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A GAzetA dos Municípios

Brasil e Paraguai cancelam 
ata sobre compra

de energia de Itaipu

2º Seminário de Mães do Vale 
aborda a importância do

Vínculo entre pais e filhos

Brasil e Paraguai cance-
laram ontem, dia 1º de 
agosto a ata de um acor-
do entre os dois países, 
voltado para a compra de 
energia elétrica produzida 
pela Usina Hidrelétrica de 
Itaipu. O documento foi 
assinado pelo embaixa-
dor do Brasil no Paraguai, 
Carlos Simas Magalhães, 
e pelo embaixador para-
guaio no Brasil, Federico 
González, em Assunção. 
Com essa medida, as áre-
as técnicas dos dois gover-
nos voltarão a negociar a 
contratação da energia de 
Itaipu. O pedido de anu-
lação da ata foi feito pelo 
governo paraguaio, após 
a divulgação das condi-
ções do documento, o que 
desencadeou uma crise 
política no país vizinho. 
Após a assinatura do can-
celamento do acordo, o 
novo chanceler paraguaio, 
Antonio Rivas Palacios, 
explicou que, em princí-
pio, uma reunião sobre 
o assunto estava prevista 
para ocorrer em Brasília, 
mas o governo brasileiro 

O 2º Seminário de Mães do 
Vale com o tema “Família 
e Construção do Ser”, uma 
abordagem sobre a rela-
ção entre crianças e seus 
cuidadores parentais está 
com as inscrições abertas 
e será realizado no dia 17 
de agosto, sábado, das 8h 
às 16h, em São José dos 
Campos, no Auditório do 
Dom Bosco, localizado à 
Rua Presidente Wenceslau 
Braz, 161, Jardim Espla-
nada.
É o único evento da RM-
VALE voltado para os 
desafios da maternidade, 
para equilíbrio nas rela-
ções entre pais e filhos, 
para a importância das re-
lações familiares na cons-
trução e desenvolvimento 
do indivíduo.
Para esta edição, os pa-
lestrantes convidados 
são: a educadora paren-
tal e analista de compor-
tamento Thais Basile; o 
psicoterapeuta de criança, 
adolescentes e famílias e 
mestre em psicologia Ivan 
Capelatto; as fundadoras 
do SOS EDUCAÇÃO, 
Taís e Roberta Bento que 
também são colunistas do 
Portal Educação do Esta-
dão, da Revista Pais & Fi-
lhos e consultoras de pro-
gramas televisivos Como 
Será e A Hora do Enem 
e ainda, a educadora fí-
sica e empresária de São 
José dos Campos, Mônica 
Marques.
A organização e realiza-
ção do 2º Seminário de 
Mães do Vale é feito pela 
Rede Mãe, sob a coor-
denação das psicólogas 
Lívia Rocha e Wélida 
Viana.  Lívia foi a ideali-
zadora da Rede Mãe e tem 

concordou em adiantar a 
anulação da ata.
Mais cedo, o Ministério 
das Relações Exteriores 
informou que acompanha 
“com grande atenção” os 
desdobramentos da crise 
política no Paraguai. “O 
Brasil acompanha com 
grande atenção os acon-
tecimentos no Paraguai 
que envolvem o processo 
de “juízo político” contra 
o presidente Mario Abdo 
Benítez”, diz ocomunica-
do do Itamaraty.
O caso, que resultou na 
renúncia do chanceler 
Luis Castiglioni e do em-
baixador paraguaio no 
Brasil Hugo Caballero, 
aumentou a pressão sobre 
o presidente Mario Abdo 
Benítez, que corre o risco 
de sofrer um processo de 
impeachment.
“Ao reiterar total respeito 
ao processo constitucional 
do Paraguai, o Brasil con-
fia em que o processo seja 
conduzido sem quebra da 
ordem democrática, em 
respeito aos compromis-
sos assumidos pelo Para-

