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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde realiza 
durante o período de 18 a 
29 de novembro uma mo-
bilização usando a estra-
tégia do Fique Sabendo, 
como forma de orientar a 
população sobre o comba-
te às doenças sexualmen-
te transmissíveis (DST), 
AIDS e hepatites virais.
Durante a mobilização a 
equipe da campanha in-
centiva a realização de 
atividades de preven-
ção, estímulo ao diag-
nóstico de HIV, de sífi-
lis e das hepatites B e C,  
além de orientar a po-

pulação sobre a trans-
missão das doenças.  
Em todas as unidades de 
ESFs e no Centro de Saúde 
central haverá realização 
de testes rápidos e distri-
buição de brindes para os 
que realizarem o exame.  
As unidades também re-
alizarão blitz com dis-
tribuição de preservati-
vos e material educativo.
Nas cinco penitenci-
árias também have-
rá testes rápidos e dis-
tribuição de brindes.
“A estratégia Fique Sa-
bendo visa ampliar o 
diagnóstico precoce das 
doenças, ao mesmo tem-
po que vincula e acolhe 

as pessoas com diagnós-
tico positivo nas redes 
de atenção à saúde, ofe-
recendo acesso ao trata-
mento e acompanhamen-
to”, destacou o Secretário 
de Saúde José Márcio.
O secretário enfatiza ainda 
que o diagnóstico precoce 
possibilita melhor quali-
dade de vida ao paciente, 
 além de garantir os di-
reitos humanos à saú-
de. Para o usuário com 
diagnóstico negativo,  
será realizado um tra-
balho de orientação,  
destacando a importân-
cia da prevenção das 
DST e reforçando a prá-
tica do sexo seguro.

Secretaria de Saúde  
realiza mobilização 

para orientar  
população sobre o 
combate as DSTs

Foi inaugurado na manhã 
desta quinta feira (14) o 
novo Fundo Social de So-
lidariedade de Tremembé, 
localizado na Rua José 
Monteiro Passos, 325, Jar-
dim Bom Jesus. O novo 
espaço servirá para iden-
tificar o trabalho que vem 
sendo exercido em direção 
à promoção social e aber-
tura de oportunidades para 
o desenvolvimento eco-
nômico das famílias por 
meio de cursos gratuitos 
de capacitação profissio-
nal e outras práticas de 
geração de renda, de pre-

paração para o trabalho e 
de inserção no mercado.
No momento vários cur-
sos gratuitos estão sen-
do oferecidos, entre eles:
- Artesanato : Pet Apli-
que (Novo FS e no 
CRAS), Bijuterias, E.
V.A., Pedraria e Feltro.
- Informática : Pro-
jeto Ação Jovem;
- Moda (corte e costura);
- Panificação; (Pa-
daria Artesanal)
- Beleza (cabeleireiro) iní-
cio em fevereiro de 2014
- Disseminadores Exter-
nos das informações Pre-

videnciárias (dia 20 e 22 de 
novembro na Câmara Mu-
nicipal dos Vereadores de 
Tremembé) das 9h ás 17h
Somam-se a tudo isto ini-
ciativas inovadoras e cam-
panhas de cooperação e 
solidariedade que, além 
de sua conotação oficial, 
buscam o envolvimento 
ativo da comunidade em 
torno da questão social e 
no desenvolver do espí-
rito de solidariedade, de 
responsabilidade social e 
do exercício da cidadania.
Para maiores informa-
ções (12) 3674-3910

Novo Fundo Social de 
Solidariedade de  

Tremembé é inaugurado

Com a inauguração mar-
cada para o dia 21 de no-
vembro, o shopping de 
Pindamonhangaba rece-
beu representantes de vá-
rias áreas da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, para 
que os últimos detalhes 
possam ser resolvidos.  
Além disso, através de 
uma parceria entre a ad-
ministração municipal e 

o Pátio Pinda, está sen-
do viabilizado o pro-
jeto “Vitrine Social”, 
 com o objetivo de fo-
mentar os trabalhos de 
várias atividades sociais 
atendidas pela Prefeitura.
O projeto deverá funcio-
nar nas dependências do 
shopping e vai benefi-
ciar os participantes des-
sas atividades atendidas, 

com a venda durante o 
período natalino dos pro-
dutos artesanais produ-
zidos por essas pessoas.
Essas atividades são be-
neficiadas pela admi-
nistração e na “Vitrine 
Social” terão a oportuni-
dade de mostrar o traba-
lho desenvolvido, bem 
como gerar renda com a 
venda destes produtos.

