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A GAzetA dos Municípios

Senac Pindamonhangaba lança 
Ensino Médio e Técnico em

Informática com início em 2020

Nova unidade do Detran.
SP em Caçapava começa a 

funcionar na quarta (24)

Novo formato da 41ª Festa da Tainha 
de Boracéia agrada moradores

e turistas de São Sebastião

Novelis abre inscrições do programa 
de treinamento de engenheiros para 

a fábrica de Pindamonhangaba

O Senac São Paulo amplia 
sua área de atuação e lança 
o Ensino Médio e Técnico 
em Informática, que agora 
também chega à unidade 
Pindamonhangaba. Inscri-
ções para o processo sele-
tivo estarão disponíveis a 
partir de 7 de agosto para 
os cursos que terão início 
em 2020.
Em sintonia com as ten-
dências do mercado edu-
cacional, o Senac oferece 
o curso que visa a forma-
ção integral. O conteúdo 
em prática proporciona 
que os estudantes conclu-
am o ensino médio com 
uma profissão e um pro-
jeto de vida.  Concluído o 
curso, estarão preparados 
para o ENEM e demais 
exames de admissão das 
universidades brasileiras. 
As duas primeiras turmas 
do Ensino Médio e Técni-
co em Informática já estão 
em andamento durante 
o ano letivo de 2019, no 
Senac São Miguel Pau-
lista, na zona leste de São 
Paulo. Ao todo, 80 alunos 
vivenciam o Jeito Senac 

A cidade de Caçapava 
passa a contar, a partir de 
quarta-feira, 24 de julho, 
com uma nova unidade do 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP). Localizado 
na Ladeira São José, 129 
- Centro, o novo posto 
terá infraestrutura moder-
na, novos equipamentos e 
mobiliário, comunicação 
visual facilitadora, condi-
ções de acessibilidade, en-
tre outros benefícios.
A unidade vai funcionar 
de segunda a sexta-feira, 

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Regional 
Boracéia - que integra a 
Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP), junta-
mente com a Associação 
de Amigos Praia de Bora-
céia, realizou a 41ª Festa 
da Tainha, na Costa Sul, 
divisa com Bertioga, que 
reuniu moradores e turis-
tas numa tradição de mais 
de 40 anos. Comidas típi-
cas, bebidas, shows musi-
cais e as famosas tainhas 
recheadas e espalmadas 
agradaram o público. 
Segundo Vilma Ribas, 
presidente da Associação 
de Amigos Praia de Bo-
racéia, nada seria possível 
sem o apoio do governo 
municipal. “O que o pre-
feito Felipe Augusto fez 
foi inacreditável. Toda a 
estrutura, desde a limpe-
za, até as barracas, palco 
e tenda nos ajudou muito 
para que essa tradição não 
se perdesse. Isso é parce-
ria com a comunidade. O 
prefeito trabalha por nós, 
ele cuida de toda a cidade. 
São Sebastião está mais 

A empresa  Novelis abre as 
inscrições do Engineering 
Development Program 
(EDP) a partir de hoje 
(23). O programa de dura-
ção de 18 meses acontece 
globalmente, oferece aos 
participantes um projeto 
de desenvolvimento de 
carreira com oportunidade 
de vivência e experiências 
práticas por meio de mó-
dulos de treinamentos in-
ternacionais nas fábricas 
da Novelis localizadas nos 
Estados Unidos, na Euro-
pa e na Ásia.
Líder mundial em lami-
nados e reciclagem de 
alumínio, a empresa tem 
como objetivo formar pro-
fissionais com experiência 
técnica para o negócio da 
empresa e acelerar o de-