entre as especializações, 
o aprimoramento em De-
senvolvimento Infantil, e 
é supervisora do Instituto 
Crescendo.  Wélida tem 
especialização em Psica-
nálise, Perinatalidade e 
Parentalidade e participa-
ção em projetos no Institu-
to da Criança do Hospital 
das Clínicas e AACD.
A escolha dos palestrantes 
pelas organizadoras se deu 
em cima de três pilares de 
trabalho que elas atuam, 
no dia a dia, em seus con-
sultórios: educação, de-
senvolvimento infantil e 
saúde.
“O objetivo do seminário 
é ajudar a mãe nesta longa 
jornada, a questão como 
se dá este relacionamento 
dentro de casa vai refle-
tir no comportamento, na 
vivência com a própria 
família e com a comuni-
dade. Queremos ajudar a 
construir seres humanos 
melhores em suas emo-
ções”, comentou Wélida 
Viana”
Lívia e Wélida enfatizam 
a questão da Parentalida-
de que é a responsabilida-
de de qualquer cuidador 
parental da criança, que 
pode ser os pais, os tios, 
os avós, padrastos e ma-
drastas, que estas pessoas 
consolidem o vínculo.
“O vínculo é a base estru-
tural de todo desenvolvi-
mento infantil. É preciso 
ter um vínculo de quali-
dade pelo menos com um 
adulto cuidador. O vínculo 
garantirá uma boa saúde 
mental, física, psíquica e 
cognitiva da criança”, ex-
plicou Lívia Rocha.
A criança não tem a cons-
cientização da falta do vín-

guai no âmbito da cláusula 
democrática do Mercosul 
– Protocolo de Ushuaia”, 
afirma ainda a nota do Ita-
maraty.
A polêmica envolvendo a 
ata do acordo, aprovada 
em maio, também causou 
as demissões do presi-
dente da Administração 
Nacional de Eletricidade 
(Ande), Alcides Jiménez, 
e do diretor paraguaio de 
Itaipu, Alberto Aldere-
te. As demissões foram 
anunciadas na última se-
gunda-feira, dia 29 pelo 
porta-voz da presidência 
do Paraguai, Hernán Hut-
teman, que disse terem 
sido aceitas pelo presiden-
te Mario Abdo Benítez.
Pesou nas demissões a 
acusação de que a ata do 
acordo havia sido debatida 
e aprovada sem a devida 
transparência.
Autoridades e congres-
sistas afirmaram que o 
acordo negociado seria 
prejudicial ao Paraguai 
e que poderia causar um 
prejuízo de até US$ 300 
milhões.

culo, mas sofre e apresenta 
os sintomas da falta dele. 
Por outro lado, o adulto 
tem dificuldades para per-
ceber a desconexão e não 
percebe que certos tipos 
de comportamentos ruins 
são decorrentes disto. Es-
tar sempre por perto, não 
significa ter o vínculo.
“É preciso que o adulto 
aprenda a comunicar o 
amor e a atenção de uma 
forma que a criança com-
preenda e não se sinta 
abandonada e sofrendo, 
com uma presença paren-
te”, constatou Lívia Ro-
cha.
“O seminário quer que o 
participante atualize as 
suas informações, que 
troque experiências para 
se ter uma vivência mais 
participativa e construtiva 
com a criança”, conclui 
Wélida Viana
No dia do evento, um es-
paço kids gratuito, estará 
à disposição dos filhos dos 
participantes do seminá-
rio.
As inscrições para o se-
gundo lote estão abertas 
até o dia 16 de agosto. 
O valor do ingresso é de 
R$95 e pode ser adquirido 
pelo site: www.seminario-
demaesdovale.com.br
Serviço:
2º Seminário de Mães do 
Vale
Data: 17 de agosto (sába-
do)
Horário: 8h às 16h
Local: Auditório Dom 
Bosco - Rua Presidente 
Wenceslau Braz, 161, Jar-
dim Esplanada. São José 
dos Campos.
Informações e inscrições: 
www.seminariodemaes-
dovale.com.br
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

