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A GAZETA DE TREMEMBÉ

Em mais uma série de vi-
sitas às cidades do Vale 
do Paraíba, o governador 
de São Paulo Geraldo Al-
ckmin (PSDB) fez im-
portantes entregas para o 
benefício da população. 
Ele foi recebido na ma-
nhã deste domingo (23) 
no palácio da Prefeitura 
Municipal onde foi rece-
bido pelo prefeito Vito 
Ardito Lerário (PSDB).
 Alckmin fez o anúncio de 
repasse de recursos para a 
Santa Casa de Pindamo-
nhangaba, na ordem de 
R$ 3,3 milhões. Com essa 
liberação, o hospital pas-
sa a ser, de acordo com o 
governador, um hospital 
“estratégico”, que é aque-
le capaz de atender total-
mente a demanda diária. 

O valor do repasse é par-
te do novo programa de 
auxílio às santas casas e 
hospitais filantrópicos do 
Estado de São Paulo. Os 
recursos liberado corres-
pondem a 40% a mais em 
relação aos recursos que 
o hospital recebe do SUS 
(Sistema Único de Saúde).
Para a Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, 
o governador anunciou 
a abertura de concurso 
público para o preenchi-
mento de 92 vagas de 
e m p r e g o . 
 Outra notícia importante 
foi a confirmação do iní-
cio das obras de duplica-
ção e outras melhorias da 
Rodovia Manoel César 
Ribeiro -SPA 092/060. A 
duplicação da importante 

via – que liga a região cen-
tral à Zona Leste e Via Du-
tra – terá início a partir do 
km 0,00 ao km 5,30, aces-
so a Pindamonhangaba.
 Além de duas pistas, a 
avenida receberá ade-
quação em seus disposi-
tivos de acesso, além de 
quatro novas rotatórias 
e ciclovia, obras que da-
rão mais segurança aos 
que transitam pelo local.
O governador também 
anunciou as atividades 
da carreta do progra-
ma “Mulheres do Pei-
to”, que permanecerá 
em Pindamonhangaba
 nos próximos dias e 
disponibilizará exa-
mes de mamografia gra-
tuitamente a mulheres 
a partir dos 50 anos.

Alckmin anuncia
recursos para Santa 

Casa e início de
duplicação da rodovia 
Manoel César Ribeiro

Academia Valeparaibana 
de Letras AVLA

13 anos

Em 24 de Março de 2001, 
foi fundada a AVL - Aca-
demia Valeparaibana de 
Letras, em Taubaté, ten-
do como fundadores os 
acadêmicos: Cid Maomé, 
Alberto Mazza, Rita Elisa 
Seda, Carlindo Machado 
de Oliveira, dentre outros. 
Em 2004, a entidade se 
tornou AVLA - Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes. De 2001 - 2007, a 
AVLA foi presidida pelo 
escritor Cid Maomé, e de 
2008 - 2012 foi presidi-
da pelo escritor Alberto 
Mazza, e de 2013 - 2017 
pelo Comendador Cid 
Maomé. Nestes 13 anos, 
a Academia tem realizado 
um trabalho incansável 
em prol da Cultura com 
Literatura, Teatro, Dança, 
Música e Artes, onde pos-
suí membros de Taubaté, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Piquete, Caraguata-
tuba, Paraty, São José dos 
Campos, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, e também atin-
ge membros de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, São José do Calça-
do, Porto Alegre, Viçosa.
A AVLA possui em seu qua-
dro acadêmico 60 cadeiras 
de membros titulares e 40 
cadeiras de membros cor-
respondentes, e todos com 
seus respectivos patronos 
De acordo com o estatu-
to da entidade, o imortal 
que falece vira Patrono, 
como aconteceu com os 
membros: Jaider Moti-
nha da Silva, Maria Nilce 
Lencioni Senne, Lean-
dro Ozório de Castro(ho-
je Patronos da AVLA).
Ao longo dos anos a 
AVLA, realizou concursos 

