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A GAzetA dos Municípios

Alesp aprova proibição
de canudos de plástico

em todo o estado

Paróquia celebra tríduo e festa em
louvor a São Paulo Apóstolo em Taubaté

“É uma mula qualificada”, diz 
Mourão sobre sargento preso 

na Espanha com drogas

Projeto agora está sob 
análise do governo de São 
Paulo
A Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp) 
aprovou medida que pro-
íbe o fornecimento de ca-
nudos de material plástico 
nos estabelecimentos co-
merciais de todo o estado. 
De acordo com a lei de 
autoria do deputado Ro-
gério Nogueira (DEM), os 
canudos de material plás-
tico terão de ser substitu-
ídos por canudos feitos de 
papel reciclável, material 
comestível ou biodegra-
dável, embalados indivi-
dualmente em envelopes 
completamente fechados 
feitos a partir do mesmo 
material. Quem descum-
prir a determinação pode-
rá ser multado. “O canudo 
plástico é um dos maio-
res problemas ecológicos 
contemporâneos. Se cada 
brasileiro utilizar um ca-
nudo plástico por dia, em 
um ano, serão consumi-
dos 75.219.722.680 canu-

A Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, em Taubaté, 
dá início nesta quinta-fei-
ra (27) à programação do 
tríduo e festa em louvor a 
São Paulo Apóstolo. No 
primeiro dia do tríduo, 
que tem como tema cen-
tral “Família, Iniciadora 
da Fé”, o padre Kléber 
Rodrigues será o primeiro 
celebrante.
Na sexta-feira (28), será 
o padre Wilian de Mou-

O general e presidente em 
exercício, Hamilton Mou-
rão, disse acreditar que o 
militar brasileiro Manoel 
Silva Rodrigues preso na 
Espanha após transportar 
39 quilos de cocaína em 
avião da Força Aérea Bra-
sileira não agiu sozinho. 
“Com certeza existem co-
nexões nisso aí”, afirmou 
em entrevista à Rádio 
Gaúcha. De acordo com 
ele, identificar outras pes-
soas envolvidas no esque-
ma deve ser uma priorida-
de. A droga foi encontrada 
dentro de sua bagagem de 
mão em 37 tijolos de pou-
co mais de um quilo cada. 
O militar integrava a co-
mitiva da aeronave reser-
va de Jair Bolsonaro, que 
se dirige ao Japão para o 
encontro do G20 —o pre-
sidente utiliza outro avião. 
O detido, entretanto, vol-
taria na mesma aeronave 
que o presidente, segundo 
Mourão, afirma O Globo.
“É óbvio que, pela quan-

dos. Pesquisas mostram 
que mais de 95% do lixo 
nas praias brasileiras é de 
material plástico. E, as-
sim como outros resíduos, 
todo esse material acaba 
invadindo o mar, prejudi-
cando o habitat natural e 
a saúde dos animais que, 
com muita frequência, 
morrem por ingestão des-
se plástico descartado pe-
los humanos”, afirmou o 
deputado. De acordo com 
a assessoria de impren-
sa do governo estadual, o 
projeto de lei foi recebido 
e está sendo analisado.
Capital
O prefeito da capital, Bru-
no Covas, sancionou a lei 
que proíbe o fornecimento 
de canudos feitos de mate-
rial plástico aos clientes de 
hotéis, restaurantes, bares, 
padarias e outros estabe-
lecimentos comerciais. A 
medida, que foi publicada 
na edição de quarta-feira, 
dia 26 do Diário Oficial da 
Cidade, também será apli-
cada em clubes noturnos, 

ra. Neste dia também será 
realizado o tradicional 
bingo da comunidade. No 
sábado (29), dia do padro-
eiro, será o pároco Cône-
go Paulo César.
Nos dias de semana, as ce-
lebrações serão realizadas 
às 19h30. Sábado, às 19h.
No domingo (30), dia do 
encerramento, a progra-
mação começa às 6h, com 
alvorada e a celebração. 
Mais tarde, às 16h, a pro-

tidade de droga que ele 
estava levando, que não 
comprou na esquina e le-
vou, né? Ele estava traba-
lhando como mula. Uma 
mula qualificada”, definiu 
o presidente em exercício. 
Mourão lembrou ainda 
que “as Forças Armadas 
não estão imunes a esse 
flagelo da droga. Isso não 
é a primeira vez que acon-
tece, seja na Marinha, seja 
no Exército, seja na Força 
Aérea”. Para o presidente 
em exercício, o “dinheiro” 
explicaria a tentativa de 
traficar a cocaína. “Você 
sabe que o dinheiro é 
algo... o vil metal corrom-
pe. A pessoa tem que ser 
muito forte mentalmente, 
muito ciosa dos seus va-
lores e dos seus deveres 
para não ser corrompida”, 
afirmou. O general pre-
viu uma “punição bem 
pesada” para o sargento: 
“Agora a legislação vai 
cumprir o seu papel, e esse 
elemento vai ser julgado 