de Educar no dia a dia e 
aprendem na prática e de 
forma integrada todo o 
conteúdo previsto para o 
ensino médio e para a for-
mação técnica.
Em 2020, além de Pinda-
monhangaba, a institui-
ção expande a novidade 
para mais 10 unidades do 
Estado. Na capital, o En-
sino Médio e Técnico em 
Informática será ofertado 
nas unidades Aclimação, 
Lapa Tito, Nações Unidas 
e São Miguel Paulista. No 
interior, o curso também 
estará disponível nas uni-
dades Campinas, Piraci-
caba, Ribeirão Preto, São 
Carlos, São José do Rio 
Preto e Sorocaba.
“O curso prevê que os alu-
nos sejam o centro do pro-
cesso de aprendizagem, 
propiciando a vivência 
de situações conectadas 
com a realidade, estimu-
lando-os a decidir, opinar, 
debater e construir com 
autonomia o seu desen-
volvimento pessoal e pro-
fissional”, disse  Melina 
Sanjar, gerente de desen-

das 9h às 17h, e oferecerá 
todos os serviços de trân-
sito relacionados à Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e a veículos.
Entre as melhorias, vale 
destacar a prova teórica 
eletrônica para os candi-
datos à primeira habilita-
ção.
Por meio do portal www.
detran.sp.gov.br ou pelo 
aplicativo para celulares 
e tablets, disponível para 
Android e iOS, o candida-
to pode treinar para a pro-
va teórica com um simula-

viva e só temos a agrade-
cer”, destacou Vilma.  
O marido de Vilma, De-
oclides Ribas, presidente 
do conselho deliberativo 
da Associação, disse que 
o espaço ficou espetacu-
lar. “Em uma semana, a 
nossa praça central ficou 
completamente limpa, só 
tinha mato e sujeira. Trinta 
homens da regional traba-
lharam, montaram as bar-
racas. Tudo ficou perfeito. 
Nossa festa começou há 
40 anos atrás, de maneira 
particular, com o pesca-
dor Francisco Bittencourt, 
já falecido. A associação 
manteve a tradição. É uma 
forma de agradecermos o 
nosso pão de cada dia. A 
fartura da tainha”, argu-
mentou.  
O morador João Cleber 
Inácio também aprovou o 
evento. “Todo ano eu ve-
nho com a minha família. 
Eles adoram. O prefeito 
Felipe Augusto está de 
parabéns. Nunca vi uma 
organização assim”, des-
tacou. Manuel Gonçal-
ves dos Santos elogiou a 

senvolvimento de suas 
carreiras. O EDP tem par-
ceria com a Seja Trainee, 
onde os profissionais terão 
a oportunidade de desen-
volver seu conhecimen-
to técnico, participar de 
treinamentos comporta-
mentais e também propor 
e executar projetos que 
agregam valor ao negócio.
O Programa é destina-
do a engenheiros que já 
trabalham na Novelis e 
profissionais do mercado 
com até quatro anos de 
formação. As graduações 
e qualificações necessá-
rias incluem os cursos de 
Engenharia de Materiais e 
Engenharia Metalúrgica. 
As vagas são para a fábri-
ca de Pindamonhangaba.
O programa EDP tem iní-

volvimento da instituição. 
De acordo com ela, a me-
todologia do Ensino Mé-
dio e Técnico em Informá-
tica, assim como a de todo 
curso do Senac São Paulo, 
é pautada por projetos que 
integram todas as ações ao 
longo dos três anos leti-
vos.
Para o Senac São Paulo, 
a educação profissional é 
vista como ferramenta de 
promoção das pessoas, 
organizações e comunida-
des, buscando fortalecê-
-las por meio de um pro-
cesso que visa à inserção 
social e à ação participati-
va. 
Assim, a educação profis-
sional deve estar voltada 
para desenvolver as com-
petências para o trabalho e 
para a melhoria da quali-
dade de vida.
As inscrições estarão 
abertas em 7 de agosto 
de 2019, com 40 vagas 
por turma, entre bolsistas 
e pagantes. As aulas em 
Pindamonhangaba terão 
início em 27 de janeiro de 
2020, das 7h30 às 12h45.

do que contém perguntas 
reais do banco de questões 
utilizado para o exame.
ATENÇÃO: Para possibi-
litar a mudança, a antiga 
Ciretran da rua Comenda-
dor João Lopes, 120 - Cen-
tro, não terá atendimento a 
partir de terça-feira (23), 
quando será permanente-
mente fechada.
O Estado de São Paulo 
possui, ao todo, 249 uni-
dades do Detran.SP em 
novo padrão, todas com 
mais de 90% de aprovação 
dos usuários.