Prefeitura e shopping 
criam projeto social

Em comemoração ao Dia 
da Consciência Negra, na 
quarta-feira 20 de novem-
bro, a Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba – Fun-
dArt, traz uma programa-
ção especial. As atividades 
começam às 18h na Praça 
Anchieta, localizada na 
frente do Sobradão do Por-
to. Quem ficará encarrega-
do de abrir as festividades 
será o Grupo Ô de Casa, 
que é formado por jovens 
e crianças moradoras do 
Quilombo da Fazenda. 
O Grupo Ô de Casa, que 
surgiu a partir das oficinas 
de preservação dos ritmos 
musicais tradicionais de-
senvolvidas pelo Ponto de 
Cultura Olhares de Den-
tro, possui em seu reper-
tório ritmos tradicionais 

locais como o Fandango 
Caiçara e o Jongo, além 
de ritmos tradicionais 
afro-brasileiros de outras 
regiões como o Maraca-
tu. Logo em seguida, está 
programada a apresenta-
ção do Grupo de Maraca-
tu Itaomi e uma roda de 
capoeira com o grupo re-
gional Berimbau Mundo. 
Exposição Consciência 
Negra. Às 20h será aberta 
a Exposição Consciência 
Negra, no Salão Nobre 
do Sobradão do Porto.  
O evento reunirá artis-
tas plásticos, fotógrafos 
e escritores, exibindo um 
conjunto de obras inspi-
rados no tema e que po-
derão ser apreciados até 
o dia 1º de novembro, 
 de segunda a sexta-

feira, das 10h às 12h 
e das 14h às 17 horas.  
O objetivo é levar o ob-
servador a reflexão sobre 
a importância da cultu-
ra e do povo africano, 
a exemplo de outras et-
nias, na formação da cul-
tura nacional. Concur-
so A Mais Bela Negra. 
 Às 21h acontece o Concur-
so A Mais Bela Negra 2013,  
onde Eudes Soares coorde-
nará o desfile das candida-
tas que disputarão o título.  
O encerramento do evento 
ficará por conta do Gru-
po “Samba e Ousadia”.  
O repertório compos-
to por Sambas de Raiz 
promete animar o pú-
blico durante a noite.
fonte: www.fun-
d a r t . c o m . b r

Dia da Consciência  
Negra tem programação  

especial em Ubatuba
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Av Iperoigue e no Itaguá.
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Pesquisa mostra uso 
dos meios de  

comunicação por dono 
demicro e pequena  

empresa
Estudo do Sebrae-SP re-
vela que TV aberta é o 
veículo preferido pelo em-
preendedor na busca por 
informações para a ges-
tão do negócio. Agências 
de publicidade e anun-
ciantes têm fortes moti-
vos para olhar com mais 
atenção para os donos de 
micro e pequenas empre-
sas (MPEs). Pesquisa re-
alizada pelo Sebrae-SP 
chamada “Veículos de 
Comunicação: onde os 
empreendedores buscam 
informação?” mostra que 
esses empresários formam 
um expressivo segmento 
consumidor de conteúdo 
e, paralelamente, de pro-
dutos e serviços que pode 
ser muito bem aproveitado 
desde que feito um traba-
lho com o direcionamento 
correto. Segundo o estudo 
inédito, quando os donos 
de MPEs buscam informa-
ção para a gestão de seu 
negócio, a televisão aber-
ta aparece como principal 
fonte para 27% deles. A 
crescente popularização e 
mobilidade da internet co-
loca o veículo ao lado do 
jornal, ambos com 20% 
da preferência. Em se-
guida, aparecem a revista 
(15%), rádio FM (6%), 
rádio AM (4%) e TV por 
assinatura (3%). Quan-
to à frequência, o levan-
tamento apontou que os 
empreendedores consul-
tam os veículos todos os 
dias. No caso do jornal, o 
caderno que recebe maior 
atenção é o de economia, 
com 62% da preferência. 
Em segundo lugar (18%), 
eles leem os classificados, 
depois política (12%) e o 
noticiário internacional 
(10%). Aos domingos, a 