salões de dança e eventos 
musicais de qualquer es-
pécie.
No lugar do material plás-
tico, os estabelecimentos 
deverão fornecer canu-
dos em papel reciclável, 
material comestível, ou 
biodegradável, embalados 
individualmente em en-
velopes hermeticamente 
fechados feitos do mesmo 
material.
“O compromisso ambien-
tal é o compromisso éti-
co da nossa geração com 
as gerações futuras. Pode 
parecer um pequeno pas-
so, quando falo de canu-
dos plástico, com tantos 
problemas que temos a 
enfrentar. Mas é um passo 
importante a ser dado ao 
lado de tantos outros que a 
cidade pretende dar”, dis-
se Bruno Covas.
Na cidade de São Paulo, 
a regulamentação da nova 
lei deverá ocorrer no pra-
zo máximo de 180 dias, 
conforme prevê a legisla-
ção.

cissão passando pelas ruas 
do bairro. Logo após, será 
realizada uma missa em 
honra ao padroeiro com o 
padre Celso Aloísio.
Sexta, sábado e domingo 
haverá barracas típicas e 
shows na tradicional festa 
de rua.
A Comunidade São Paulo 
Apóstolo fica na Rua Edu-
ardo Rabelo Sobrinho, 
267, no bairro Vila Albina 
em Taubaté.

por tráfico internacional 
de drogas”. Segundo as 
autoridades espanholas, o 
sargento da FAB está pre-
so na Espanha sem direito 
a fiança, e será investigado 
por suposto crime contra a 
saúde pública. Chamou a 
atenção dos agentes que 
efetuaram a prisão o fato 
de que a droga não estava 
sequer “camuflada entre 
as roupas” dentro da baga-
gem de mão do militar.
Bolsonaro usou o Twitter 
para comentar o assunto, 
onde disse que a Defe-
sa brasileira irá coope-
rar imediatamente com a 
Espanha para esclarecer 
o caso, e que “caso seja 
comprovado o envolvi-
mento desse militar no 
crime, será julgado e con-
denado na forma da lei”.
Depois da prisão de in-
tegrante da comitiva em 
Sevilha, o avião que leva 
Bolsonaro ao Japão al-
terou a escala prevista, e 
pousou em Lisboa.
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Miscelânea
Curiosidades

As estações primavera e verão são ótimas para as frutas, legumes e verdu-
ras, já que no Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. 
Isso faz com que o preço seja reduzido e o consumidor possa aproveitar 
melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém, tomar 
muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar 
frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem amassados, 
se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém peque-
nos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como a virose 
ataquem nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais fres-
cos, arejados e longe dos insetos. Para cozinhar certifique-se de que a água 
está cobrindo todo alimento e use a água do cozimento e as cascas para 
preparo de molhos e sopas, pois muitos nutrientes ficam nela. No verão, 
procure se alimentar com receitas leves, à base de frutas e verduras e... 
Bom apetite.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar 
junto às bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado 
várias voltas pelo local das bombas, o frentista aproximou-se perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela 
está cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta cheia de pulgas. 
*** 
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento d 
muito trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar 
um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não 
vou atender porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao 
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não 
telefonar, tenha a certeza de que essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à pa-
lestrante e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir;

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem 
penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocu-
pado com o exterior, onde por tudo tem que haver retribuição, até no amor, 
espera-se recompensa. Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, 
quase sempre ouvimos queixas do tipo: Depois de tudo que eu fiz? Verda-
des, cobranças, infundadas, cheias de ressentimentos e mágoas, frutos das 
atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer tanto 
assim. Almas queridas! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda que 
o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, manten-
do-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que faz e sentir-se bem. Ainda que venham 
críticas, desaforos, mal-entendidos. Nada disso vai te afetar, por que você 
sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se 
com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa inda no 
seu interior e brilhe pelo encanto de refletir em sua face, a própria face de 
Deus. Aquilo que somos é o nosso mundo.