prefeitura. “Moro aqui há 
8 anos. Já cheguei a atra-
vessar a rua Tupi Guara-
ni, com água pelo joelho. 
Ninguém fez nada. O Feli-
pe Augusto abriu as ruas e 
está fazendo a drenagem. 
Melhorou a escola e o pos-
to de saúde. Isso é muito 
importante pra gente”, fi-
nalizou.  
O prefeito Felipe Augusto 
falou dos investimentos 
no bairro. “Nesses últimos 
dias foram instaladas as 
novas linhas de  tubula-
ção, microdrenagem, para 
a correção de algumas 
ruas. 
Foram reformados, o pos-
to de saúde, a quadra de 
esportes, a Escola Mu-
nicipal Professora Vilma 
Aparecida de Almeida Ri-
bas e a Creche Peraltinha. 
A sede da Associação de 
Moradores, local em que 
são realizados os progra-
mas sociais do município, 
também está passando por 
reformas. É a prefeitura 
trabalhando, fomentando 
a cultura, o turismo e cui-
dando do povo”.

cio na primeira semana de 
outubro, quando os novos 
engenheiros serão admiti-
dos. 
Os pré-requisitos para 
os candidatos são inglês 
fluente, perfil colabora-
tivo e aspiração para de-
senvolvimento de carreira 
técnica, entre outros. Os 
benefícios incluem plano 
médico, plano odontoló-
gico, seguro de vida, PPR, 
restaurante no local, Gym-
pass, previdência privada 
e estacionamento.
Cabe destacar que o recru-
tamento será conduzido 
em parceria com a consul-
toria 99jobs a partir de 23 
de julho e as inscrições po-
dem ser feitas até o dia 19 
de agosto pelo site 99jobs.
com/novelis/jobs/49938
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos boli-
nhos? Ou legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? 
Um dos procedimentos que evita o desperdício de alimentos é bastante 
conhecido das donas de casa: a transformação. Carne moída pode ser bem 
saborosa, muito bem preparada não restará uma porção para o dia seguin-
te, a probabilidade de rejeição é bem menor. A mágica culinária entra em 
cena e se encarrega de resolver o problema, O produto pode entrar na 
composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar três 
colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito água e sal. O legume 
pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, da qual 
se retira o miolo que também pode ser misturado ao recheio. Depois de 
encher o vegetal, vai todo ao forno por vinte minutos, para gratinar.       
*** 
Tempo de duração da digestão, em média, de alguns alimentos

Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média com pão e manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas
***
O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo 
com que apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de 
som e cor. Com novo surto, produz uma nova imagem e assim por diante 
durante 10 a 30 minutos de duração, em média de um sonho. Tentando 
encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas imagens em 
uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da 
pessoa que está sonhando.

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 trou-
xe 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 por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Co-
nheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se con-
ta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de 
enxergar o que é único e individual.
***
A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a 
viver com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios pa-
péis e que há apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um 
de nós. Ao atuarmos da melhor maneira possível em nossas atribuições, 
ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando com o progresso de 
outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se um ator 
se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem 
como os outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.
Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Uma criança que lê será um adulto que pensa.
Ler bons livros deixa nosso dia bem melhor.
Não existe o bem ou o mal, é o pensamento que nos faz assim.
Peça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
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Zé Neto & Cristiano doam cachê 
para Hospital de Rio Preto