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 portuguesa, 
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

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Dia Mundial da Amamentação: 
8 razões indiscutíveis para

o aleitamento materno

O Dia Mundial da Ama-
mentação, que abre a Se-
mana Mundial do Alei-
tamento Materno, com o 
objetivo de conscientizar 
pais e familiares no apoio 
à prática da amamenta-
ção como fonte exclusiva 
de nutrição nos primeiros 
6 meses da vida do bebê. 
Conheça as 8 razões indis-
cutíveis para o aleitamen-
to materno:
1) O leite materno é o ali-

mento mais completo e 
equilibrado para o bebê 
até os 6 meses de idade.
2) Fácil de ser digerido, 
provoca menos cólicas 
nos bebês.
3) Colabora para a forma-
ção do sistema imunológi-
co da criança.
4) Contém uma molécula 
chamada PSTI, responsá-
vel por proteger e reparar 
o intestino delicado dos 
recém nascidos. 

5) Previne a anemia.
6) A sucção                                                   
colabora no desenvolvi-
mento da                  arcada 
dentária do bebê.
7) Protege a mãe contra o 
câncer de mama e de ová-
rio.
8) A amamentação dá às 
mães a sensação de bem 
estar, de realização, e tam-
bém ajuda a emagrecer, 
pois consome até 800 ca-
lorias por dia.

Endividamento de
famílias cresce pelo

7º mês seguido, diz CNC

O percentual de famílias 
endividadas no país cres-
ceu de 64% em junho para 
64,1% em julho deste ano. 
Segundo a Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor 
(Peic), da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), é a sétima alta 
consecutiva do indicador.
O percentual de endivida-
dos, ou seja, de pessoas 
que têm dívidas em atraso 
ou não, também cresceu 
na comparação com julho 
do ano passado, quando a 

proporção era de 59,6% 
das famílias. Nesse tipo de 
comparação, é a sexta alta 
consecutiva.
A pesquisa também mos-
trou que houve aumento 
no número de inadim-
plentes, que são os que 
têm contas ou dívidas em 
atraso: de 23,6% em junho 
para 23,9% em julho deste 
ano. Houve alta ainda na 
comparação com julho de 
2018 (23,7%).
Já aqueles que não terão 
condições de pagar suas 
contas em atraso somaram 
9,6% em julho deste ano, 

acima dos 9,5% de junho 
deste ano e dos 9,4% de 
julho do ano passado.
Entre as famílias com 
contas ou dívidas em 
atraso, o tempo médio de                          
atraso foi de 64 dias em 
julho deste ano, superior 
aos 62,9 dias de julho de 
2018. 
O tempo médio de com-
prometimento com dívi-
das entre as famílias endi-
vidadas foi de sete meses, 
sendo que 32% delas estão 
comprometidas com dívi-
das por mais de um ano, 
de acordo com a CNC.
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Secretaria de Meio Ambiente 
realiza campanha
contra queimadas

Fatec Pindamonhangaba abre 
inscrições para a 4ª edição

da escola de inovadores
Análise de agência fiscalizadora

aprova a qualidade da água
distribuída à população paraibunense

Biscoitos e pães atingem
US$ 60,3 mi em

exportação no 1º semestre

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente, inten-
sifica a campanha para 
conscientizar a população 
quanto aos riscos de pro-
vocar queimadas. Ações 
de panfletagem e orien-
tação tem sido realizadas 
com auxílio da equipe de 
fiscalização ambiental nos 
bairros com maior inci-
dência.
Taubaté registrou entre 
os meses de maio e julho 
13 denúncias referentes a 
queimadas no município. 
Os bairros com maior in-