literários, peças teatrais, 
exposições artísticas, sa-
raus, recitais, choque tér-
mico arte e cultura, bem 
como produções literárias.
A AVLA faz homenagens 
a Patronos vivos nos quais 
temos em suas respectivas 
cadeiras: Bê Monteiro, 
Manoel Bueno Barbosa, 
Stela Maris, José Luiz da 
Silva, Zildo Bueno, Lu-
zia Aparecida dos Santos 
Sodré, Pedro Paulo Fi-
lho, Vitor Leon, Orlanda 
de Jesus Pereira, Renato 
Teixeira, Cid Moreira, 
Ruth Guimarães Botelho.
Recentemente a AVLA 
perdeu dois patronos: Os 
professores Alípia Neide 
de Paulo Lico (cad. 24 T) 
de Taubaté, e Aristides 
Ferreira Neto (Cad.32 
T) de Caraguatatuba..  A 
justa homenagem já ha-
via sido contemplada em 
vida pelo cunho cultural.
Outros patronos(in me-
moriam) fazem parte da 
AVLA: Monteiro Lobato, 
Amácio Mazzaropi, Ly-
gia Fumagalli Ambrogi, 
Zé Demétrio, Stipp Júnior, 
Waldemar Duarte, Octávio 
Marques, Antônio Leite, 
José Antônio de Olivei-
ra, Celly Campello, Hebe 
Camargo, Maestro Fêgo 
Camargo, Mestre Justino, 
Joana Martins Castilho, 
Bherta Celeste Homem 
de Mello, Eugênia Sere-
no, Cora Coralina, José 
Santos, Antonieta Santos, 
Anacleto Rosas Jr., dentre 
outros. A Academia possui 
um trabalho voltado ex-
clusivamente para a Cul-
tura na cidade de Taubaté, 
Regiões e Estados através 
de seus membros titula-

res e correspondentes.
A AVLA criou Comen-
das Especiais: Os Co-
mendadores das Letras 
AVLA, Comendadores 
das Artes AVLA, e os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato.
Os Comendadores das Le-
tras AVLA: Luiz Botelho 
e José Eduardo Cavalhei-
ro da Silva, e os Comen-
dadores das Artes AVLA: 
Edinira Moreira Silveira e 
Márcio Carneiro. Os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato: Cid 
Maomé, Ottília Amatto 
Mendes Castro, e no pró-
ximo dia 05 de Abril, se-
rão outorgados como Co-
mendadores da Comenda 
Monteiro Lobato, o escri-
tor e ator Alberto Mazza 
e a diretora comercial e 
jornalista Dolores Russo. 
A AVLA possuí três hi-
nos: Hino Acadêmico da 
AVLA, Hino à Bandeira da 
AVLA, Hino Canção dos 
Acadêmicos e Patronos da 
AVLA. Possuí também a 
Sigla e Brasão AVLA, e o 
slogan “Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes, 
um jeito novo e autênti-
co de se fazer cultura no 
Vale” , “É assim que se faz 
Cultura”, foi criado pelo 
acadêmico Alberto Ma-
zza. A comemoração es-
pecial da AVLA 13 anos, 
acontecerá no próximo 
dia 05 de Abril, às 19 ho-
ras no Plenário da Câma-
ra Municipal de Taubaté, 
com uma programação 
cultural inédita, e o lan-
çamento da Segunda An-
tologia Poética da AVLA 
com a participação de 
22 autores da Academia.
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Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.

Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios tem inscrições 

abertas 

Já estão abertas as inscri-
ções para a 11ª edição do 
Prêmio Sebrae Mulher 
de Negócios, que tem o 
objetivo de reconhecer 
e promover o empreen-
dedorismo feminino. As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas até o dia 
31 de julho pelo site www.
mulherdenegocios.sebrae.
com.br. O prêmio, com-
posto por duas etapas (es-
tadual e nacional), é uma 

parceria entre o Sebrae, a 
Secretaria Especial de Po-
líticas para as Mulheres, 
a Federação das Asso-
ciações de Mulheres de 
Negócios e Profissio-
nais do Brasil (BPW) 
e a Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ). 
No Prêmio Mulheres de 
Negócios, empreendedo-
ras de diversas categorias 
podem contar suas histó-
rias. A premiação foi cria-

da com intuito de valorizar 
a força empresarial das 
mulheres que se destacam 
não apenas como empre-
sárias à frente de negócios 
de sucesso, mas também 
como pessoas que enfren-
taram e superaram grandes 
obstáculos na vida pessoal.  
O prêmio é dividido em 
três categorias: Peque-
nos Negócios, Produ-
tor Rural e Microem-
preendedor Individual.