leitura dos jornais aumen-
ta. No que se refere à TV, 
as emissoras abertas têm 
mais público durante a se-
mana e os canais pagos, no 
fim de semana. As rádios, 
tanto AM como FM, con-
quistam audiência maior 
de segunda à sexta-feira.  
Entre os empreendedores 
leitores de revista, 32% 
são assinantes e 27% com-
pram regularmente com 
o objetivo de se informar 
sobre a gestão do negócio. 
Na internet, cujo acesso 
aumenta durante a sema-
na, 75% navegam no Fa-
cebook, 71% no YouTube 
e 21% no Twitter atentos 
a assuntos relacionados à 
administração de suas em-
presas. O estudo reforça a 
relevância das MPEs den-
tro da economia e deixa 
claro que são um mercado 
ainda subavaliado. Hoje, 
as MPEs são 99% do total 
de empresas existentes no 
País, respondem por 25% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% dos empregos 
formais do Brasil, quadro 
não traduzido em esforços 
publicitários. “Agências 
e anunciantes encontram 
nos donos de micro e pe-
quenas empresas um enor-
me campo para trabalhar. 
Campanhas bem feitas 
voltadas para esse seg-
mento têm grande chance 
de adesão e é uma oportu-
nidade que ainda não foi 
devidamente explorada”, 
afirma o gerente de Inte-
ligência de Mercado do 
Sebrae-SP, Eduardo Pug-
nali. Interesses pessoais
Em relação à audiência 
com interesses pessoais, 
sem relação direta com tra-
balho, a pesquisa constata 
que 58% dos entrevistados 

assistem à TV aberta, 46% 
acessam a internet, 44% 
optam pelo rádio FM, 35% 
se dedicam à leitura de jor-
nais, porcentual que se re-
pete com as revistas,14% 
optam pelo rádio AM e, 
por fim, 13% têm TV por 
assinatura. "Mesmo quan-
do analisamos os dados 
de uso pessoal, vemos que 
há um grande potencial a 
ser aproveitado, porque 
apesar de o empresário 
não buscar conteúdo para 
seu negócio naquele mo-
mento, não significa que a 
mensagem transmitida não 
será captada", diz Pugnali.  
Segundo ele, o empre-
endedor é bem específi-
co quanto à informação. 
"Quando o dono de uma 
micro ou pequena empresa 
abre o jornal, por exemplo, 
ele quer informação que 
sirva para o seu negócio, 
não está interessado no 
aspecto macroeconômi-
co", explica o gerente do 
Sebrae-SP. "Faltam anun-
ciantes e agências fala-
rem para esse público." 
Na pesquisa, foram en-
trevistados 3.960 pessoas 
no Estado de São Paulo, 
sendo 3.167 com CNPJ e 
793 sem CNPJ. Desse to-
tal, 45% são do comércio, 
34% de serviços, 17% da 
indústria e 4% de agrone-
gócios. Em relação ao per-
fil, 73% têm ensino médio 
ou mais, 54% têm entre 
31 e 50 anos, 62% são 
homens e 63% pertencem 
à classe B. Esses empre-
endedores faturam de R$ 
60 mil, caso dos Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs), a R$ 3,6 milhões 
anuais. Veja a pesquisa 
completa em: sebr.ae/sp/
veiculosdecomunicacao



página 3A GAzetA dos Municípios19 de Novembro de 2013

Resultados de exames
laboratoriais em  
Pinda podem ser  

retirados pela internet
O laboratório municipal de 
análises da Prefeitura de 
Pindamonhangaba aten-
de, mensalmente, mais de 
80 mil pedidos. O local 
também é considerado re-
ferência para as cidades 
do Vale Histórico. Para 
que a população da cida-
de e dos municípios aten-
didos tenha acesso mais 
ágil, evitando ir à unidade, 
está disponível o serviço 
de retirada de resultados 
de exames pela internet.
As pessoas que realizam 
qualquer tipo de exame 