Estudantes, profissionais e 
empreendedores da região 
podem se inscrever gratui-
tamente de 01/08/2019 a 
23/08/2019 em programa 
que apoiará projetos ino-
vadores.
A Escola de Inovadores é 
uma iniciativa da Agência 
de Inovação Inova Pau-
la Souza para capacitar 
pessoas e incentivá-las a 
desenvolver negócios sus-
tentáveis.
O objetivo primordial da 
Escola de Inovadores é 
proporcionar conheci-
mentos teóricos e práticos 
aos participantes que os 
capacitem a desenvolver, 
em um ambiente propício 
à criatividade e inovação, 
projetos multidisciplina-
res que resultem em mo-
delos de negócios susten-
táveis, possíveis de serem 
viabilizados por meio de 
uma startup.
Os encontros dos partici-

A ARES-PCJ – Agência 
Reguladora dos Serviços 
de Saneamento das Ba-
cias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí – órgão 
responsável em regular e 
fiscalizar a CAEPA (Com-
panhia de Água e Esgoto 
de Paraibuna S.A.) emitiu 
um laudo no qual compro-
va que a água fornecida 
à população encontra-se 
dentro dos padrões de 
potabilidade. O relatório 
foi encaminhado ao Go-
verno Municipal e assi-
nado por Carlos Roberto 
Belani Gravina, diretor 
técnico-operacional da 
ARES-PCJ – consórcio 
público de direito públi-
co criado para atender as 
exigências da Lei Federal 
nº 11.445/2007 (Política 
Nacional de Saneamento 
Básico). Segundo a Pre-
feitura de Paraibuna, a 
realização da pesquisa é 
necessária para que a po-
pulação tenha a certeza da 
qualidade da água que está 
consumindo e a garantia 
na prestação do serviço 
realizado pela concessio-

A Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoi-
tos, Massas Alimentícias e 
Pães & Bolos Industriali-
zados (ABIMAPI) divulga 
hoje os dados referentes 
ao desempenho das expor-
tações do primeiro semes-
tre de 2019. Juntas, as três 
categorias representadas 
pela entidade atingiram 
um total de 32,9 mil tone-
ladas de produtos e US$ 
60,3 milhões em vendas, 
representando um aumen-
to de 2% em faturamento 
e retração de 6% em volu-
me quando comparado ao 
mesmo período de 2018. 
O resultado é consequên-
cia das ações promovidas 
pelo projeto setorial Bra-
zilian Biscuits, Pasta and 
Industrialized Breads & 
Cakes, mantido pela asso-
ciação em parceria com a 
Apex-Brasil, formado por 
60 empresas brasileiras 
que anualmente exportam 
para mais de 80 países.
O setor de biscoitos se 
destacou com um aumen-
to de 11% (USD 51,4 mi-
lhões) em faturamento e 
20% em volume (28 mil 
toneladas), se compara-
do ao mesmo período de 
2018. Países como Uru-
guai, Angola, Cuba, Méxi-
co, Chile, Peru, Colômbia 

cidência são: Registro, 
Barreiro, Quiririm, Alto 
São Pedro, Imaculada e 
Três Marias.
O objetivo da campanha é 
conscientizar a população 
de que queimar restos de 
podas, lixos domésticos 
ou qualquer tipo de resí-
duos sólidos causa danos à 
saúde e ao meio ambiente. 
É também crime ambien-
tal e infringe a Lei Federal 
nº 9605 de 12 de fevereiro 
de 1998, conhecida como 
Lei de Crimes Ambientais 
que, prevê penas que po-
dem chegar até 5 anos de 

pantes serão semanais, aos 
sábados de manhã, tota-
lizando 80 horas, nas de-
pendências da Fatec Pin-
damonhangaba, localizada 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, 4010.
A participação é GRA-
TUITA. Podem participar 
estudantes, ex-alunos da 
Fatec, pessoas da região 
de instituições públicas de 
privadas e empreendedo-
res. 
Os candidatos devem 
apresentar um projeto 
com potencial de inova-
ção que será desenvolvi-
do ao longo do programa. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo formulário de 
disponível em http://www.
inovapaulasouza.cps.sp.
gov.br/structure/escola.
jsp#sobre de 01/08/2019 a 
23/08/2019. A divulgação 
dos projetos selecionados 
será no dia 09/09/2019 
e a aula inaugural no dia 

