dos poderão participar de 
duas oficinas ministradas 
pela equipe do Fundo So-
cial, no próprio estande, 
na Praça da Bandeira, uma 
de confecção de estrela e 
outra de guirlanda.

Felipe de Souza Gomes 
nos 100m e 400m, e Mi-
chel Gustavo no salto em 
distância. A equipe de 
Taubaté já conta com dois 
paratletas que obtiveram 
índice e vão defender o 
Brasil no Parapan. André 
Rocha (classe F53) estará 
em Lima competindo no 
arremesso de peso, prova 
na qual é o atual recordista 
mundial (com 8,83m, obti-
dos em 2018), e atual líder 
do ranking mundial, com 
8,70m, obtidos em abril. 
Esta será a segunda parti-
cipação em Jogos Parapan 
Americanos de André Ro-
cha. Em 2015, em Toronto 
(Canadá), ele competiu no 
arremesso de peso, mas 
ainda pela classe F54. Na 
ocasião, conquistou a me-
dalha de prata. Nesta eta-
pa do Circuito Loterias 
Caixa, André entra focado 
em melhorar sua marca 
do lançamento de disco e 
com chances inclusive de 

da campanha de vacinação 
foi divulgado nesta quar-
ta-feira, dia 5 de junho. 
Taubaté já havia ultrapas-
sado a meta de cobertura 
vacinal determinada pelo 
Ministério da Saúde e 
atingido 91,97% na sema-
na passada.

e citação em palco todos 
os dias do evento. Valor 
da cota – R$ 1 mil.
Os interessados em par-
ticipar do chamamento 
público de patrocínio têm 
até o dia 10 de junho para 
entregar a documentação 
com sua proposta, bem 
como a documentação 
necessária à Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer. 
As informações comple-
tas estão disponíveis no 
edital no site da Prefeitura 
de Caçapava, no seguin-
te endereço: http://www.
cacapava.sp.gov.br/post/
edital-chamada-publica-
de-patrocinio-n010sm-
cel2019$12912
A Festa São João de Ca-
çapava acontece dos dias 
19 a 24 de junho, com a 
presença de 20 entidades 
beneficentes que estarão 
abertas com barracas de 
comidas típicas, além de 
shows musicais e apresen-
tações de dança, durante 
todas as noites. Mais in-
formações podem ser ob-
tidas pelo telefone 3652-
9222.

No estande do Fundo So-
cial haverá um ponto de 
coleta de garrafas que se-
rão recicladas nas oficinas 
regulares e na confecção 
dos enfeites. As pessoas 
que quiserem levar esses 
materiais para descarte 
podem entregá-los no lo-
cal. Ou durante a semana, 
na sede do Fundo Social 
que fica na rua Alberto 
Pinto de Faria, 280 – Jar-
dim Julieta.

quebra de Recorde Mun-
dial.
Outro taubateano que já 
tem o passaporte carimba-
do para Lima é Alessan-
dro da Silva (class F11). 
Ele obteve índice para 
o lançamento de disco e 
para o arremesso de peso. 
Alessandro vai em busca 
do bicampeonato pana-
mericano nas duas pro-
vas, já que nos Jogos de 
Toronto 2015 ele foi me-
dalha de ouro em ambas. 
Na temporada 2019, Ales-
sandro tem obtido bons 
resultados. No arremesso 
de peso é o atual líder do 
ranking mundial da classe 
F11 com 13,48m, obtidos 
em abril. No lançamento 
de disco, sua prova mais 
forte, também está na lide-
rança do ranking mundial, 
com 44,75m.  Neste fim 
de semana, Alessandro en-
tra preparado e focado em 
melhorar sua marca pes-
soal no arremesso de peso.
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Produção em saúde supera 
120% de aumento em 2019

Taubaté Cycling Team
garante pódio no Troféu
Rei da Montanha em MG

Centro Cultural divulga
sessões de cinema gratuito

Sábado tem música
erudita no Mercado

Municipal de Taubaté

Balanço apresentado pela 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté indica que o mu-
nicípio fechou o primei-
ro quadrimestre de 2019 
com aumento no número 
de atendimentos na aten-
ção básica e em alguns 
segmentos de especialida-
des em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Em alguns casos, 
o crescimento durante este 
período atinge 120,9%.
Na Rede de Atenção Bási-
ca, por exemplo, as unida-
des de Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) reforça-
ram as ações de prevenção 
e orientação às comuni-
dades. Existem hoje em 
Taubaté mais de 100 mil 
pessoas cadastradas em 
20 unidades de ESF com-
postas por 29 equipes dis-
tribuídas na área urbana e 
zona rural. O crescimento 
no número de atendimen-
tos foi de 57,52%.
Já os 33 Pamos bateram 
no primeiro quadrimestre 
a marca de 409.476 aten-
dimentos, crescimento de 
21,43%.
Entre os destaques, o Cen-
tro de Saúde da Mulher – 
Casa da Mãe Taubateana 
atingiu 13.026 atendimen-
tos entre janeiro e abril de 
2019. Isso representa um 