Uma das duplas mais acla-
madas do mundo sertane-
jo, retribuiu parte do bem 
que têm recebido durante 
os últimos anos de suces-
so.
Zé Neto & Cristiano do-
aram o cachê que rece-
beram pelo show da úl-
tima noite do rodeio de 
São José do Rio Preto, o 
Rodeo Country Bulls. A 
apresentação aconteceu 
neste domingo, dia 21.
A dupla tem uma ligação 
muito forte com o Hospi-
tal de Base, localizado na 
cidade, e por isso decidiu 
que reverteria toda a renda 
arrecadada para o lugar.
“Hoje graças a Deus te-

mos condições, mas mes-
mo meu pai tendo convê-
nio, ele trata do coração 
pela rede pública de tão 
bom que é o atendimen-
to”, contou Cristiano em 
um momento do show, 
aproveitando para con-
vidar ao palco a diretora 
administrativa do Hospital 
de Base, Amália Tieco, e 
o superintendente Robson 
de Pádua.
O sertanejo contou que 
quando era criança viu seu 
pai sendo atendido pelo 
SUS - Sistema Único de 
Saúde do HB e lá os médi-
cos salvaram a vida dele, 
por isso queria retribuir de 
alguma forma.

Zé Neto também forta-
leceu o apoio do amigo, 
lembrando que a mãe 
trabalhou e se aposentou 
como funcionaria do hos-
pital.
“Com o maior carinho do 
mundo e para mostrar o 
quanto a gente ama tocar 
aqui nessa cidade, com o 
aval dos nossos empresá-
rios, todo o cachê desse 
show vai para o Hospital 
de Base e vai servir de be-
nefício para cada um de 
vocês. 
É o mínimo que o Zé Neto 
& Cristiano pode          fa-
zer perante tudo o que vo-
cês fizeram por nós”, afir-
mou.
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Projeção de crescimento
do PIB cresce 0,1% após 20

reduções consecutivas

Julho Amarelo conscientiza brasileiros sobre sintomas do sarcoma

Taubaté tem 7 mortes
confirmadas por influenza

O mercado financeiro di-
vulgou nova estimativa 
para o crescimento da eco-
nomia brasileira. Segundo 
o boletim Focus, resultado 
de pesquisa semanal a ins-
tituições financeiras, feita 
pelo Banco Central (BC), 
a projeção de expansão 
para o Produto Interno 
Bruto (PIB) teve uma li-
geira subida. O boletim é 
divulgado pela internet às 
segundas-feiras e aponta 
que a expansão do PIB) - 
a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país - desta vez passou de 
0,81% para 0,82%. A ex-
pectativa das instituições 
financeiras é que a eco-
nomia tenha crescimento 
maior em 2020. A estima-
tiva é 2,10%, a mesma da 
semana passada. A previ-
são para 2021 e 2022 per-

Dores no corpo e lesões na 
pele são sinais de alerta
O sarcoma, um tipo de 
câncer que pode acometer 
os tecidos moles, como 
músculo, gordura, tecido 
conjuntivo ou ósseo, nor-
malmente é diagnostica-
do tardiamente por falta 
de conhecimento sobre o 
tema. Os principais sinto-
mas, que são dores no cor-
po, são comuns a outras 
doenças e lesões, e exa-
mes iniciais, como raio-X, 
podem não ser suficientes 
para o diagnóstico.
O conhecimento é o me-
lhor caminho para iden-
tificar a doença ainda em 
suas fases iniciais. Qual-
quer nódulo do tamanho 
de uma bola de golfe, 
aproximadamente 4,3 cm, 
pouco maior do que uma 
bolinha de ping-pong, 
deve ser investigado por 
um especialista, pois pode 
ser um sarcoma.
Nos Estados Unidos, a 

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica sete 
mortes confirmadas por 
influenza no município 
até a primeira quinzena de 
julho. Em todos os casos, 
os exames deram positivo 
para o vírus H1N1. No to-
tal, são 47 casos confirma-
dos de influenza. O perfil 
epidemiológico mostra até 
agora prevalência do vírus 
H1N1 (40 casos), seguido 
pela influenza B (5 casos) 
e H3N2 (2 casos).
No mesmo período do 
ano passado tinham sido 
registradas 12 mortes por 
influenza (11 influenza A 
não subtipado e 1 H1N1) 
e 70 casos confirmados da 
doença com grande preva-
lência do vírus H3N2 (42 
casos).
Existem atualmente qua-
tro mortes suspeitas em 
investigação. Outras nove 
mortes foram descartadas.
Taubaté garantiu uma am-
pla cobertura este ano, 
com 100.769 doses da va-
cina contra influenza apli-

manece em 2,50%.
Inflação - A estimativa 
de inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), caiu de 
3,82% para 3,78% este 
ano. A meta de inflação de 
2019, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%.
De acordo com o BC, a 
projeção para 2020 per-
manece em 3,90%. 
A meta para o próximo 
ano é 4%, com intervalo 
de tolerância 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.
Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percen-
tual. Para 2022, a meta é 