Pensamentos, provérbios e citações

Pois a coragem cresce com a ocasião.
É chato ser bonito, mas o mis chato é ser feio.
Há idéias que chegam aos lábios sem ainda chegar à mente.
Triste não é mudar as idéias, triste mesmo é não ter idéias para mudar.
Um idealista é alguém que ainda ajuda outros a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. 
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
O que eu faço é simples, ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é licito perder a cabeça.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.  
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Shopping Pátio Pinda
recebe quinta edição do 

“Mova Se Cultural”

Primeiro Fórum de
Extensão da Unitau

acontece neste sábado

O evento acontece no sá-
bado (29) e domingo (30) 
com apresentações da Cia 
Fragmento Urbano e Cia 
Zumbi Boys
A dança é uma das princi-
pais, e mais antigas, for-
mas de expressão artística 
criada pela humanidade. 
Além de arte, ela também 

A Unitau realiza a primei-
ra edição do Fórum de 
Extensão neste sábado, 
dia 29. O evento é aberto 
à comunidade e é gratuito. 
Os interessados em par-
ticipar podem fazer uma 
inscrição prévia neste for-
mulário.
A atividade terá início às 
9h da manhã e será reali-
zada no campus do Bom 
Conselho. Para abrir o 
evento, o Prof. Dr. João 
Frederico C. A. Meyer, 
da Universidade de Cam-

é uma ótima forma de di-
vertimento, exercício e 
cultura. Visando celebrá-
-la, o Shopping Pátio Pin-
da recebe a quinta edição 
do “Mova Se Cultural”. 
O evento é realizado pelo 
Ateliê Cênico de Dança.
O evento é gratuito e 
acontece no sábado (29) 

pinas (Unicamp), fará 
uma palestra. Meyer foi 
Pró-reitor de Extensão da 
instituição e tem livros pu-
blicados sobre as práticas 
para melhoria da qualida-
de de vida das comunida-
des.
Na parte da tarde, os par-
ticipantes serão dividi-
dos em grupos de traba-
lho para discutir e propor 
ações a partir de quatro ei-
xos: Cultura, Direitos Hu-
manos e Cidadania, Saúde 
e Sustentabilidade. Cada 

e domingo (30), às 15h, 
próximo às Lojas Ameri-
canas. 
No sábado haverá 
a               apresentação da 
Cia Fragmento Urbano de 
São Paulo, e no domingo 
quem se apresenta é a Cia 
Zumbi Boys, também de 
São Paulo.

mesa terá mediação de 
dois docentes da Unitau.
Ao final das discussões, 
os grupos apresentarão 
as ideias e, a partir delas, 
será redigida uma carta 
que irá nortear os setores 
que deverão ser prioriza-
dos pelos projetos da Uni-
versidade, além de orien-
tar sobre o oferecimento 
de cursos com maior de-
manda social.
A programação completa 
está disponível no site da 
Unitau.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 72, Termo nº 7013
Faço saber que pretendem se casar THALISON FELIPE RAMOS DA SILVA e MARIA EDUARDA DE ALMEIDA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 7 de dezembro de 1997, de profissão montador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua José Benedito Alvarenga Filho, nº 26, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JAIRO ALMEIDA 
DA SILVA, de 46 anos, natural de Quixeramobim/CE, nascido na data de 3 de novembro de 1972 e de SUELI RAMOS DA 
SILVA, de 39 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de junho de 1980, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 2 de setembro de 1999, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de NEWTON PIRES DE ALMEIDA, de 55 anos, natural de 
Araxá/MG, nascido na data de 17 de julho de 1963 e de MARIANA APARECIDA RAMOS, de 45 anos, natural de Tremem-
bé/SP, nascida na data de 26 de setembro de 1973, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 73, Termo nº 7014
Faço saber que pretendem se casar JOÃO BENEDITO DE MORAES e JOICE LUCIANA DE MORAES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 29 de dezembro de 1996, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal Felício Roberto Manfredini, nº 2750, casa 2754, Vila Nos.Senh.da Guia, Tremembé, filho de EDISON DAVID 
BARRETO DE MORAES, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 1 de agosto de 1970 e de MARIA CE-
LESTE LUCIANO DE MORAES, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de janeiro de 1975, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 20 de abril de 2003, de profissão estudante, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de EVERTON DAVID DE MORAES, 
falecido em Tremembé/SP na data de 11 de abril de 2015 e de MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS AZEVEDO, 
de 34 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de setembro de 1984, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 
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Insulina inalável pode ajudar 
no tratamento do diabetes

Inverno deverá ser mais 
quente em três regiões do 

país, prevê Inmet

Asma atinge cerca de
20 milhões de brasileiros

Maioria dos pacientes 
mantém doença fora de 
controle, diz médico
A recente liberação da 
insulina inalável (03/06) 
marca a passagem do Dia 
Nacional do Diabetes 
nesta quarta-feira (26). O 
medicamento, autoriza-
do para venda e consumo 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária em 
oito formas de apresenta-
ção, ainda precisa ser im-
portado dos Estados Uni-
dos.
Para o médico e pesqui-
sador Freddy Goldberg 
Eliaschewitz, a disponi-
bilidade do medicamento 
pode ajudar no tratamento 
da doença no Brasil, pois 
é mais confortável do que 
a aplicação da insulina por 
injeção e o manejo é mais 
eficiente. 
A insulina inalável co-
meça a funcionar em                           
10 minutos no organismo 
e o efeito dura até 90 mi-
nutos.
A insulina injetável pode 
demorar até 60 minutos 
para começar a fazer efei-
to e permanece ativa por 
até cinco horas no orga-
nismo.
“Por um lado, se o pa-
ciente aplica a insulina 
injetável antes do almoço 
e o medicamento demora 
a agir, o nível de açúcar 