Hospital Universitário de 
Taubaté realiza 1º curso de 

gestantes
Preparar a futura mamãe 
tanto para o parto como 
para os cuidados com o 
bebê faz parte do Curso 
para Gestantes, do Hospi-
tal Universitário de Tauba-
té. Referência na área ma-
terno-infantil, a Unidade 
passa a adotar o projeto 
de extensão para acompa-
nhar as pacientes em todo 
o seu processo evolutivo. 
O Curso está em sua 1ª 
edição, visando abranger 
pacientes de Taubaté e 
região. A proposta busca 
esclarecer às mães sobre 
o período gestacional e 
instruí-las sobre os cuida-
dos com o recém-nascido.
A primeira edição tem iní-
cio nos dias 25, 26 e 28 

de março, sendo que cada 
data abordará um trimestre 
da gestação. Dessa forma, 
os próximos encontros 
acontecerão mensalmente 
visando manter o acompa-
nhamento do início ao fim 
de cada fase da gestação.
Através de uma abordagem 
multidisciplinar, com pro-
fissionais do HU, as aulas 
irão tratar de temas como 
Nutrição da Gestante, Im-
portância da realização 
do pré-natal, Aleitamento 
Materno, Relacionamento 
da mãe com o filho, tipos 
de parto, cuidados, sen-
timentos pós-parto, entre 
outros. A Gerente de En-
fermagem do HU, Roberta 
Calderaro, destaca que a 

iniciativa é também uma 
medida humanizada de fa-
miliarizar as gestantes ao 
ambiente hospitalar. “O 
curso será finalizado com 
uma visita à maternidade e 
ao berçário. Isso é impor-
tante para que a gestante 
já comece a se familiari-
zar com o ambiente em 
que irá ficar, diminuindo 
a ansiedade e facilitando 
o processo de hospitali-
zação que está por vir”.
As inscrições para o curso 
já estão abertas e as interes-
sadas podem se inscrever 
pelo telefone (12) 3625-
7537. O Hospital Univer-
sitário de Taubaté fica à Av. 
Granadeiro Guimarães, 
270, no centro da cidade.
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Educação realiza prova
inédita de promoção salarial 

para mais de 14 mil
funcionários do apoio escolar

Clínica de Odontologia da
Unitau oferece atendimento 

personalizado

Inventor do nanosatélite está 
na região para avaliar

construção do ITASat e
UbatubaSat

Candidatos já podem con-
sultar no Diário Oficial 
orientações para a avalia-
ção, que ocorre no dia 30 
de março, e pode elevar 
o salário em até 35%. A 
Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
realiza no próximo dia 30 
de março a primeira prova 
de promoção para funcio-
nários do quadro de apoio 
escolar das 5 mil unidades 
de ensino da rede estadu-
al paulista. Ao todo, são 
14.500 funcionários que 
podem conquistar percen-
tual de aumento de salário 
de 20% para os agentes 
de serviços escolares e 
35% no caso dos agentes 
de organização escolar e 
secretários de escola. As 
orientações sobre a ava-
liação foram publicadas 
na edição do último sába-
do, dia 22, no Diário Ofi-
cial do Estado e também 
podem ser acessadas no 

Clínica de Odontologia da 
Unitau promove atendi-
mentos multidisciplinares 
à comunidade taubateana. 
Semanalmente, ela atende 
entre 400 a 500 pessoas 
que buscam um melhor 
horário, principalmen-
te aqueles que saem do 
trabalho depois das 18h.
A clínica é subdividida 
e realiza atendimento ao 
público das 7h30 às 20h 
com tratamentos que vão 
desde a retirada de cáries 
a todos os tipos de próte-
ses dentárias. Já a clínica 
da pós-graduação é usada 