nária de água, isto contri-
bui diretamente para uma 
melhor qualidade de vida 
da população paraibunen-
se.
CAEPA
Desde junho de 2015, o 
saneamento básico do mu-
nicípio está sob a respon-
sabilidade da Companhia 
de Água e Esgoto de Pa-
raibuna (CAEPA), após a 
assinatura do contrato de 
concessão com o consór-
cio formado pelas empre-
sas GS Inima Brasil Ltda 
e a Enorsul Saneamento, 
vencedoras da licitação 
para executar os serviços 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário no 
município, em um período 
de 30 anos. Além da CAE-
PA, o grupo GS Inima 
Brasil Ltda também possui 
outras quatro concessões 
parciais no Brasil – todas 
de esgotamento sanitário 
– nos municípios paulistas 
de Ribeirão Preto (Am-
bient), Mogi Mirim (Se-
samm), Campos do Jordão 
(Araucária Saneamento) e 
São José dos Campos (Sa-

e Equador contribuíram 
para o resultado, pois 
continuam expandindo as 
marcas brasileiras em seus 
mercados. Destacam-se, 
também, Líbia, Palesti-
na, Suíça, Honduras, Ja-
pão, Guatemala, Nigéria 
e China, que aumentaram 
as compras de biscoitos 
brasileiros e passaram a 
um patamar relevante para 
diversificação das expor-
tações nesse 1º semestre.
No segmento das massas, 
as exportações chegaram a 
US$ 3,5 milhões e 2,7 mil 
toneladas. Aqui, sobressa-
íram-se as massas instan-
tâneas, com um aumento 
de 37% das exportações, 
representando US$ 1,4 
milhões em faturamento, 
com Paraguai, Uruguai, 
Colômbia, Chile e Argen-
tina como os principais 
destinos. Já a categoria de 
pães e bolos industrializa-
dos atingiu US$ 5,2 mi-
lhões e 2,1 mil toneladas. 
As exportações de bolos 
para o Paraguai cresce-
ram 54%, representando 
US$ 645 mil e cerca de 
164 toneladas. Outro país 
que contribuiu para o re-
sultado foi o Peru, com 
o considerável aumento 
nas compras de torradas, 
superando o resultado de 

reclusão, bem como a Lei 
Complementar Municipal 
nº 07 de 17/05/1991 (ar-
tigos 433, VI, 436 e 555) 
que prevê pagamento de 
multa.
Este período de estiagem 
possui condições climá-
ticas propícias para as 
ocorrências de queimadas, 
o que demanda maior pre-
caução e cuidados.
Denúncias podem ser fei-
tas na Polícia Ambiental 
pelo telefone 3608-2350, 
na Defesa Civil pelo 199 e 
na Secretaria de Meio Am-
biente pelo 3624-4195.

21/09/2019.
A Agência de Inovação 
INOVA Paula Souza foi 
criada em 2010, com a fi-
nalidade de gerir as políti-
cas de inovação do Centro 
Paula Souza. Mais infor-
mações estão disponíveis 
no site http://www.inova-
paulasouza.cps.sp.gov.br/
A Fatec é uma instituição 
pública estadual que ofe-
rece cursos de formação 
superior de tecnologia. A 
unidade de Pindamonhan-
gaba oferece os cursos 
de: Manutenção Indus-
trial (noturno); Mecânica 
– Processos de Soldagem 
(matutino); Gestão de Ne-
gócios e Inovação (notur-
no); Processos Metalúr-
gicos (noturno); Projetos 
Mecânicos (matutino).
Mais informações sobre a 
Fatec Pindamonhangaba 
estão disponíveis no site 
institucional www.fate-
cpindamonhangaba.edu.br