O inverno começa na sex-
ta-feira, dia 21, às 13h, 
devendo originar, ao lon-
go dos próximos três me-
ses, temperaturas acima 
da média para o período 
nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-oeste do país, 
de acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet). A estação se en-
cerra na madrugada do dia 
23 de setembro, quando 
dá lugar à primavera.
Conforme explica o In-
met, o inverno tem como 
característica a redução de 
chuvas nas três regiões e 
em partes do Nordeste e 
do Norte do Brasil. Com 
a diminuição da tempe-
ratura, ocasionada pelas 
massas de ar frio do sul 
do continente, amplia-se 
a probabilidade de ocor-
rerem geadas nas regiões 
Sul e Sudeste e no estado 
de Mato Grosso do Sul, 
além da queda de neve nas 
áreas serranas e planaltos 

Dados da ASBAI mos-
tram que 47% dos pacien-
tes usam a medicação de 
forma desregulada
A asma é uma doença 
que não tem cura, mas 
quando tratada correta-
mente por meio de tera-
pia medicamentosa, pode 
ser controlada e ter seus 
sintomas minimizados. 
É o que explica o Dr. Ri-
cardo Queiroz, alergista 
do Grupo São Cristóvão 
Saúde. No entanto, dados 
da Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia 
(ASBAI) apontam que 
47% das pessoas diagnos-
ticadas não utilizam a me-
dicação de forma regular 
e 73% delas não seguem 
todas as orientações médi-
cas para o controle da do-
ença, o que pode agravar o 
problema.
Transmitida geneticamen-
te, a asma é uma doen-
ça provocada por fatores 
alergênicos (elementos 
que irritam o sistema imu-
nológico como ácaros, 
poeira, mofo, fumaça, 
poluição e algumas subs-
tâncias químicas) que de-
sencadeiam a inflamação 
dos músculos pulmonares 
e aumentam a produção de 
muco. Dr. Ricardo Quei-
roz conta que essa altera-
ção causa o estreitamento 
da passagem de ar, dificul-
tando sua circulação pelo 
pulmão. “É o que provoca 
a sensação de sufocamen-
to, um dos principais sin-
tomas da doença”, frisa.
O Ministério da Saúde 
estima que essa dificul-
dade respiratória acometa 
20 milhões de brasileiros, 
sendo que 20% dos casos 
são considerados graves, 
ou seja, os sintomas são 
mais agressivos e a sen-
sibilidade aos gatilhos da 
doença é maior. “O diag-
nóstico da asma é clínico, 

sobe muito no início da 
refeição. Muitas vezes, a 
comida foi ingerida, mas 
a insulina nem começou 
a agir. Por outro lado, se 
o efeito da insulina de-
mora a passar, o paciente 
pode sofrer uma queda 
de açúcar mais adiante. 
A absorção dos alimentos 
já terminou, mas a insuli-
na continua agindo”, ex-
plica Eliaschewitz que é 
médico Hospital Israelita 
Albert Einstein e diretor 
clinico do Centro de Pes-
quisas Clinicas, que desde 
2014 trabalhou nos testes 
para o desenvolvimento 
da nova droga.
O diabetes é considerado 
uma doença crônica onde 
o pâncreas não produz in-
sulina suficiente ou quan-
do o organismo do pacien-
te não consegue utilizá-la. 
A insulina é o hormônio 
que regula a glicose no 
sangue.
Fora de controle
Eliaschewitz descreve que 
já há cerca de 15 milhões 
de pessoas com diabetes 
no Brasil, mas 90% dos 
pacientes com o tipo 1 e 
73% dos que sofrem com 
o tipo 2 “não têm contro-
le sobre a doença”. Ele 
contabiliza que “metade 
dos pacientes não controla 
a doença por falta de co-
nhecimento do diagnósti-

do Sul do país e friagem 
em Rondônia, no Acre e 
no sul do Amazonas. As 
condições típicas da es-
tação, que incluem inver-
sões térmicas durante as 
manhãs, também podem 
produzir a formação de 
nevoeiros e névoa úmida 
nos estados do Sul, Sudes-
te e Centro-Oeste.
Outro fenômeno que o 
inverno favorece são as 
queimadas e os incêndios 
florestais em determina-
dos pontos do país. De 
acordo com o Inmet, as 
chances de aconteceram 
são maiores na Região 
Norte, entre a metade do 
inverno e o início da pri-
mavera.
Para o Centro-Oeste, a 
previsão é de que os in-
cêndios florestais serão 
propícios devido à con-
jugação de três fatores: a 
baixa umidade relativa do 
ar, a menor ocorrência de 
chuvas e as temperatu-