Jordi Puig-Suari, respei-
tado mundialmente como 
uma das maiores autori-
dades no desenvolvimen-
to de satélites de pequeno 
porte - os nanosatélites - 
está em São José dos Cam-
pos desde o último sábado 
(22). Ele vem para avaliar 
a construção de nanosaté-
lites que serão colocados 
em órbita a partir de junho.
 O engenheiro norte-ame-
ricano Jordi Puig-Suari é 
professor de engenharia 
aeroespacial da Universi-
dade Politécnica da Cali-
fórnia e co-inventor dos 
nanosatélites, ao lado de 
Bob Twiggs. Jordi ficará 
no Brasil até dia 31 para 
realizar uma revisão crí-
tica dos nanosatélites Na-
nosatBR1, Aesp-14, Pro-
jeto Serpens, o ITASat, e 
UbatubaSat. Nanosatélites 
são artefatos que pesam 
entre 1 Kg e 1,2 Kg, de 
fabricação mais econô-
mica e que se destinam 
às mais diversas experi-

Portal da Educação: www.
educacao.sp.gov.br. A par-
ticipação é voluntária e 
puderam fazer inscrição 
servidores que preenche-
ram alguns pré-requisitos 
como: ter um mínimo de 
cinco anos de efetivo exer-
cício, cumprir taxa míni-
ma de assiduidade, possuir 
certificado de Ensino Mé-
dio ou equivalente – para 
os cargos de agente de ser-
viços escolares e agentes 
de organização escolar – e 
diploma de graduação de 
nível superior – nos casos 
dos secretários de esco-
la. A realização da prova 
de promoção por mérito 
para servidores faz par-
te das ações da Secreta-
ria para a valorização dos 
funcionários da Educação, 
uma das prioridades da 
Pasta. Os educadores da 
rede estadual já participam 
de processo semelhante 
e desde o início da ação, 

para estudos práticos dos 
cursos de Mestrado e Dou-
torado em Odontologia 
da Unitau e também para 
o atendimento para pa-
cientes deficientes (OPD).
“Em perspectiva, a ten-
dência é aumentar o aten-
dimento em 2015 porque 
dobramos o número de 
alunos”, disse o Prof. Dr. 
Valério Costa, responsável 
pelas Clínicas. “O objeti-
vo é que a clínica atenda 
o maior número de pa-
cientes dentro dos padrões 
de qualidade”, completa.
João Bosco Rodrigues 

ências científicas como o 
sensoriamento remoto da 
superfície terrestre, por 
meio de fotografias de alta 
resolução, além de coleta 
de dados meteorológicos 
e hidrográficos e monito-
ramento da área de des-
matamento, irradiações at-
mosféricas e outros tipos.
 Durante sua presença no 
Brasil, Puig visitará os 
institutos de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) e Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), 
em São José dos Campos 
(SP), e o Centro de Lan-
çamento da Barreira do 
Inferno (CLBI), em Natal 
(RN) e também conhecerá 
a Escola Municipal Presi-
dente Tancredo Almeida 
Neves, em Ubatuba (SP), 
onde os alunos do ensino
 médio  desenvolve-
ram UbatubaSat , um 
CanSat sob orienta-
ção as equipes do Inpe. 
 Dentre os aparelhos que 
estão em construção, o 
NanosatBR1 será o pri-

em 2010, já foram mais de 
100 mil professores, dire-
tores e coordenadores pro-
movidos. “A iniciativa re-
força nosso compromisso 
com os profissionais que 
atuam na maior rede de 
ensino do País. As ações 
de promoção são simul-
tâneas a outras políticas 
em curso, como a constru-
ção em conjunto do plano 
de carreira e o aumento 
histórico do quadro efe-
tivo de professores, com 
a realização do concurso 
público para 59 mil car-
gos”, afirma o secretário 
da Educação, professor 
Herman Voorwald.  Os 
servidores do quadro de 
apoio escolar que partici-
pam da prova inédita po-
derão ser promovidos para 
a faixa salarial imediata-
mente superior àquela em 
que se encontram hoje. A 
previsão é que o exame 
ocorra a cada dois anos.

