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Atletas de Taubaté são 
premiados pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro

Área verde do Castolira em 
Pinda recebe revitalização

Cemume suspende entregas 
dias 2 e 3 de janeiro

Acelera Taubaté
completa dois anos

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) realizou na 
noite da última terça-fei-
ra, 10 de dezembro, uma 
cerimônia de premiação e 
gratificação aos atletas do 
Time Brasil e sua memo-
rável campanha nos Jogos 
Panamericanos de Lima 
2019.
A noite de homenagens 
aconteceu na Cidade das 
Artes no Rio de Janeiro 
e contou com a presença 
de Taubaté, representada 
pelos gestores Marcelo 
Mora (secretário de Es-
portes e Lazer) e Enri-
que Cimaschi (diretor de 

A área verde na entrada do 
Castolira está recebendo 
uma revitalização geral, 
com a construção de uma 
pista de caminhada. O lo-

O Centro Municipal de 
Medicamentos (Cemume) 
de Taubaté orienta a popu-
lação para alterações nas 
datas de retirada de itens 
que estava prevista para 
ocorrer nos dias 2 e 3 de 
janeiro de 2020.
Decreto publicado esta 
semana suspende o ex-
pediente nas repartições 

O programa Acelera 
Taubaté completa em de-
zembro de 2019 dois anos 
de implantação com 160 
quilômetros de vias re-
capeadas em 375 ruas e 
avenidas, ampliação e mo-
dernização de sistemas vi-
ários, obras de drenagem 
concluídas em diversos 
pontos da cidade e a exe-
cução de parques lineares.
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 60 
milhões foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro de 2017 e as pri-
meiras ordens de serviço 
foram emitidas no mesmo 
mês. O contrato prevê a 
melhoria das condições de 
acesso ao transporte pú-
blico e ao fluxo do tráfego 
urbano, por meio de in-
fraestrutura viária, mobi-
lidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.
Entre as obras de mobili-
dade urbana em andamen-
to, destaque para o novo 
viaduto da Independên-
cia, cujo lançamento das 

Competição).
Dentre os vencedores do 
prêmio Brasil Olímpico, 
destacam-se os atletas de 
Taubaté: ciclista Cauan 
Madona, da modalidade 
BMX Freestyle, e o me-
dalhista do Pan, Flávio 
Cipriano, premiado na ca-
tegoria ciclismo pista.
O técnico da EMS Taubaté 
Funvic e Seleção Brasilei-
ra de Vôlei Masculino Re-
nan Dal Zotto foi eleito o 
melhor treinador de moda-
lidades coletivas em 2019, 
ao lado de Mateus Alves, 
treinador da pugilista Be-
atriz Ferreira, nos esportes 

cal que antes era um ver-
dadeiro depósito de lixo 
irregular, agora vai rece-
ber o plantio de árvores, 
academia da melhor ida-

públicas municipais nos 
dias 24, 31 de dezembro 
de 2019, 2 e 3 de janeiro 
de 2020. Pacientes com 
retirada de medicamento 
prevista inicialmente para 
2 de janeiro estão repro-
gramados para o dia 7 de 
janeiro, das 14h às 16h. 
Pacientes com retirada de 
medicamento prevista ini-

vigas sobre a Via Dutra 
está previsto para ocorrer 
até a segunda quinzena 
de janeiro de 2020. São 
10 vigas com 30 metros 
de comprimento e de 20 
vigas com 15 metros de 
comprimento. As vigas 
são de concreto armado e 
protendido, que usa uma 
estrutura de cabos de aço 
ancorados e tracionados, o 
que aumenta sua resistên-
cia. A execução da funda-
ção e dos pilares também 
já está concluída.
A prefeitura mantém con-
tato com a Polícia Ro-
doviária Federal e com a 
concessionária NovaDu-
tra para o planejamento 
da operação, que deve 
ocorrer no período notur-
no para menor impacto ao 
tráfego local e da rodovia.
As obras na avenida Dom 
Pedro seguem em anda-
mento, com a aplicação da 
massa asfáltica no primei-
ro trecho requalificado. A 
SP-62 também recebe a 
primeira camada de asfal-
to entre a avenida Haroldo 

individuais.
Os brasileiros contabili-
zaram 168 medalhas (54 
ouros, 45 pratas e 69 bron-
zes) melhor marca do país 
na história da competição.
A festa, que reuniu gran-
des ídolos e personalida-
des do esporte nacional, 
homenageou os medalhis-
tas dos jogos Pan – ame-
ricanos de Lima, além de 
premiar os jovens desta-
ques dos jogos escolares 
de Blumenau e ceder o 
prêmio Brasil Olímpico 
aos vencedores de cada 
modalidade integrada ao 
COB.