ou seja, é feito por meio 
da identificação dos sinto-
mas, mas caso seja neces-
sário, o médico pode pedir 
um exame chamado Prova 
de Função Pulmonar para 
eliminar qualquer dúvida 
existente sobre o diagnós-
tico”, afirma o especialis-
ta.
Com o objetivo de cons-
cientizar a população 
sobre a importância de 
realizar o tratamento cor-
retamente, o relatório das 
Iniciativas Globais para 
a Asma (Global Iniciati-
ve for Asthma – GINA) 
lançou neste ano o tema 
Pare a Asma (S.T.O.P. for 
Asthma), cuja palavra em 
inglês representa uma si-
gla, indicando os quatro 
passos para o controle da 
doença:
Sintomas a avaliar;
Testar a resposta obtida 
com medicação e controle 
ambiental;
Observar e avaliar o pa-
ciente de forma contínua;
Proceder o ajuste ao tra-
tamento e às medidas de 
controle ambiental.
Os principais sintomas 
que caracterizam uma cri-
se são: dificuldade para 
respirar, chiado no peito, 
tosse seca, respiração rá-
pida e curta, dor no peito 
e falta de fôlego depois de 
praticar exercícios. “Es-
sas manifestações costu-
mam ser muito comuns 
na infância, por causa da 
maior sensibilidade que o 
sistema imunológico tem 
nessa fase. A natação é 
um esporte que ajuda mui-
to os pequenos, porque a 
pressão da água faz com 
que a criança tenha maior 
expandir o pulmão e respi-
rar”, afirma Cláudia Conti, 
pediatra do São Cristóvão.
No caso de gestantes, é 
importante que o trata-
mento não seja interrom-

co. Entre os que sabem do 
diabetes, metade não vai 
com regularidade ao mé-
dico. E mesmo os que vão, 
mais da metade não toma 
os devidos cuidados”.
Segundo o Ministério da 
Saúde, o diabetes do tipo 
1, geralmente, surge na in-
fância ou adolescência. “A 
causa desse tipo de diabe-
tes ainda é desconhecida 
(…) Sabe-se que, via de 
regra, é uma doença crôni-
ca não transmissível gené-
tica, ou seja, é hereditária, 
que concentra entre 5% e 
10% do total de diabéticos 
no Brasil”.
O diabetes do tipo 2 é 
mais frequente em adultos 
e está diretamente rela-
cionado ao sobrepeso, ao 
sedentarismo e à má ali-
mentação. “Ocorre quan-
do o corpo não aproveita 
adequadamente a insulina 
produzida”, explica o Mi-
nistério da Saúde.
Para Freddy Eliaschewitz, 
o Brasil vive uma “pan-
demia de diabete do tipo 
2 a reboque da pandemia 
de obesidade”. Segundo 
ele, o país poderá viver 
no futuro uma pandemia 
das complicações cau-
sadas pela doença, “que 
são penosas e custosas de 
tratar”, como o glaucoma, 
problema nos rins e dis-
função erétil.

ras acima da média, que 
devem marcar, principal-
mente, os meses de agos-
to e setembro. Na região, 
informa o Inmet, a previ-
são é de que a umidade 
relativa do ar fique abaixo 
de 30%, tendo, em alguns 
momentos, picos mínimos 
abaixo de 20%.
Quanto à Região Sul, o In-
met prevê que a maior fre-
quência das frentes frias 
contribuirá para variações 
nas temperaturas ao longo 
do trimestre e antecipa que 
as temperaturas médias 
devem permanecer acima 
da média climatológica. A 
exceção é a metade sul do 
Rio Grande do Sul e o les-
te de Santa Catarina, onde 
o inverno deverá ocorrer 
dentro da normalidade. 
Para essas duas áreas, es-
tima-se que as temperatu-
ras atinjam valores abaixo 
de 0º C em áreas serranas 
e planalto, principalmente 
no mês de julho.