A equipe de ciclismo de 
Taubaté (Taubaté Cycling 
Team / Tarumã) garantiu 
um lugar no pódio da edi-
ção 2019 do Troféu Rei da 
Montanha, prova realiza-
da em Lagoa Santa, Mi-
nas Gerais, no domingo, 
2 de junho, e que contou 
com presença de ciclistas 
de várias equipes do país.
A prova teve largada em 
Lagoa Santa e chega-
da em Morro do Pilar, 

O Centro Cultural Toni-
nho Mendes em Taubaté 
oferece, toda sexta-feira, 
sessões gratuitas de cine-
ma. Os filmes têm início 
sempre às 19h30. Durante 
o mês de junho serão exi-
bidos três filmes produzi-
dos no Brasil.
O projeto tem parceria 
com o MIS (Museu da 
Imagem e do Som), den-
tro do programa Pontos 
MIS, onde as cidades par-
ticipantes estipulam uma 
programação pensada 
para a população local e 
recebem de quatro a seis 
oficinas e/ou palestras por 
ano voltadas a todas as 
faixas etárias.
O Pontos MIS é um pro-
grama de formação e difu-
são cultural com atuação 
em todo Estado de São 
Paulo. Com filmes, ofici-
nas práticas e palestras, 
com o objetivo de formar 
novos públicos para o ci-
nema brasileiro e interna-
cional não comercial.
Programação do mês de 

O Mercado Municipal de 
Taubaté será palco da se-
gunda atração do projeto 
Serie in Concert 2019. A 
apresentação acontece no 
próximo sábado, dia 8 de 
junho, a partir das 11h30 
com o quarteto de trom-
petes  “Prof. Sérgio Cas-
capera”.
O quarteto é composto por 
Aguinaldo Salinas, Ce-
sar Pimenta, João Fontes 
Neto e Bianca Santos e no 
repertório estarão  presen-
tes a obra de Tchaikovsky, 
Dvorak, Bizet, Elgar, Von 
Suppé, Mendelssohn, 
Handel, Haydn, Prokofie-
ff, Beethoven, Gabrieli e 
Smetana.
A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté ini-
ciou em maio a 4ª edição 
do Projeto Série in Con-

salto de 120,9% em rela-
ção ao primeiro quadri-
mestre de 2018.
A entrega de medicamen-
tos permanece em alta, 
chegando a 6,95 milhões 
de itens distribuídos gra-
tuitamente de janeiro a 
abril deste ano. Este nú-
mero é 7,07% superior ao 
mesmo período de 2018. 
No início deste ano, a pre-
feitura inaugurou as novas 
instalações do Centro Mu-
nicipal de Medicamentos 
(Cemume), o que permi-
tiu um atendimento com 
maior qualidade à popu-
lação.
Já os números relaciona-
dos à Saúde Mental mos-
tram evolução expressiva 
no segmento de prevenção 
e tratamento a casos de 
dependência química. O 
número de atendimentos 
do Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas (Caps-AD), por 
exemplo, subiu 53,57% no 
período.
Estes indicadores servem 
como uma importante fer-
ramenta para a definição 
de estratégias de gestão 
por parte do corpo técnico 
da Secretaria de Saúde de 
Taubaté. Confira abaixo os 
destaques da oferta e pro-
dução da pasta no compa-

com 112 km, o que exi-
giu bastante dos compe-
tidores. O ciclista Felipe 
Marques completou a                            
prova com o tempo de 
3h315min59, garantindo 
o 5º lugar no pódio para 
Taubaté.
A vitória ficou com Alan 
Maniezzo, seguido por 
Rodrigo do Nascimento e 
Cristian Egídio, todos da 
equipe de Ribeirão Preto. 
O quarto lugar foi para 