recebem o código de bar-
ras e nele possui uma se-
nha, com isto, é possível 
visualizar os resultados 
e também imprimi-los 
para apresentar ao mé-
dico. No sistema ficará 
disponível os resultados 
dos últimos exames re-
alizados pelo paciente.
O resultado on line está 
disponível desde o dia 29 
de outubro e muitas pes-
soas têm aproveitado esta 
oportunidade. Para impri-
mir o resultado o pacien-
te deverá acessar o site 

www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no botão 
“Resultado de Exame On 
Line”, após isto, é preci-
so digitar os números do 
código de barras, com dez 
dígitos, no espaço solicita-
ção, e a senha de internet. 
Caso a pessoa imprima 
o resultado, a ação fica-
rá registrada no sistema.
No entanto, quem quiser 
retirar o resultado impres-
so pode ir ao laboratório 
de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 17 horas, o local 
não fecha para almoço.

ANS suspende a venda 
de 150 planos de saúde 

de 41 operadoras
A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu nesta quarta-
feira a venda de 150 planos 
de saúde de 41 operado-
ras no território nacional. 
Descumprimento de pra-
zos máximos para marca-
ção de consultas, exames 
e cirurgias foram os prin-
cipais motivos para o can-
celamento. Outros moti-
vos como problemas com 
a cobertura dos procedi-
mentos, período de carên-

cia, rede de atendimento, 
reembolso e mecanismos 
de autorização para pro-
cedimentos pesaram para 
esta suspensão que vale a 
partir de segunda-feira até 
fevereiro de 2014. A ANS 
confirmou que 68 desses 
150 planos já estavam 
suspensos por problemas 
em monitoramentos ante-
riores. Outros 178 planos 
que estavam suspensos 
conseguiram regularizar 
os problemas apresentados 

e poderão voltar a ser co-
mercializados pelas suas 
operadoras. Cerca de 4,1 
milhões de consumidores 
são atendidos pelos 150 
planos com venda suspen-
sa. “Os beneficiários são 
protegidos e continuam 
sendo atendidos. O que a 
gente está fazendo é impe-
dir que novos consumido-
res se somem a eles [nesses 
planos com problemas]”, 
disse o diretor-presiden-
te da ANS, André Longo.

O prefeito Mauricio (PT) 
participou da solenidade 
de entrega, reuniu-se com 
moradores e dialogou com 
lideranças. A Prefeitura 
de Ubatuba inaugurou na 
tarde da última terça-feira 
um espaço de informática 
bairro do Camburi, costa 
norte da cidade. São oito 
máquinas disponíveis gra-
tuitamente, em perfeito 
estado de funcionamento. 
O prefeito Mauricio (PT) 
participou da solenidade 
de entrega do Telecentro, 
que contou com a presen-
ça do vereador Bibi Índio 
(PT), de Leonildo Rolim, 
administrador da Regio-
nal Norte, do secretário de 
Educação, Marcelo Ânge-
lo, de lideranças e famílias 
da comunidade. Antes da 
solenidade, Mauricio reu-
niu-se com os moradores 
e dialogou com as lideran-
ças. “O Telecentro segue 
a lógica do nosso governo 
de atender primeiro as ex-
pectativas das periferias e 
comunidades mais caren-
tes”, afirmou o prefeito. 
Leonildo Rolim, comenta 
que o espaço nasceu do 
sonho da comunidade. Se-
gundo o administrador re-
gional, a prefeitura adotou 
esse desafio e em conjunto 
com a Secretaria de Educa-
ção e o CPD não mediram 
esforços para transformar 
o sonho do moradores em 
realidade. “Foi gratificante 