mora em Cruzeiro e re-
cebeu do seu dentista um 
encaminhamento para 
uma cirurgia bucal. “Já 
conhecia o trabalho da 
Universidade e sempre fui 
bem atendido. Esse cui-
dado é importante, pois 
tem muitas pessoas que 
não podem pagar”, conta.
Todo o trabalho é desen-
volvido por alunos do 
curso de Odontologia e 
supervisionado por pro-
fessores do Departamen-
to. A Clínica fica na Rua 
dos Operários, número 9, 
no Centro de Taubaté-SP.

meiro artefato a ser colo-
cado em órbita, a partir 
de junho, acoplado a um 
foguete russo. Sua função 
será a de testar o compor-
tamento de placas e circui-
tos em ambiente espacial. 
O NanosatBR1 também 
é programado para expe-
rimentos de medição da 
ionosfera para auxiliar 
estudos sobre meteorolo-
gia e telecomunicações.
 Quanto aos demais satéli-
tes, todos serão colocados 
em órbita em setembro a 
partir da Estação Espacial 
Internacional (ISS), graças 
a uma parceria tecnológica 
com o Japão. A produção 
dos satélites envolve as 
universidades e institutos 
brasileiros Universidade 
Federal de Minas (UFMG), 
de Santa Maria (UFSM), 
a UnB, a Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), 
o Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) e o 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).  Ponte do Monjolinho em 

Pinda está sendo instalada

Prefeitura de Taubaté
promove palestra sobre
prevenção da Aids ao

público idoso

Sítio do Picapau Amarelo
seleciona projetos artísticos 

para programação 2014

Os moradores do bairro 
rural do Monjolinho es-
tão cada vez mais pró-
ximos de receber uma 
nova ponte, derrubada 
pelas fortes chuvas do ano 
passado. A estrutura metá-
lica da nova ponte já está 
sendo instalada no local.
A equipe da
 Secretaria de Obras da 

Cerca de 130 idosos par-
ticiparam de uma palestra 
ministrada por especialis-
tas de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Taubaté. O 
evento ocorreu no salão da 
Sagrada Família (Conven-
tinho) e foi uma iniciativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
(SEDIS) e contou com 
a parceria da equipe do 
Ambulatório Médico de 
Infectologia (AMI), que 
explanou aos presentes so-

A Prefeitura de Taubaté 
vai selecionar e creden-
ciar projetos de apre-
sentações artísticas para 
compor a programação do 
Sítio do Picapau Amarelo 
e de outros logradouros 
públicos, de abril a de-
zembro de 2014. O edital 
com a ficha de inscrição, 
relação de documentos 
necessários e instruções 
está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br.
As propostas deverão ser 
entregues, em envelope 
lacrado, no dia 4 de abril, 
das 9h às 17h, na secre-
taria do Sítio, à Av. Mon-
teiro Lobato, s/n, Chácara 
do Visconde. Mais infor-
mações também pelo te-
lefone (12) 3635-3234.
Podem participar do cha-
mamento público artis-
tas ou grupos, pessoas 
jurídicas, com trabalhos 
relacionados à obra de 
Monteiro Lobato. Os pro-
ponentes poderão parti-
cipar com um projeto em 
cada uma das modalida-
des: espetáculos, instala-
ções, artes cênicas, artes 
visuais e artes musicais.
As atividades devem ser 
planejadas para um espa-
ço com cerca de 5 x 5m, 
em sala fechada ou tenda 
montada na área externa 
do Sítio e de outros espa-
ços públicos. Para os pro-
jetos que apresentarem te-
atro de fantoches, o espaço 
é de aproximadamente 

Prefeitura construiu uma 
cabeceira de concreto ar-
mado para receber a nova 
ponte, que terá 18 metros de 
comprimento por 3,5 
metros de largura, e ofe-
recerá mais segurança 
às dezenas de famílias 
que passam pelo lo-
cal diariamente.
Enquanto a ponte não fi-

bre a importância da pre-
venção contra o vírus HIV.
Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, a pre-
sença do HIV na tercei-
ra idade cresceu mais de 
80% nos últimos 12 anos. 
O índice de contami-
nação saltou de 4,8 em 
2001 para 8,7 em 2012. 
Pesquisas revelam que a 
desinformação é apon-
tada como principal res-
ponsável pelo aumento. 
E visando atender a essa 