junho:
Dia 07|sexta-fei-
ra|19h30|O vendedor de 
sonhos| O filme de uma 
hora e meia de duração 
traz os dilemas de Júlio 
Cesar, um psicólogo bem 
sucedido que ao passar 
por angústias e decepções 
chega à beira do suicídio. 
Neste momento conhece 
um misterioso mendigo 
que o faz refletir a partir 
de experiências vivencia-
das pelos personagens. 
Adaptado da obra homô-
nima de Augusto Cury. O 
drama tem no elenco Dan 
Stulbach, Cesar Trancoso 
e Thiago Mendonça e a 
direção de Jayme Monjar-
dim.
Dia 14|sexta-fei-
ra|19h30|Reza a lenda|No 
sertão nordestino brasilei-
ro, uma gangue de moto-
queiros luta para recuperar 
das mãos de um ganancio-
so dono de terras, a ima-
gem de uma santa, que 
acreditavam realizar mi-
lagres, como acabar com 

cert. Os recitais de músi-
ca erudita e apresentações 
didáticas acontecem em 
pontos espalhados pela ci-
dade, com entrada franca 
e programação que conta 
com oito apresentações 
em 2019. 
O Projeto Série in Con-
cert tem direção musical 
e artística pela cantora lí-
rica e professora de canto 
Leda Monteiro. O Merca-
do Municipal fica à Praça 
Dr. Paula de Toledo, 50 no 
centro.
Programação Série in 
Concert 2019
08 de agosto|17h30|Cen-
tro Cultural Toninho Men-
des|”Ópera, Universo dos 
Sons Vocais” (palestra);
30 de agosto|20h| Pina-
coteca Anderson Fabia-
no|Óperas e Musicais – 

rativo dos quadrimestres.
Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF)
1º quadrimestre de 2018 – 
173.183 atendimentos
1º quadrimestre de 2019 – 
272.802 atendimentos
Crescimento – 57,52%
Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico 
(Pamo)
1º quadrimestre de 2018 – 
337.185 atendimentos
1º quadrimestre de 2019 – 
409.476 atendimentos
Crescimento – 21,43%
Centro de Saúde da Mu-
lher/ Casa da Mãe Tauba-
teana
1º quadrimestre de 2018 – 
5.896 atendimentos
1º quadrimestre de 2019 – 
13.026 atendimentos
Crescimento – 120,9%

Centro Municipal de Me-
dicamentos (Cemume)
1º quadrimestre de 2018 
– 6.495.172 itens distribu-
ídos
1º quadrimestre de 2019 
– 6.954.449 itens distribu-
ídos
Crescimento – 7,07%
CAPS AD
1º quadrimestre de 2018  – 
6.966 atendimentos
1º quadrimestre de 2019 – 
10.698 atendimentos
Crescimento – 53,57%

Afrânio Pacheco, da ACE 
de Belo Horizonte.
Após o compromisso em 
Minas Gerais, a Tauba-
té Cycling Team conti-
nua treinando de olho no 
Campeonato Brasileiro de 
Estrada que acontecerá no 
final desse mês. 
Até lá, ainda participa-
rá de outras provas como 
preparação para a princi-
pal prova do calendário 
nacional.

a seca que assolava a re-
gião. Entre as persegui-
ções, uma trama amorosa 
se desenvolve entre Ara 
(Cauã Reymon), Severina 
(Sophie Charlotte) e uma 
jovem forasteira vivida 
por Luisa Arraes. Um fil-
me de ação, para maiores 
de 14 anos, dirigido por 
Homero Olivetto.
Dia 28|sexta-feira|19h30|-
Trago comigo|Com dire-
ção de Tata Amaral e elen-
co Carlos Alberto Riccelli, 
Felipe Rocha e Georgi-
na Castro, o drama tem 
classificação etária de 16 
anos.  Um diretor de tea-
tro aposentado tem lapsos 
de memória do período 
da ditadura militar. Para 
tentar reativar a memória, 
cria uma peça de teatro 
reconstruindo sua própria 
história.
O Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes fica 
na Praça Coronel Vito-
riano, 01 no centro. Mais 
informações pelo telefone 
3621-6040.

Recital de canto e piano, 
com árias, duetos, conjun-
tos de óperas e musicais;
18 de outubro|20h|Cate-
dral de São Francisco das 
Chagas|Erudito Digital – 
A música sacra armazena-
da em chips (obras sacras 
instrumentais e vocais);
05 de dezembro|17h| Pal-
co da Praça Monsenhor 
Silva Barros|Aniversário 
de Taubaté – Natal com 
Viola. Músicas natalinas 
tradicionais e regionais;
07 de dezem-
bro|11h30|Palco de Even-
tos de Quiririm|Quarteto 
de Trompetes com o prof. 
Sérgio Cascapera;
14 de dezembro|18h|Cate-
dral de São Francisco das 
Chagas| Canções Sacras e 
Natalinas – Coro e Solis-
tas.
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