receber os agradecimen-
tos da comunidade. Eles 
perceberam nossa força 
de vontade e dedicação”, 
afirma Rolim. A ideia do 
Telecentro surgiu a partir 
de uma iniciativa conjun-
ta da Assessoria de TI e 
da Secretaria Municipal 
de Educação, que somam 
forças para executar proje-
tos de inclusão digital que 
nunca haviam saído do 
papel. Durante o estudo 
sobre os projetos, a equipe 
descobriu na comunidade 
do Camburi uma série de 
equipamentos de informá-
tica doados por uma em-
presa. Eles encontravam-
se parados e empilhados 
dentro de uma sala há 
meses. Tais equipamen-
tos foram então recondi-
cionados e configurados 
pela equipe da prefeitura 
e estão à disposição da co-
munidade. Paralelamente, 
foram construídas as es-
truturas de rede elétrica e 
de dados. Já a antena para 
receber o sinal de internet 
está prevista para ser ins-
talada nos próximos dias. 
Presidente da Associação 
dos Moradores e Amigos 
do Camburi, Vanusa So-
ares comenta a inaugu-
ração do espaço e afirma 
que ele será de grande 
valia para a educação das 
crianças da comunidade.  
“Outro ponto fundamental 
é que por aqui o telefone 

não pega e ter um sinal de 
internet vai deixar a gen-
te mais bem informado 
e também mais tranquilo 
em caso de alguma emer-
gência”, comenta Vanusa. 
Com a implantação do 
Telecentro, novos proje-
tos podem ser agregados 
ao local. Entre eles, estão 
a criação de cursos de in-
formática e as parcerias 
com instituições como o 
Senai. Dessa forma, a pre-
feitura de Ubatuba preten-
de democratizar cada vez 
mais o acesso à informa-
ção, garantindo um futuro 
melhor para os habitan-
tes de todas as regiões do 
município. “É importante 
estarmos próximos da po-
pulação para identificar 
as iniciativas que podem 
ser apoiadas pela prefei-
tura e transformá-las em 
realidade. Com uma ação 
rápida, conseguimos evi-
tar que equipamentos de 
informática ainda úteis 
fossem descartados e cria-
mos um espaço onde os 
moradores do Camburi 
poderão aprender e gerar 
conhecimento”, comemo-
ra Pedro Seno, assessor de 
TI da prefeitura. Serviço.  
O acesso à comunidade 
do Camburi fica locali-
zado no Km 1 da Rodo-
via Rio-Santos (BR-101), 
sendo necessário mais 
2,5 km por uma peque-
na estrada até o local.

Prefeitura inaugura  
Telecentro no Camburi

A campanha conta com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e acontece 
no próximo dia 27 de no-
vembro. A Santa Casa de 
Ubatuba e o Hemonúcleo 
de Taubaté, com apoio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde e do Rotary 
Club, convocam a po-
pulação ubatubense para 
uma campanha de doação 

de sangue. As campanha 
acontece no próximo dia 
27 de novembro, das 9:30 
às 12 horas, na Santa Casa 
de Ubatuba. Para doar 
sangue é necessário ter 
entre 16 e 67 anos, estar 
em boas condições de saú-
de, estar alimentado, pe-
sar mais de 50 kg e levar 
documento de identidade 
original com foto. Vale 

destacar que candidatos 
entre 16 e 17 anos devem 
ter consentimento formal 
do responsável legal para 
fazer a doação. Compa-
reça! Serviço - A Santa 
Casa de Ubatuba fica lo-
calizada à rua Conceição,  
135 – Centro - Os doa-
dores devem utilizar a 
entrada de visitas – ao 
lado do Pronto Socorro.

Santa Casa recebe 
campanha de doação 

de sangue

Obras em parte do percur-
so inviabilizam a realiza-
ção neste ano. Nova data 
será 9 de março de 2014. 
A oitava edição do Gran-
fondo Brasil de Ciclis-
mo – Etapa de Verão tem 
nova data. Programada 
para o dia 24 de novem-
bro, a competição será 
agora em 9 de março de 
2014. O motivo é o atraso 
nas obras que precisam ser 
feitas na Rodovia BR-101/
SP – Governador Mário 
Covas, no trecho Ubatuba/
Parati. Tal atraso foi de-
corrente das fortes chuvas 
no último verão, tornando 
impossível sua finalização 

antes de fevereiro do pró-
ximo ano. Em reunião rea-
lizada nesta segunda-feira, 
dia 11, entre os diretores 
da Federação Paulista de 
Ciclismo (FPC) e a Su-
perintendência do DNIT 
de São Paulo, foi decidida 
a mudança da edição do 
2013, visando garantir a 
segurança dos participan-
tes. Junto com a alteração 
de data veio a prévia auto-
rização para a realização 
da edição de 2014 em 9 
de novembro de 2014. Os 
atletas que já realizaram 
a inscrição poderão optar 
pela devolução do dinhei-
ro ou confirmação na nova 