pido, caso contrário a 
pressão arterial da mulher 
pode ficar elevada, acar-
retando uma gravidez de 
risco. Além disso, bebê 
ainda na barriga da mãe 
também pode ser afetado 
pela falta de cuidados con-
tínuos da doença, ocasio-
nando falta de oxigenação 
e a possibilidade de parto 
pré-maturo.
A sigla S.T.O.P traz, de 
forma simplificada, as 
principais medidas que 
devem ser tomadas após o 
diagnóstico ser efetuado. 
Elas incluem a identifi-
cação dos fatores exter-
nos que desencadeiam o 
processo inflamatório e o 
uso de broncodilatadores. 
Esses remédios, ao serem 
aspirados, promovem o 
relaxamento dos músculos 
pulmonares e normalizam 
o fluxo de passagem do ar. 
Segundo o Dr. Queiroz, 
existem dois tipos dessa 
medicação:
De longa duração – utili-
zadas para manutenção e 
tratamento contínuo, evi-
tando crises intensas;
De curta duração, também 
conhecidas como terapia 
de resgate – têm efeito 
imediato para o alívio de 
sintomas mais intensos 
que os de costume, deri-
vados de uma crise.
Para o alergista do São 
Cristóvão, parte do pro-
blema relacionado ao con-
trole da doença se dá pelo 
fato de que muitos pacien-
tes ignoram os sintomas 
brandos da asma, procu-
rando auxílio médico so-
mente quando o quadro já 
está avançado. 
“Quando o paciente incor-
pora em sua rotina todos 
os cuidados e tratamento 
necessários, ele terá sig-
nificativa melhora na qua-
lidade de vida”, finaliza o 
médico.
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Concurso Público de estágio 
da Sabesp acontece neste 

domingo, dia 30

Cunha promove o 26º Festival de Inverno 
Acordes na Serra, a partir de 28 de junho

Última semana de inscrições 
para o programa de trainee 

2019 da Comgás

Os jovens candidatos de-
verão se apresentar no 
local da prova às 9 horas, 
mediante o documento de 
identidade original
No próximo domingo, dia 
30, às 9 horas, será reali-
zada a prova do Concurso 
Público – Estagiários da 
Sabesp, nas cidades de 
Botucatu, Franca, Itapeti-
ninga, Itatiba, Lins, Pre-
sidente Prudente, Regis-
tro, Santos, São José dos 
Campos e São Paulo.
Ainda esta semana, os 
candidatos serão comu-
nicados do local da pro-
va e horário por meio do 
Cartão Informativo, en-
viado para seus respecti-
vos e-mails; a informação 
também está disponível 
no site da Fundação Car-
los Chagas, www.concur-
sosfcc.com.br.
O candidato que não rece-
ber o Cartão Informativo 
ou que tiver dúvidas quan-

O tempo de frio pede 
aconchego, comidas e 
bebidas que esquentam. 
Tudo isso em uma região 
serrana fica ainda melhor 
se tiver boa música. Es-
ses são os ingredientes 
do 26° Festival de Inver-
no - Acordes na Serra que 
a Estância Climática de 
Cunha promove de 28 de 
junho a 28 de julho.
Para a edição deste ano, 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura de Cunha prepa-
rou uma agenda variada 
que deve atrair cerca de 60 
mil turistas para a cidade 
na alta temporada de in-
verno. A Praça da Matriz, 
onde ocorrerão os tradi-
cionais shows ao ar livre, 
será o palco principal do 
Festival, mas outros locais 
da cidade, como a Capela 
da Santa Casa e a Casa do 
Artesão, também recebe-
rão atrações especiais.
Como a cidade é reconhe-
cida pelo seu polo de ar-
tes, artesanato e cerâmica, 
a abertura do evento, em 
28 de junho, será em gran-
de estilo, às 19 horas, na 
Casa do Artesão com o 
lançamento do 1º Festival 
de Arte e Artesanato, ex-
posição que ficará aberta 
até o fim de julho. Nessa 
abertura, o espaço tam-
bém receberá as apresen-
tações especiais da Folia 

Profissionais com até seis 
anos de experiência po-
dem se candidatar às va-
gas
Esta é a última semana de 
inscrições abertas para o 
programa Trainee Upper 
2019 da Companhia de 
Gás de São Paulo (Com-
gás). 
Os candidatos interessa-
dos em participar podem 
se inscrever até o dia 
30/06 por meio do site do 
programa https://www.
traineeuppercomgas.com.
br/.
A empresa busca profis-
sionais com até seis anos 
de experiência, com gra-
duação concluída entre 
dezembro de 2011 e junho 
de 2017 nos cursos de Ad-
ministração de Empresas, 
Relações Internacionais, 
Ciências Contábeis, Eco-
nomia, Direito, Engenha-
rias (todas), Comunica-
ção Social (Publicidade e 
Propaganda), Marketing 
e áreas correlatas. Inglês 
avançado e disponibilida-
de para atuar na cidade de 

to ao local, data e horário, 
deverá entrar em contato 
com o Serviço de Aten-
dimento ao Candidato – 
SAC da Fundação Carlos 
Chagas, ou pelo telefone 
(11) 3723-4388, de segun-
da a sexta-feira, das 10 às 
16 horas (horário de Bra-
sília) ou consultar o pró-
prio site da fundação.
No dia da prova é impor-
tante que o candidato leve 
o documento de identida-
de original com foto e em 
papel, e o Cartão Informa-
tivo, se o recebeu, no qual 
consta dados necessários 
do inscrito. Além disso, 
levar caneta esferográfica 
de material transparente 
de tinta preta ou azul.
A prova terá a duração de 
3 horas e 30 minutos, sen-
do que antes de 2 horas, 
não será permitida a saída 
do candidato.
O processo seletivo foi 
aberto para o preenchi-