4 x 5m em sala fechada.
Serão considerados pre-
ferencialmente projetos 
com referência na obra 
“Emília no País da Gra-
mática”, tema da Semana 
Monteiro Lobato deste 
ano. Por conta do feriado 
de Páscoa a Semana, que 
comemora o aniversário 
de nascimento do escritor 
em 18 de abril, será reali-
zada de 22 a 27 de abril.
Os espetáculos e instala-
ções artísticas devem estar 
enquadrados em quatro 
eixos temáticos propos-
tos pela organização e 
conforme a necessidade 
da programação do Sítio:
- “Laboratório do Vis-
conde”, onde as crian-
ças possam fazer experi-
ências com as palavras;
- “Arraiá do Jeca”, onde 
as crianças possam mergu-
lhar na cultura caipira tipi-
camente junina, sendo le-
vadas inclusive a cantar e 
dançar músicas do gênero;
- “Emília na Primave-
ra dos Museus”, onde as 
crianças e a comunida-
de sejam levadas a to-
mar consciência de sua 
própria identidade numa 
aventura em um museu;
- “Emília na Semana da 
Criança”, onde as crianças 
sejam levadas a brincar.
Os trabalhos serão julga-
dos segundo os seguintes 
critérios: excelência e di-
versidade do texto; ade-
quação ao tema; aplica-

cava pronta, a Prefeitu-
ra instalou no local uma 
passarela provisória para 
veículos leves e motos.
O bairro do 
Monjolinho fica ao fi-
nal da estrada do Pi-
nhão do Borba e da 
Malacacheta, na divi-
sa de Pindamonhan-
gaba com Taubaté.

faixa etária que sabe-se 
viver mais e, consequen-
temente, possuem vida 
sexual ativa ainda em 
idades mais avançadas, 
o SEDIS reuniu ido-
sos do Centro de Con-
vivência para que in-
formações importantes 
fossem repassadas a 
eles pelos profissionais. 
Uma ação de combate à 
doença nesta população 
para que tenhamos cada 
vez menos idosos doentes.

ção técnica dos materiais; 
ineditismo da proposta 
e viabilidade técnica. A 
seleção será realizada 
por uma comissão espe-
cialmente designada por 
meio de Portaria. O re-
sultado final será divul-
gado até o dia 8 de abril.
Cada contratado rece-
berá os valores brutos 
abaixo, sujeitos aos des-
contos legais, pagos 
10 dias após atestada 
a execução do serviço:
- Espetáculos, instalações, 
artes cênicas, artes visu-
ais e artes musicais: R$ 
1.500 por dia, compre-
endendo 4 a 8 apresen-
tações ou visitas diárias.
- Teatro de fantoches: 
R$ 500,00 por apresen-
tação (em regra, duas 
apresentações por dia 
durante a semana e até 
quatro apresentações por 
dia aos fins de semana).
S e r v i ç o
Sítio do Picapau Amarelo 
seleciona projetos artísti-
cos para programação 2014
Edital completo dis-
ponível em: www.
t a u b a t e . s p . g o v . b r
Data da entrega das 
propostas: 04/04/2014
Horário: das 09h às 17h
Local de entrega: Se-
cretaria do Sítio do Pi-
capau Amarelo, na Av. 
Monteiro Lobato, s/n, 
Chácara do Visconde
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3635-3234
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Secretaria de Saúde de 
Tremembé realiza
campanha contra

Tuberculose

Equipe de Combate a 
Dengue de Tremembé 

busca meio mais rápido 
de combater o mosquito 

e diagnosticar a
população

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé através da 
Vigilância Epidemioló-
gica realiza a partir desta 
semana uma campanha 
para diagnosticar casos 
de tuberculose. A inicia-
tiva, que continua até 29 
de março, é realizada em 
todas as unidades de saú-
de, das 8h às 17h, com o 
objetivo descobrir e tratar 
a doença precocemente. 
Neste período, aqueles 
que apresentarem os sin-
tomas ou tiverem dúvidas 