Sarcoma Foundation of 
America promove a cam-
panha Julho Amarelo, 
para incentivar o diagnós-
tico precoce, facilitando o 
tratamento e aumentando 
as chances de cura. No 
Brasil, médicos como a 
oncologista clínica Veri-
diana Camargo, especia-
lista em sarcomas ósseos e 
de partes moles da clínica 
OncoStar e do Instituto do 
Câncer do Estado de São 
Paulo (ICESP), explica a 
importância da campanha 
para os brasileiros.
“Os sarcomas são diagnos-
ticados já em fases avan-
çadas, porque não discu-
timos muito sobre o tema. 
Em crianças e jovens é 
ainda mais difícil encon-
trar a causa dos inchaços e 
dores no corpo, já que cos-
tumam ser muito ativas e 
se machucam brincando. 
Daí, um nódulo de sarco-
ma pode ser confundido 
com uma lesão simples”.

cadas e uma cobertura de 
100,41% em relação aos 
grupos prioritários. O per-
centual de cobertura supe-
rou o do ano passado.
Cuidados
O alerta agora é para o iní-
cio do inverno, que exige 
cuidados redobrados por 
parte da população.
O Ministério da Saúde 
orienta a adoção de cuida-
dos simples como formas 
de prevenção: lavar as 
mãos várias vezes ao dia, 
cobrir o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar com papel 
descartável, evitar tocar o 
rosto e não compartilhar 
objetos de uso pessoal, 
manter ambientes ventila-
dos, entre outros.
Prevenção e informação 
são as melhores ferra-
mentas contra a influenza. 
Não acredite em boatos 
espalhados pelas redes so-
ciais, que só servem para 
alimentar o preconceito e 
gerar insegurança. Retire 
suas dúvidas com um mé-
dico ou uma autoridade 
sanitária.

3,5%, com tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. A pre-
visão do mercado finan-
ceiro para a inflação em 
2021 segue em 3,75%. A 
estimativa para 2022 caiu 
de 3,75% para 3,65%.
Selic - Para alcançar a 
meta de inflação, o Banco 
Central usa como princi-
pal instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic, atu-
almente em 6,5% ao ano.
Ao final de 2019, as ins-
tituições financeiras es-
peram que a Selic esteja 
em 5,5% ao ano, a mesma 
perspectiva há 3 semanas.
Para o fim de 2020, a ex-
pectativa para a taxa bási-
ca caiu de 6% para 5,75% 
ao ano, e, no fim de 2021, 
permanece em 7% ao ano. 
Para 2022, a previsão caiu 
de 7,5% para 7% ao ano.

Segundo a especialista, a 
campanha tem como obje-
tivo principal alertar sobre 
os tipos e dores e fomentar 
o diagnóstico precoce para 
aumentar as chances de 
cura. “O paciente que está 
com dor, ou o vê o apare-
cimento de algum nódulo, 
do tamanho de uma bola 
de golfe, que esteja cres-
cendo ou que seja visível, 
o ideal é que procure um 
especialista. Não tem ne-
nhum exame preventivo, 
como a mamografia ou 
a colonoscopia, então o 
sarcoma é olhar, ser exa-
minado, isso é o mais im-
portante, e a ressonância 
e a tomografia vão ajudar 
depois”.
Existem mais de 50 subti-
pos de sarcoma. A nomen-
clatura do tipo de sarcoma 
depende do tecido em que 
ele se originou. O lipossar-
coma é aquele que se ori-
gina no tecido gorduroso; 
leiomiossarcoma se origi-