do Divino e do Quarteto 
de Cordas Prestíssimo.
No mesmo dia, às 22 ho-
ras, haverá a abertura ar-
tística com a apresentação 
da Grande Banda do Ser-
tão, no palco principal do 
evento, na Praça da Ma-
triz.Uma novidade no fes-
tival deste ano será a inte-
gração da prova ciclística 
Big Biker - Etapa Cunha, 
em 30 de junho, que se 
juntará à 2ª Corrida Notur-
na - Revolução de 1932, 
em 27 de julho (prova pe-
destre que teve início no 
ano passado). As duas ati-
vidades vão movimentar a 
cidade com atletas, torce-
dores e demais visitantes, 
que poderão acompanhar 
as largadas e chegadas. 
Também, pela primeira 
vez dentro da programa-
ção do festival, a Lua na 
Luneta em Cunha, conta-
rá com a presença de as-
trônomos na cidade que 
darão palestras e levarão 
equipamentos para o pú-
blico observar a lua e as 
estrelas. E para quem gos-
ta de fotografia, a exposi-
ção IX Varal Fotográfico 
vai retratar a história e as 
belezas da cidade, a partir 
de fotos feitas por diversos 
autores-fotógrafos locais.
Agenda variada 
Para esquentar e embalar 
os turistas e moradores de 

São Paulo (na região do 
Brás e Itaim Bibi) também 
são pré-requisitos para 
participar do processo se-
letivo. Há 15 vagas dispo-
níveis.
A seleção será realizada 
em parceria com a consul-
toria de recursos humanos 
Matchbox e contempla a 
realização de teste de ra-
ciocínio lógico e inglês, 
além de game online. Os 
candidatos finalistas par-
ticiparão presencialmente 
de um painel de discussão 
de case e uma entrevis-
ta com os executivos da 
companhia.
Além de salário compa-
tível com o mercado de 
trainee, os aprovados re-
ceberão vale alimentação 
e refeição, assistência 
médica e odontológica, 
convênio farmácia, pre-
vidência privada, MBA 
in Company, remunera-
ção variável agressiva de 
acordo com a política de 
meritocracia da compa-
nhia, academia no local de 
trabalho, estacionamento, 

mento de 947 vagas, de 
diversas modalidades do 
Ensino Médio, Médio 
Técnico e Superior, dis-
tribuídas na Região Me-
tropolitana de São Paulo, 
interior e litoral.
Os jovens habilitados e 
que forem contratados 
terão os seguintes benefí-
cios: bolsa-auxílio, vale-
-refeição, vale-transporte, 
assistência médica e segu-
ro contra acidentes pesso-
ais, e o contrato tem dura-
ção máxima de 24 meses
O objetivo do programa é 
contribuir com a formação 
dos jovens, dando uma 
oportunidade de inserção 
no mercado de trabalho, e 
também oferece o apren-
dizado prático, a troca de 
experiência e a integração 
entre empregados, os es-
tudantes terão a oportuni-
dade de atuar em uma das 
maiores companhias de 
saneamento do mundo.

cidade, o palco principal, 
montado para o evento na 
Praça da Matriz, vai rece-
ber apresentações musi-
cais de jazz, blues, folk, 
samba, pop rock, rock ru-
ral, MPB e sertanejo nos 
fins de semana, de sexta 
a domingo, e no feriado 
prolongado de 9 de julho. 
Entre os destaques desta 
edição estão os shows de 
soul, de Frã Finamore (29 
de junho); de blues, de 
Vasco Faé e Graça Cunha 
(5 de julho); de soul e bla-
ckmusic, de Madmen’s 
Clan (6 de julho);de hip 
hop, soul e reggae, de Lud 
Mazzucati e Banda (6 de 
julho) ; de homenagem a 
Raul Seixas, de Chico Sa-
lem(13 de julho); de sam-
ba, bossa nova e choro, do 
Grupo Madalena (19 de 
julho); e de uma releitura 
de rock rural, comTuia e 
Ana Vilela (27 de julho). 
Além da atração interna-
cional Alabama Mike, que 
vai embalar o público com 
muito blues, em 7 de ju-
lho; e dos artistas cunhen-
ses, que mais uma vez são 
valorizados em sua cidade 
natal. Já no primeiro do-
mingo do evento, em 29 
de junho, os turistas e mo-
radores da cidade poderão 
prestigiar as apresenta-
ções das bandas Senteria e 
Água de Mina. Depois, até 