data. A Federação Pau-
lista de Ciclismo entrará 
em contato com todos os 
inscritos para que a mu-
dança ou devolução pos-
sam ser feitas. A gerência 
do Ubatuba Palace infor-
mou que as pessoas que 
já tinham feito a reserva 
poderão transferir para o 
próximo evento. O Gran-
fondo do Brasil Pirelli de 
Ciclismo tem organização 
da Federação Paulista de 
Ciclismo e MZ2 Eventos, 
com realização da Pirelli, 
Governo do Estado de São 
Paulo, Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba e Polí-
cia Rodoviária Federal.

FPC informa que o 8º Granfondo 
do Brasil de Ciclismo será  

realizado em março de 2014
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Prefeitura disponibiliza 
serviço gratuito para

melhoria na iluminação 
pública e energia elétrica

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé e a EDP Ban-
deirantes firmaram uma 
parceria para facilitar a 
prestação de serviços re-
lacionados à iluminação 
pública e energia elétri-
ca na cidade. A partir de 
agora todos os munícipes 
terão uma Agência Vir-
tual, um serviço gratuito 
disponível no site oficial 
da Prefeitura que auxi-
lia na resolução de vários 
problemas e tudo isso a 
distância de um clique!
Veja abaixo uma lis-
ta completa dos ser-
viços prestados:
Para os clientes denomi-
nados Cliente Baixa Ten-
são (Munícipes e Lojistas) 
acesse o site www.tre-
membe.sp.gov.br  clique 
em “Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes 
– Cliente Baixa Tensão”.
    Iluminação Pública 
(Problemas na rede de Ilu-
minação Pública, como: 
substituição de lâmpadas 
queimadas, defeituosas, 
globos quebrados, re-
paros na rede, luz acesa 

durante o dia ou oscilan-
te, a EDP Bandeirante 
realizará a manutenção)
   Consulta de dé-
bitos / Segunda via
   Débito Automático (O 
valor de sua conta é debi-
tado automaticamente em 
sua conta corrente, sem 
nenhum valor adicional, 
evitando cobranças de 
multas e juros por atraso 
do pagamento. Com esse 
serviço você terá a como-
didade de efetuar o paga-
mento sem precisar sair de 
casa ou enfrentar filas nos 
bancos, agentes arrecada-
dores e casas lotéricas.)
   Acerto Cadastral 
(Alteração de dados 
como endereço, telefo-
ne, email entre outros)
   Análise de Consumo 
e Faturamento (Caso 
haja um valor que o mu-
nícipe ache indevido, 
o mesmo tem o direi-
to de pedir esse serviço)
   Consulta de Solicitação 
de Serviços (Pelo núme-
ro do protocolo o muní-
cipe acompanha o anda-
mento do serviço pedido)
   Verificação de ten-

são (A EDP Bandeirante 
fará a devida verificação 
e comunicará o resulta-
do da medição do nível 
de tensão em até 30 dias 
contados a partir da visi-
ta realizada em campo.)
   Informe de leitura 
(Quando o funcionário 
da EDP Bandeirantes 
não consegue tirar os da-
dos do relógio, o cliente 
pode informar pelo site)
Existe no site o “Cliente 
Poder Público” e “Grandes 
Clientes” (Aqueles que 
utilizam tensão superior 
a 1000 volts em corrente 
alternada ou 1500 volts 
em corrente contínua) que 
atende as necessidades de 
empresas de grande porte, 
indústrias e órgãos públi-
cos. Através de um cadas-
tro, cria-se um login e uma 
senha para acesso aos vá-
rios serviços disponíveis.  
Acesse o site www.tre-
membe.sp.gov.br  clique 
em “Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes – 
Cliente Poder Público”.
Para mais informa-
ções 0800 721 0123 
ou (12) 3607-1025

Prefeitura de Ubatuba
promove Busca Ativa 
do Programa Bolsa 

 Família
Objetivo da iniciativa é 
mapear, identificar e ca-
dastrar cerca de três mil 
famílias ubatubenses ain-
da em situação precária. A 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
de Ubatuba promove nas 
próximas semanas a Bus-
ca Ativa do Programa Bol-
sa Família. O objetivo da 
iniciativa é mapear, iden-
tificar e cadastrar cerca de 
três mil famílias ubatuben-
ses ainda em situação pre-
cária de habitação, sanea-
mento e baixa renda, que 
estejam fora do Cadastro 
Único.  Treze pesquisa-
dores foram selecionados 
e iniciarão os trabalhos a 
partir da próxima sema-
na. A ação é uma parceria 
da prefeitura de Ubatuba 
com a Secretaria Estadu-
al de Assistência Social.