nevap), além de ser res-
ponsável pelo saneamento 
básico de municípios do 
Estado de Alagoas.
Dentre as principais metas 
a serem cumpridas pela 
concessionária em Parai-
buna durante a vigência 
do contrato, estão: a uni-
versalização do sistema 
de água e esgoto; constru-
ção de ETEs – Estações 
de Tratamento de Esgoto, 
visando tratar 100% do 
esgoto no município; troca 
de toda a tubulação antiga 
da cidade; maior rapidez 
nos serviços de manuten-
ção; garantia de um ser-
viço de melhor qualidade 
aos munícipes; dentre ou-
tras prioridades.
Antes mesmo do contra-
to ter sido assinado, em 
09 de junho de 2015, a 
lei municipal que trata da 
concessão foi amplamen-
te debatida pela popula-
ção paraibunense, através 
de audiências públicas e, 
posteriormente, aprovada 
pelos vereadores.
Acesse: http://www.cae-
pa.com.br/

2018 somente nesse 1º se-
mestre, com US$ 60,7 mil 
em faturamento e 14,5 to-
neladas em volume.
As misturas para biscoi-
tos, pães, bolos e os pães 
de queijo vêm ganhando 
força em países como Es-
tados Unidos e Portugal. 
Juntos, esses países re-
presentam pouco mais de 
40% das exportações dos 
produtos que somaram 
US$ 10,5 milhões em fa-
turamento e 8 mil tonela-
das em volume.
De acordo com Cláudio 
Zanão, presidente-execu-
tivo da ABIMAPI, investir 
em ações e buscar oportu-
nidades que aproximem as 
empresas do segmento de 
seus clientes e potenciais 
parceiros no exterior é es-
sencial para o bom desem-
penho das exportações 
do setor. “Ao todo, até o 
final do ano, serão reali-
zadas mais de 10 ações de 
promoção, capacitação e 
competitividade, além de 
participações nas princi-
pais feiras de alimentos do 
mundo, reuniões e estudos 
de mercados prioritários 
que estimulam e dão o 
suporte necessário para o 
desenvolvimento das cate-
gorias fora do país”, pon-
tua.
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A amamentação é capaz 
de reduzir em 13% a mor-
talidade infantil por cau-
sas evitáveis em crianças 
menores de 5 anos, afirma 
o Ministério da Saúde, que 
abriu ontem, quinta-feira, 
dia 1º de agosto, a Semana 
de Incentivo à Amamen-
tação. A iniciativa ocorre 
em 170 países.
No Brasil, o Ministério da 
Saúde lançou na sede da 
Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas), 
a campanha de incentivo 
ao aleitamento materno 
até os 2 anos de idade e 
uma série de ações para 
estimular a prática. O go-
leiro da seleção brasileira, 
Alison Becker, e sua es-
posa, Natália Loewe, são 
embaixadores da Organi-
zação Mundial da Sáúde 
(OMS) e participaram da 
cerimônia de lançamento 
por meio de um video de 
apoio a campanha.
A peça publicitária da 
campanha será veiculada 
de 1º a 15 de agosto. Du-
rante o evento, o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, resumiu todas 
as ações da pasta para 
incentivar o aleitamento 
materno, que ele consi-
dera um dos pilares da 
saúde básica, junto com 
a vacinação. “Estamos 
investindo quase R$ 3,5 
milhões nessa campanha 
nos diferentes meios de 
comunicação. Estamos 
aumentando o número de 
hospitais amigos da crian-
ça, estamos abrindo parce-
ria com rede privada, para 
que eles façam salas de 
amamentação”, informou 
Mandetta. Segundo Man-
detta, as taxas de ama-
mentação nos municípios 