Recomendações
Em caso de síndrome gri-
pal, a recomendação é pro-
curar um serviço de saúde 
o mais rápido possível. A 
vacina contra a gripe não é 
capaz de eliminar a doen-
ça ou impedir a circulação 
do vírus. Por isso, as me-
didas de prevenção são tão 
importantes, particular-
mente durante o período 
de maior circulação viral.
Os sintomas da gripe são: 
febre, tosse ou dor na gar-
ganta, além de outros, 
como dor de cabeça, dor 
muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor 
muscular intensa e pros-
tração.
Perfil das vítimas mais re-
centes:
Mulher, 52 anos, óbito em 
18 de junho
Homem, 89 anos, óbito 
em 23 de junho
Mulher, 69 anos, óbito em 
24 de junho

na no músculo liso (mús-
culo que fica ao redor das 
alças de intestino e na pa-
rede de vasos sanguíneos); 
e o rabdomiossarcoma se 
origina nos músculos es-
triados (responsáveis pela 
movimentação do corpo). 
Os exames principais para 
o diagnóstico são a tomo-
grafia ou a ressonância da 
região acometida.
Veridiana disse que “80% 
dos casos de sarcoma são 
em adultos, acima dos 40 
anos, geralmente em par-
tes moles. Já os outros 
20% são diagnosticados 
em crianças e adolescen-
tes, sendo os mais comuns 
os ósseos, como o osteos-
sarcoma e o sarcoma de 
Ewing, e os rabdomios-
sarcomas, que ficam entre 
músculos e ossos”.
Adolescentes com dores 
e edemas persistentes na 
região do joelho merecem 
uma atenção especial e 
investigação do caso com 
raio-X ou outros exames 
de imagem, o que ajuda 
no diagnóstico diferencial 
de tumores ósseos benig-
nos e malignos. “Inchaço 
abdominal, muitas vezes 
sem emagrecimento as-
sociado, podem também 
indicar sarcoma. Também 
é importante ficar atento 
a sangramento nas fezes 

associado a anemia, pois 
pode ser um tumor gas-
trointestinal”.
A médica explica que 
como o Brasil é um país 
com bastante jovens, os 
sarcomas ósseos tem uma 
certa incidência. “E os 
sarcomas relacionados à 
infância e à adolescência 
têm uma incidência alta, 
como o rabdomiossarco-
ma, os osteossarcoma e 
entre os de partes moles, 
nos adultos, tem os leio-
miossarcoma e os lipos-
sarcomas”.
A incidência exata des-
se tipo de câncer no País 
ainda é desconhecida. O 
Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA) não registra 
o total de pacientes aco-
metidos por esse tipo de 
tumor. De acordo com o 
artigo científico que ana-
lisou a incidência de cân-
cer nos cinco continentes, 
estima-se que a incidência 
seja de 4 a 6 mil casos ao 
ano no Brasil. Nos Esta-
dos Unidos, o número é 
ainda mais elevado, são 
12 mil casos ao ano.
O tratamento principal é 
a cirurgia. “O que temos 
ressaltado nesse Julho 
Amarelo também é que a 
cirurgia tem que ser feita 
por especialista, ou seja, 
um ortopedista oncológi-

co, ou um cirurgião on-
cológico, porque precisa 
ser removida toda a parte 
de musculatura normal 
para que esse tumor não 
volte nesse mesmo lugar. 
Quando está com mais 
de 5 centímetros e é con-
siderado agressivo pelo 
patologista, é importante 
fazer a radioterapia. Já a 
quimioterapia a gente dis-
cute caso a caso”, explica 
a especialista.
Famílias com síndromes 
hereditárias, como Li-
-Fraumeni e Neurofibro-
matose, devem ser acom-
panhadas com uma maior 
atenção pelo alto risco de 
desenvolver sarcoma, po-
rém não existe exame pre-
ventivo. 
“Havendo dor persisten-
te em regiões do corpo, 
como coxas, joelhos e 
braços, é sempre impor-
tante tentar sentir se há                                 
presença de nódulo no lo-
cal. 
Os exames indicados para 
um diagnóstico correto 
são tomografia e resso-
nância, mas, em alguns 
casos, o raio-X pode cap-
tar a presença do nódulo. 
Em suspeita dos sintomas, 
consulte um oncologista 
para que o tratamento seja 
iniciado o quanto antes”, 
finaliza a médica.
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Taubaté Shopping recebe 
nova edição do CineMaterna