Ocorreu nesta semana, no 
Departamento de Saúde 
da cidade de Tremembé, 
mais uma reunião envol-
vendo vários profissionais 
de saúde que, discutiram 
novos meios de comba-
ter o mosquito e atender 
a população vítima do 
aedes aegypti. A reunião 
contou com a presença 
do secretário de saúde do 
município Dr. José Mar-
cio, diretores e coorde-
nadores do programa.
A cidade de Tremembé 
faz divisa com Taubaté e 
Pindamonhangaba que, 
por sua vez encontram-
se paralelas com a Dutra, 
a qual acaba sendo uma 
grande transportadora 
do mosquito, através dos 
carros e caminhões que 
trafegam por ela todos os 
dias. O serviço de com-
bate a dengue por parte 
dos municípios depen-
dem também de uma ação 
conjunta com o munícipe, 
que deve se prontificar em 
seguir todas as instruções 
dadas pelas campanhas e, 
orientações por parte da 
vigilância sanitária de sua 
cidade. Portanto, é muito 
importante fazer varredu-
ras que venham eliminar 
qualquer tipo de utensílio 
que possa acumular água, 
pois os mesmos acabam 
tornando-se perfeitos cria-
douros para o mosquito se 
instalar e procriar sua es-
pécie. Vale citar que o uso 

sobre a doença deverão 
procurar a unidade bási-
ca de saúde mais próxima 
de sua residência. Tam-
bém realizam o atendi-
mento o Centro de Saúde 
(ao lado da Prefeitura).
De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a tuberculose é transmi-
tida pelo ar e geralmente 
acomete os pulmões, mas 
pode afetar todo o corpo. 
A mais comum é a chama-
da tuberculose pulmonar. 
Os principais sintomas são 

do cloro em ralos é muito 
importante , assim como 
manter a caixa d’água 
sempre fechada e, colocar 
areia no suporte dos vasos.
O aedes aegypti é muito 
parecido com o pernilon-
go, mas possui caracterís-
ticas que o diferenciam de 
qualquer outro mosquito, 
tais como: é encontrado 
unicamente em regiões 
quentes e úmidas, possui 
cor preta ou café, tendo 
listras brancas no dorso, 
pernas e cabeça, possuidor 
de um vôo silencioso e ras-
teiro, chegando meio me-
tro do solo. O mesmo pode 
se alimentar de qualquer 
tipo de sangue, porém sua 
preferência é pelo sangue 
humano. A dengue pode 
levar à morte, e deve ser 
combatida sempre. Den-
gue Clássica - Sintomas: 
- Febre alta com início sú-
bito. - Forte dor de cabeça.
- Dor atrás dos olhos,  ue 
piora com o movimento 
dos mesmos. - Perda do 
paladar e apetite. - Man-
chas e erupções na pele 
semelhantes ao saram-
po, principalmente no 
tórax e membros supe-
riores. - Náuseas e vômi-
tos· - Tonturas. - Extremo 
cansaço. - Moleza e dor 
no corpo. - Muitas dores 
nos ossos e articulações. 
Dengue hemorrágica: Os 
sintomas da dengue he-
morrágica são os mes-
mos da dengue comum. 

tosse com ou sem escarro 
há mais de duas semanas, 
falta de apetite, perda de 
peso, cansaço, febre baixa 
(geralmente à tarde), suor 
noturno, hemoptise (es-
carro com sangue) e dor 
no peito. O diagnóstico 
da tuberculose é realizado 
por meio da coleta, aná-
lise do escarro e identifi-
cação do bacilo de Koch. 
Dessa forma, as amostras 
coletadas durante a cam-
panha são encaminhadas 
para análise laboratorial.