de, parque infantil e ou-
tras melhorias para o lazer 
da população, que poderá 
aproveitar melhor o espa-
ço.

cialmente para 3 de janeiro 
estão reprogramados para 
o dia 8 de janeiro, das 14h 
às 16h. Pacientes com ca-
dastro atualizado também 
estão recebendo informa-
ções sobre a alteração das 
datas por telefone.
O Cemume de Taubaté 
está localizado à rua dos 
Operários, 299, centro.

Mattos e a estrada muni-
cipal Pref. Guido Mine, 
além da instalação dos 
postes que vão receber a 
iluminação de led.
Os sistemas viários do 
Quiririm e do Barreiro 
contam com a restauração 
do pavimento, calçadas, 
implantação de ciclofai-
xas, adaptação de imóveis 
e abertura de novas vias.
A conclusão das obras 
de drenagem, a exemplo 
da bacia de contenção de 
enchentes do Parque Três 
Marias, já colaboram com 
a redução dos riscos de 
alagamento com as chu-
vas. 
Na bacia de contenção 
contra enchentes no Jar-
dim Baronesa, segue em 
execução o trecho de ga-
lerias pré moldadas (3×2 
metros).
Também em andamento, 
a construção dos parques 
lineares do Hércules Mas-
som, São Luis e Campos 
Elíseos vai promover a 
melhoria da qualidade de 
vida destas comunidades.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.

Praça da Cultura em Caragua deve 
receber neste domingo (15) cerca 

de 4 mil pessoas na Festa de Natal

Neste domingo (15/12), 
das 14h às 18h, o Fundo 
Social de Caraguatatuba 
promove na Praça da Cul-
tura, no Centro, o “Na-
tal Solidário”, uma festa 
gratuita para a criançada 
curtir, com a presença do 
Papai Noel.
O evento contará com 
mais de 20 tipos de brin-
quedos infláveis, como 
escorregador, pula-pula, 
piscina de bolinha, cama 
elástica, tobogã, entre ou-
tros, além de pipoca, re-
frigerante, picolé e muita 

diversão.
As atividades serão aber-
tas para crianças de 0 a 12 
de idade. Segundo a pre-
sidente do Fundo Social, 
Samara Aguilar, todas as 
crianças serão identifi-
cadas com uma pulseira 
e devem estar acompa-
nhadas de um adulto. “É 
obrigatório a presença de 
um responsável”, explica 
Samara.
As crianças poderão par-
ticipar dos brinquedos à 
vontade e receberão três 
fichas de alimentação. Já 

o acompanhante receberá 
duas fichas. 
A Sabesp também estará 
no local, com o forneci-
mento de água.
No espaço haverá tam-
bém contação de histórias 
e apresentações artísticas, 
além de um espaço dedi-
cado a recepção do Papai 
Noel.
O “Natal Solidário” é 
uma realização do Fundo 
Social de Caraguatatuba, 
com apoio da Prefeitura e 
diversos parceiros do mu-
nicípio.
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Prefeitura de Caraguatatuba encaminha 
para licitação projeto para reforma das 

UBS’s Casa Branca, Tinga e Massaguaçu

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
encaminhou para licitação 
o projeto para reformas 
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) dos bair-
ros Tinga, Casa Branca e 
Massaguaçu.
Os locais ganharão subs-
tituição dos sistemas hi-
dráulico e elétrico, novos 
pisos internos e externos, 
cobertura, reforma geral 
dos banheiros, pintura, 

nova fachada e melhorias 
de acessibilidade.
O objetivo é dar me-
lhores condições 
para atendimento dos                                                     
pacientes e também aos 
servidores que trabalham 
no local. 
A UBS Casa Branca, por 
exemplo, não recebia uma 
reforma geral há anos e 
houve pedido especial do 
Conselho Municipal de 
Saúde.
Na UBS Massaguaçu, se-

rão feitas reformas para 
melhorar e ampliar os es-
paços de atendimento, já 
que a unidade desde abril 
de 2018 se transformou 
em Unidade 24 horas, be-
neficiando os moradores 
da Região Norte de Cara-
guatatuba.
O investimento para refor-
ma das três unidades gira 
em torno de R$ 1,9 milhão 
e depois de emitida a or-
dem de serviço o prazo de 
conclusão é de seis meses.