Tem programação cultural 
especial em agosto, com 
homenagem ao “Seu” Jor-
ge Barbosa dos Santos, 
mestre do Fandango de 
Ubatuba.
No mês de Agosto, o Pro-
jeto TAMAR Ubatuba 
oferece aos visitantes uma 
programação especial vol-
tada para a valorização da 
cultura popular brasilei-
ra, com ênfase na cultura 
caiçara. Desde a edição de 
2018, o Mês da Cultura 
Popular homenageia um 
grande representante da 
cultura popular caiçara de 
Ubatuba. O primeiro ho-
menageado foi “Seu” Dito 
Fernandes (in memorian) 
e em 2019, será a vez do 
“Seu” Jorge Barbosa dos 
Santos, conhecido pelos 
amigos como “Cachaca”. 
Aprendeu a tocar viola 
com seu pai e sua mãe aos 
dez anos de idade, partici-
pou do Fandango Caiçara 
de Ubatuba e há 40 anos 
leva consigo o conheci-
mento sobre a Folia do 
Divino Espírito Santo.
O IX mês da cultura po-
pular tem início no dia 3 
de agosto, sábado, a partir 
das 19h, com a exibição 
do documentário “Canoa, 
minha canoa” de Feli-
pe Scapino e a abertura 
da exposição fotográfica 
“Amigo pescador, Corri-
das de Canoas”. Em se-
guida, às 20h, acontece a 
apresentação musical do 
cantor caiçara Luís Pe-
requê com participação 
especial da cantora, ins-
trumentista e compositora 
Nádia Campos, que traz 
repertório com cantigas 
populares e releituras que 
abordam as relações hu-
manas com a natureza. 
Diariamente, das 10h às 
18h, o Tamar realizará na 

serão levadas em conta 
para o pagamento dos 
profissionais do programa 
Médicos pelo Brasil, que 
será lançado oficialmente 
amanhã pelo ministério, 
em Brasília.“Quando ti-
vermos a discussão sobre 
pagamento da saúde bá-
sica, a amamentação será 
um dos pilares, afirmou o 
ministro.
Experiência única
Um grupo de mães que 
amamentam participou da 
cerimônia de lançamento 
da campanha de incenti-
vo ao aleitamento mater-
no, entre elas a jornalista 
Nayane Taniguchi, mãe de 
Lucas, de 11 meses. Naya-
ne pretende amamentar o 
bebê até os 2 anos, por-
que considera que é uma 
experiência única entre 
mãe e filho. “Eu pretendo 
amamentá-lo até o dia que 
ele quiser, na verdade. A 
gente segue as recomen-
dações da Organização 
Mundial da Saúde. Eu pre-
tendo seguir a indicação e 
até 2 anos. E se, até os 2 
anos, ele tiver vontade de 
mamar, ele vai mamar.”
A juíza Caroline Lima 
também participou da ce-
rimônia do Ministério da 
Saúde para estimular a 
amamentação. Grande in-
centivadora do aleitamen-
to materno, Caroline já 
credenciou quatro salas de 
apoio à amamentação no 
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal. A magistrada 
amamentou as duas filhas 
por mais de dois anos. No 
evento, Caroline enume-
rou os vários ganhos que 
teve no ato de amamentar 
as filhas. “A gente nunca 
comprou um antibiótico, 
nunca precisou apresentar 

sala de vídeo do Centro de 
Visitantes a sessão de cur-
tas sobre a cultura popular, 
como a série “Juro que Ví 
– Folclore Brasileiro”, que 
apresentam o Saci, a Iara, 
o Matinta Pereira, o Curu-
pira e o Boto cor de rosa 
em desenhos animados.
No dia 09/08 às 15h: ofici-
na de rabeca com o folclo-
rista, rabequeiro e histo-
riador caiçara Mario Gato;
No dia 10/08 às 17h: roda 
de causos e lendas caiça-
ras e às 19h, apresentação 
musical de Fandango;
No dia 17/08 às 17h: con-
tação de histórias com 
Paula Tura e venda de 
livros, e às 20h, apresen-
tação musical do Grupo 
Concertada que traz belas 
canções populares em seu 
repertório.
Encerrando o Mês da Cul-
tura Popular, no dia 24 de 
agosto às 18hs, acontecerá 
o re-lançamento do livro, 
“Genocídios dos Caiça-
ras” e um bate-papo com 
a autora Priscila Siqueira. 
A partir das 20h teremos 
a apresentação cultural da 
Dança das fitas do Itaguá 
e ás 20h30 apresentação 
cultural da Congada de 
São Benedito do Puruba.
SERVIÇO
03/08
19hs – Abertura do VIII 
Mês da Cultura popular, 
com exposição fotográfica 
“Amigo pescador, Corri-
das de Canoas” e exibição 
do documentário “Canoa, 
minha canoa” de Felipe 
Scapino;
20hs – apresentação mu-
sical de Luís Perequê com 
participação especial de 
Nádia Campos no palco 
do Projeto Tamar;
09/08
15 hs – Oficina de Rabeca 
com Mario Gato;