A diferença ocorre quando 
acaba a febre e começam 
a surgir os sinais de alerta: 
- Dores abdominais for-
tes e contínuas. - Vômitos 
persistentes. - Pele pálida, 
fria e úmida. - Manchas 
vermelhas na pele. Sono-
lência, agitação e confusão 
mental. - Sede excessiva 
e boca seca. Pulso rápi-
do e fraco. - Dificuldade 
respiratória. - Perda de 
consciência. Na dengue 
hemorrágica, o quadro clí-
nico se agrava rapidamen-
te, apresentando sinais de 
insuficiência circulatória 
e choque, podendo levar 
a pessoa à morte em até 
24 horas. De acordo com 
estatísticas do Ministério 
da Saúde, cerca de 5% 
das pessoas com dengue 
hemorrágica morrem.
O doente pode apresentar 
sintomas como febre, dor 
de cabeça, dores pelo cor-
po, náuseas ou até mesmo 
não apresentar qualquer 
sintoma. O aparecimento 
de manchas vermelhas na 
pele, sangramentos (nariz, 
gengivas), dor abdominal 
intensa e contínua e vô-
mitos persistentes podem 
indicar a evolução para 
dengue hemorrágica. Esse 
é um quadro grave que ne-
cessita de imediata atenção 
médica, pois pode ser fatal.
Em caso de suspeita de 
dengue não se automedicar 
e procurar o atendimen-
to médico mais próximo.

Atriz Elizabeth Savalla 
Visita Prefeitura para 
Apresentar Projeto
“Teatro De Graça

Na Praça”

O prefeito Marcelo Va-
queli, acompanhado pela 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Andréa Va-
queli, recebeu no gabinete 
da Prefeitura a visita da 
consagrada atriz Elizabeth 
Savalla (Tetê Para-choque 
da novela Amor a Vida).
Durante o encontro, a 
atriz apresentou o projeto 

“Teatro de Graça na Pra-
ça”, cuja proposta é de 
encenação do espetáculo 
“A.M.A.D.A.S” – Asso-
ciação de Mulheres que 
Acordam Despencadas. 
Conforme o prefeito Mar-
celo Vaqueli, “a vinda da 
turnê pode vir a fazer par-
te do calendário cultural 
do município, mas ainda 
será avaliada pela Prefei-

tura”, explicou.A peça, 
que tem a participação de 
Elizabeth Savalla, coloca 
em discussão as pressões 
sofridas por uma mulher 
de meia-idade moderna, 
em uma sociedade ma-
terialista e superficial. 
A turnê do espetáculo 
passará por cidades do 
interior de São Paulo nos 
meses de abril e maio.

Processo Seletivo
Tremembé

Em Pinda, bairro Andrade 
recebe obras de galeria

Após encerramento das 
obras de galeria na ave-
nida Antonio Pinheiro 
Júnior, a equipe da Secre-
taria de Obras da Prefei-
tura segue, agora, para o 
bairro Andrade. No local, 
serão instalados cerca de 
900 metros de tubulação.
 Na rua Augusto C. Sou-
za serão 140 metros de 
tubos de 0,60 m e mais 4 
bocas de lobo interliga-
das por mais 24 metros 
de tubo com 0,40 m de 
diâmetro. Na rua Maria 
D. C. San Martin também 
serão 140 metros de tubos 
de 0,60 m e outras 4 bo-

cas de lobo com cerca de 
24 metros de tubo 0,40 m.
Já na rua José Mo-
reira Leite Cesar
 devem ser feitas de 6 a 
8 bocas de lobo, que se-
rão interligadas por 26 a 
48 metros de tubo com 
0,40 de diâmetro, além 
de cerca de 180 m de tu-
bulação com 0,60 m.
Essa última rua será 
interligada com a ga-
leria já existente vin-
da do Carangola, e que 
será duplicada. Com 
isso, mais 300 me-
tros de galeria de 0,80 
m serão construídos.

A obra no bairro An-
drade está sendo neces-
sária, principalmente 
nessas três ruas, para me-
lhorar o escoamento das 
águas das chuvas, já que 
duas das vias são sem sa-
ída. Sempre que havia 
fortes chuvas, aconte-
ciam cheias nesses locais.
A previsão da Secretaria 
de Obras da Prefeitura é 
realizar o serviço em dois 
a três meses. A iniciativa 
beneficiará a população do 
bairro, principalmente os 
moradores das ruas, que te-
rão mais qualidade de vida 
com o fim das enchentes.