Junho teve a maior
temperatura já registrada 

para o mês no planeta

Anúncio sobre saques
do FGTS fica para a

próxima semana, diz Onyx

Fãs e colecionadores dos
“bolachões” têm encontro marcado 

na Caravana do Vinil de Taubaté

A sala de cinema será es-
pecialmente preparada 
para acomodar famílias e 
bebês
O CineMaterna retorna 
ao Moviecom do Taubaté 
Shopping na terça-feira, 
dia 23 para as mamães 
e papais poderem curtir 
mais um sucesso do ci-
nema ao lado de seus pe-
quenos. O filme escolhido 

O mês de junho teve a 
temperatura mais alta já 
registrada para o mês, no 
planeta. O recorde abran-
geu as temperaturas tanto 
na terra quanto no mar, 
segundo a Administra-
ção Oceânica e Atmosfé-
rica dos Estados Unidos 
(Noaa, na sigla em inglês).
No acumulado de janeiro 
a junho, 2019 teve a maior 
temperatura nos últimos 
140 anos. Apenas o ano de 
2016 teve mais calor do 
que o medido neste ano.
Na medição da média 
mensal, nove dos 10 me-
ses de junho mais quentes 
da história ocorreram des-

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, 
afirmou que o anúncio da 
liberação de saques das 
contas ativas do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) ficará 
para a próxima semana. 
Onyx falou sobre o assun-
to com jornalistas no iní-
cio da tarde de ontem, dia 
18, ao sair do Ministério 
da Economia.
Ele disse que os detalhes 
técnicos ainda estão sendo 
ajustados pela equipe eco-
nômica e isso motivou o 
prazo de uma semana para 
o anúncio. 
Além dos saques das con-
tas ativas do FGTS, o go-
verno deve liberar o aces-
so a contas inativas dos 
fundos dos programas de 
Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público 
(Pasep).
“Os técnicos estão fazen-

CDs pegam carona e de-
sembarcam no Taubaté 
Shopping nesse sábado, 
dia 20. Além dos mais de 
5 mil títulos colocados à 
venda na 2ª Caravana do 
Vinil de Taubaté, os ex-
positores vindos de dife-
rentes partes do Estado de 
São Paulo trarão também 
CDs atendendo a pedidos 
dos visitantes das edi-
ções anteriores. Os “bo-
lachões” continuam sen-
do a atração principal do 
evento, mas como o que 
importa é a boa música, há 
espaço para todos os gos-
tos e formatos. A Feira de 
Discos será nesse sábado, 
20 de julho, no Taubaté 
Shopping, das 10h às 20h, 
com entrada gratuita.

para esse mês, por meio de 
votação online, foi “Tur-
ma da Mônica – Laços” e 
será exibido às 14h.
A sala de cinema é total-
mente preparada para aco-
modar os pequenos, com 
trocadores (abastecidos 
com fraldas, pomadas e 
lençóis umedecidos que 
podem ser usados gra-
tuitamente), regulagem 

de 2010. A exceção foi o 
calor registrado em 1998. 
Segundo a Noaa, foi o 43º 
junho consecutivo com 
temperaturas acima da 
média do século XX.
O pico de calor foi regis-
trado em diversas regiões 
do mundo, como Ásia, 
África, América do Sul e 
Europa. 
Nesta última, uma onda de 
calor, que atingiu o conti-
nente, chegou a ter tempe-
raturas até 10 mais quen-
tes do que a média normal 
para a região.
Os dados são importantes 
para aferir o movimento 
de ampliação da tempera-