Novo Entreposto de Pesca do 
Camaroeiro começa a receber 
telhado em cobertura em arco

O novo Entreposto de Pes-
ca do Camaroeiro come-
çou a receber o telhado na 
nova cobertura em arco. A 
intervenção faz parte de 
uma das etapas para con-
clusão das obras previstas 
para o final de janeiro.
O espaço terá um layout 
mais aconchegante e agra-
dável, com uma cobertura 
maior para atender os pes-
cadores e consumidores, 
além de melhor disposi-
ção dos boxes e interven-

ções na câmara fria.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas, além do 
aspecto estético, as inter-
venções geram grande im-
pacto positivo no âmbito 
comercial e sanitário no 
espaço.
A obra contempla a exe-
cução de cobertura cen-
tral que unirá os blocos, 
substituição de todo re-
vestimento e piso cerâmi-
co dos boxes, substituição 
das portas e esquadrias de 

madeira por esquadrias 
de alumínio e aço galva-
nizado, execução de cis-
terna em alvenaria para 
captação d’água da chuva 
e utilização da mesma na 
lavagem da área externa 
do entreposto, revisão e 
execução de novo sistema 
de esgoto, além da execu-
ção de paisagismo com a 
introdução de árvores na-
tivas e arbustos ornamen-
tais. O investimento chega 
a R$ 1,5 milhão.

Calçadão da Rua Santa Cruz
recebe manutenções para garantir 

segurança de pedestres

Visando pela segurança 
dos munícipes, a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba reali-
za a manutenção das cha-
pas de aço que tampam a 
rede de drenagem no cal-
çadão, na Rua Santa Cruz, 
localizado no Centro da 
cidade.
As placas de aço são sol-
dadas para maior fixação, 
proporcionando maior 
segurança para quem 
transita sobre elas. Para 
realização do serviço é ne-
cessário retirar as pedras 
portuguesas próximas, en-

tão outra equipe realiza o 
reassentamento das pedras 
assim que as placas são fi-
xadas.
Todo o trabalho é feito 
manualmente por meio da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep) que conta 
com uma equipe de sete 
funcionários.
Segundo a equipe da Re-
gional Centro da Sesep, 
o serviço não influenciará 
em manutenções e lim-
pezas futuras na rede de 
drenagem, pois esses são 
feitos com uma técnica de 

hidrojateamento.
O hidrojateamento consis-
te na aplicação de um jato 
de água de alta pressão 
dentro de uma tubulação 
para limpá-la ou desobs-
truí-la. A alta velocidade 
da água gera uma pressão 
que destrói os objetos que 
estão impedindo o fluxo 
dentro de uma tubulação, 
sem danificá-la.
Todas as placas serão sol-
dadas e, segundo a previ-
são, até a próxima segun-
da feira (16/12) o trabalho 
será finalizado.
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Banco Municipal de Alimentos capacita 
cerca de 400 pessoas em curso de Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos

O Banco Municipal de 
Alimentos de Caragua-
tatuba realizou na última 
quinta-feira (12/12), o úl-
timo curso do ano de Boas 
Práticas de Manipulação 
de Alimentos. Em 2019, 
393 pessoas foram capaci-
tadas na oficina que conta 
como requisito obrigató-
rio no setor de Vigilância 

Sanitária do município.
O curso ministrado pela 
nutricionista do Banco de 
Alimentos, Cíntia Francie-
le de Araújo aborda sobre 
higienização das mãos; 
o que é proibido quando 
manusear o alimento; boas 
condutas; tipos de conta-
minação; a importância 
dos EPI’s – Equipamentos 

de Proteção Individual, 
entre outras abordagens.
O primeiro curso de 2020 
será promovido no dia 23 
de janeiro, às 13h30. Ins-
crições abertas pelo tele-
fone (12) 3883-6548.
O Banco de Alimentos 
fica na Avenida Ministro 
Dílson Funaro, 287 – Jar-
dim Britânia.