um atestado, desmarcar 
uma audiência para cui-
dar de filho doente. Elas 
têm saúde excelente, não 
têm alergia. E o vínculo 
estabelecido com a mãe 
isso não existe dinheiro no 
mundo que pague. Aquele 
olhar….Até hoje, às ve-
zes, eu vejo fotos delas 
bem pequenniinhas ma-
mando, aquele olhar, mãe 
e filha, e o maior valor que 
vou carregar para o resto 
da vida. Então, esse é o 
maior ganho.”
Além da propaganda, 
o Ministério da Saúde 
anunciou que vai habili-
tar 39 unidades de saúde 
como hospitais Amigo da 
Criança. Isso significa que 
a pasta vai repassar a es-
ses locais um total de R$ 
11 milhões por ano para 
ajudá-los nas práticas que 
já adotam de incentivo 
à amamentação dentro e 
fora das unidades de saú-
de.
Entre as ações para ex-
pandir a prática do alei-
tamento materno, a pasta 
da Saúde também preten-
de retomar levantamentos 
sobre amamentação para 
saber como ocorre o ato 
em todo o Brasil. Segundo 
o ministro Luiz Henrique 
Mandetta, a última pes-
quisa do gênero foi reali-
zada em 2008.
Além dessas ações, o Mi-
nistério da Saúde anun-
ciou duas novas salas de 
apoio à amamentação 
no Distrito Federal: uma 
na Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e outra no Ministério da                                 
Cidadania. Em todo o 
país, já estão credenciadas 
228 salas de apoio à ama-
mentação.

10/08
17hs – Roda de causos 
caiçaras;
19hs – Homenagem ao 
Seu Jorge e apresentação 
musical do Grupo de Fan-
dango;
17/08
17hs – Contação de histó-
ria com Paula Tura;
20hs – Apresentação mu-
sical do Grupo Concerta-
da;
24/08
18hs – Re-lançamento do 
livro “Genocídio dos Cai-
çaras” e bate papo;
20hs – Dança das fitas do 
Itaguá;
20h30 – Apresentação 
Cultural da Congada de 
São Benedito do Puruba;
Diariamente, das 10hs às 
18hrs: Curtas da “Série 
Juro que ví – Folclore Bra-
sileiro”.
FUNCIONAMENTO
Durante o mês de agosto, 
o Centro de Visitantes es-
tará aberto todos os dias 
(exceto quartas-feiras), 
das 10 às 18 horas. Sextas, 
sábados e feriados nacio-
nais, das 10 às 20h.
ENTRADAS
Adultos – R$ 21,00
Crianças acima de 1,20m, 
Professores, Estudantes 
(com documento compro-
batório) R$10,50;
Crianças abaixo de 1,20m 
e adultos maiores de 60 
anos – não pagam;
Moradores de Ubatuba 
(cadastrados ou portando 
algum comprovante: título 
de eleitor, RG, carteira de 
escola ou trabalho) – não 
pagam.
Endereço: Rua Antonio 
Athanásio da Silva, 273 – 
Itaguá – Ubatuba
Telefone: (12) 3832-6202 
e 3832-7014
Email: tamaruba@tamar.
org.br

Campanha de incentivo
à amamentação começa

em todo o país

IX Mês da Cultura Popular
no TAMAR Ubatuba