do ajustes e nós tomamos 
a decisão de que na sema-
na próxima vai ser feita a 
apresentação da medida 
provisória que trata do 
Fundo de Garantia e tam-
bém do PIS/Pasep. Os 
dois serão apresentados 
conjuntamente, provavel-
mente entre quarta e quin-
ta-feira da semana que 
vem”, disse o ministro.
Em sua fala aos jornalis-
tas, Onyx ainda afirmou 
que o governo não fará al-
terações no financiamento 
das moradias do Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
“Agora, uma garantia já 
está tomada: toda aquela 
parte que faz o financia-
mento da construção da 
casa própria, do Minha 
Casa Minha Vida, será 
mantido. É um programa 
importante, isso estará 
preservado.”
A ideia de liberar as contas 
ativas do FGTS para saque 

A Caravana do Vinil é um 
evento itinerante realizado 
pela Casa da Mia Discos 
e chega a sua 9ª edição. A 
estreia foi em 2017 em São 
José dos Campos, com a 
marca de seis paradas na 
cidade. Em Taubaté, esse 
é o segundo evento e ou-
tro aconteceu em Limeira, 
na região centro-leste pau-
lista. A estimativa da orga-
nização é de que mais de 
2 mil fãs, colecionadores 
e curiosos já tenham pas-
sado pelo menos uma vez 
por uma das Feiras de Dis-
cos realizadas até agora.
Entre os diferenciais que 
mantêm a Caravana do 
Vinil como um dos even-
tos mais tradicionais do 
interior do Estado estão: 

especial de som, ilumi-
nação e ar-condicionado 
para melhor conforto, um 
“estacionamento” para os 
carrinhos de bebês e a re-
cepção e o apoio de mães 
voluntárias.
Além disso, os cinco pri-
meiros participantes a che-
garem no local, com bebês 
de até 18 meses, ganham o 
ingresso para a sessão.

tura do planeta, indicador 
chave dentro do debate de 
mudanças climáticas. Mas 
segundo a Organização 
Mundial Meteorológica, 
outros indicadores tam-
bém tiveram desempenho 
que demandam observa-
ção. Em junho foi regis-
trada a segunda menor ex-
tensão de gelos do Ártico, 
em 41 anos.
De acordo com a Organi-
zação das Nações Unidas, 
a OMM deve apresentar 
um relatório sobre o es-
tado do clima no mundo 
na Cúpula da ONU sobre 
Ação Climática, marcada 
para setembro.

vem sendo estudada há al-
guns meses pelo governo. 
O objetivo é injetar recur-
sos capazes de estimular 
a economia. Em 2016, o 
então presidente Michel 
Temer liberou saques de 
contas inativas do FGTS 
também com o objetivo de 
incentivar o consumo.
Inicialmente, a ideia do go-
verno era liberar os saques 
apenas após a aprovação 
da reforma da Previdên-
cia, que ainda tramita no 
Congresso. A aprovação 
definitiva, no entanto, só 
deverá ocorrer – caso con-
firmadas as expectativas 
dos aliados do governo – a 
partir de setembro.
Hoje, o saque nas contas 
ativas do FGTS só é per-
mitido em situações espe-
cíficas, como no caso de o 
trabalhador ser demitido 
sem justa causa ou se for 
para utilizar os recursos na 
compra de casa própria.

a qualidade e bom estado 
dos vinis colocados à ven-
da, a garantia e bom aten-
dimento dos expositores 
e a variedade de títulos e 
preços do acervo: de R$ 5 
a R$ 500. O visitante pode 
ainda levar LPs e com-
pactos guardados em casa 
para trocar ou negociar 
com os expositores.
Quem quer encontrar dis-
cos considerados verda-
deiras joias é bom chegar 
cedo e começar o “garim-
po”. Os expositores já re-
servaram surpresas para 
essa próxima edição e em 
todos os estilos musicais: 
Blues, Bossa Nova, Soul, 
Jazz, Pop, Disco, Dance, 
Progressivo, Rap, Samba, 
Rock e muito mais.