entre outros.
Os trainees contratados 
terão ainda a oportunida-
de de atuar em diferen-
tes áreas da companhia. 
“Acreditamos que esses 
profissionais, já experien-
tes, representarão um re-
forço importante ao nosso 
time atual, para o desen-
volvimento de projetos es-
tratégicos na empresa e a 
busca de geração de valor 
para nossos funcionários, 
clientes, acionistas, par-
ceiros, bem como a socie-
dade geral”, comenta Eli-
sangela Martins, Diretora 
de Recursos Humanos da 
Comgás.
A Comgás é a maior em-
presa distribuidora gás na-
tural encanado no Brasil. 
Presente em 88 municípios 
do Estado de São Paulo, a 
empresa atende mais de 
1,9 milhão de clientes dos 
segmentos residencial, co-
mercial, industrial e auto-
motivo, além de viabilizar 
projetos de cogeração e 
fornecer gás para usinas 
de termogeração.

o fim do evento, haverá 
shows de Duo Manacá da 
Serra, Os Federais, João 
Galvão e Pedro e Jeferson.
Rica gastronomia
Cunha também é reconhe-
cida por sua culinária di-
versificada em pratos do-
ces e salgados feitos com 
ingredientes da região, 
como truta, pinhão, cor-
deiro, shitake e outros.
Durante o Festival de In-
verno, variadas receitas 
preparadas com esses pro-
dutos poderão ser sabore-
adas na praça de alimen-
tação, instalada próxima 
ao palco principal. Além 
disso, cardápios especial-
mente elaborados para a 
estação estarã ;o disponí-
veis nos restaurantes lo-
cais, dirigidos por chefs 
renomados e reconhecidos 
pela excelência e qualida-
de. 26º Festival de Inverno 
- Acordes na Serra
28 de junho (sexta)
19 horas - Abertura Oficial 
do Festival de Inverno na 
Casa do Artesão: 1° Fes-
tival de Arte e Artesanato; 
Apresentação da Folia do 
Divino e do Quarteto de 
Cordas Prestíssimo
21h30 - Grande Banda do 
Sertão (Proac)
29 de junho (sábado)
22h30 - Frã Finamore - 
Homenagem ao Soul
30 de junho (domingo)

8 horas - BigBiker - Etapa 
Cunha (largada no Giná-
sio de Esportes)
15 horas - Banda Senteria 
(atração cunhense)
21h30 - Banda Água de 
Mina (atração cunhense)
5 de julho (sexta)
21h30 - Vasco Faé - parti-
cipação especial de Graça 
Cunha
6 de julho (sábado)
17 h às 23 h - Lua na Lu-
neta em Cunha (Em fren-
te à Igreja de São José da 
Boa Vista)
16 horas - Madmen’sClan
17 horas - Coral Bem Te 
Canto
22h30 - LudMazzucati e 
Banda
7 de julho (domingo)
15 horas - Bebé Salvego e 
Felipe Salvego
22h30 - Alabama Mike 
(atração internacional)
8 de julho (segunda)
17 horas - Duo Manacá da 
Serra (atração cunhense)
9 de julho (terça)
14 horas - Os Federais 
(atração cunhense)
12 de julho (sexta)
21h30 - Kashmir
13 de julho (sábado)
20 horas - Recital de Vio-
lão MPB - Rafael Schimi-
dt (Capela da Santa Casa)
22h30 - Chico Salem - 
Raul Vivo
14 de julho (domingo)
15 horas - Marcinho Eiras

21h30 - Paula Marchesini
19 de julho (sexta)
10 h às 16h30 - 9ºVaral 
Fotográfico - Cunha para 
o Cunhense (Praça da Ma-
triz)
20 horas - Quarteto de 
Cordas Pau Brasil (Capela 
da Santa Casa)
21h30 - Grupo Madalena
20 de julho (sábado)
10 h às 16h30 - 9º Varal 
Fotográfico - Cunha para 
o Cunhense (Praça da Ma-
triz)
16 horas - Sianinhas (Pro-
ac)
22h30 - Marcelo Viola e 
Ricardo
21 de julho (domingo) - 
Dia da Festa do Divino
12 horas - João Galvão 
(atraçãocunhense)
15 horas - Pedro e Jefer-
son (atração cunhense)
21h30 - André Moraes e 
Banda
26 de julho (sexta)
21h30 - Peleco e Banda
27 de julho (sábado)
15 horas - Giliardi (Voz e 
Violão)
19 horas - 2ª Corrida No-
turna - Revolução de 1932 
(largada na Praça da Ma-
triz)
22h30 - Tuia e Ana Vilela
28 de julho (domingo)
15 horas - Zilei Ribeiro - 
Projeto Acústico Groove 
Night
21h30 - Banda Vellin