Atualmente, cerca de cinco 
mil famílias ubatubenses 
já recebem os benefícios 
através do internacional-
mente premiado programa 
de transferência de ren-
da do Governo Federal.
“A busca vai beneficiar os 
munícipes, uma vez que irá 
traçar um mapa atualizado 
das condições de vida da 
população e incluir os mais 
necessitados dentro do Ca-
dastro Único de benefícios 
sociais. Acreditamos que 
assim estaremos cada vez 
mais próximos de acabar 
com a miséria em Ubatu-
ba”, afirma Sergio Maida.
R e c a d a s t r a m e n t o :
As famílias que já fazem 
parte do Programa Bolsa 
Família e ainda não atuali-
zaram seus cadastros deste 
ano terão até 13 de dezem-
bro de 2013 para fazê-lo. 

Caso a situação não seja 
regularizada, os benefícios 
podem ser bloqueados 
a partir de janeiro 2014.
Para regularizar sua si-
tuação, compareça à Se-
cretaria Municipal de 
Cidadania e  Desenvolvi-
mento Social ou no Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social munido 
dos documentos pessoais 
e do cartão de benefícios.
I n f o r m a ç õ e s :
A Secretaria Munici-
pal de Cidadania e De-
senvolvimento Social 
fica localizada à rua 
Paraná, 375 –  Centro.
Fone: 3832-6414
O CRAS - Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social - Região Sul, fica 
localizado à rua Oscar 
Rossini, 10 - Maranduba.
Fone: 3849-5800

Jovens de Caçapava
produzem curta-metragem 

de suspense
Suspense e mistério são 
os principais ingredientes 
do curta-metragem que 
um grupo de jovens do 
NDC (Núcleo Diapora-
ma de Comunicação) do 
GAMT está finalizando 
em Caçapava. A produção, 
totalmente pensada e de-
senvolvida pelos jovens, 
teve as últimas cenas gra-
vadas no fim de semana. 
A previsão é que o filme 
esteja pronto para exibi-
ção no final de dezembro.
Batizado como “Mistério 
da Rua José Bernardes II”, 
o filme é uma continua-
ção do curta realizado em 
2012 pelos alunos da ofici-
na de Web TV do GAMT 
(Grupo de Assessoria e 
Mobilização de Talen-
tos), ONG de Caçapava.
O título é uma alusão 
ao nome da rua onde o 
GAMT está localizado. 
Em clima de suspenso, 
com direito a efeitos espe-
ciais e maquiagem capri-
chada, o curta conta a his-
tória de um mistério que 
repentinamente toma con-
ta da rua que dá nome ao 
filme: o sumiço de um gru-
po de jovens que estudava 
na escola José Bernardes. 
O fato desencadeia uma 
série de outros aconteci-
mentos, deixando o cli-
ma ainda mais assustador.
Nesta produção, do rotei-
ro à edição das imagens, 
passando pelos efeitos 
especiais, maquiagem, fi-
gurino e direção, tudo é 
feito pelos jovens do nú-
cleo de comunicação e por 
alunos das oficinas de tea-
tro e Web TV do GAMT.
A ideia do roteiro e a di-
reção do curta são de Da-
nilo Camargo, 19 anos, 

que é responsável ainda 
pela direção de fotogra-
fia, edição e produção do 
filme. Luan Moura, 20 
anos, assina produção, ce-
nário e operação de áudio. 
Os dois pertencem ao nú-
cleo de comunicação do 
GAMT. O núcleo reúne 
jovens talentos, alunos e 
ex-alunos das oficinas de 
audiovisual da instituição, 
que são responsáveis pelo 
registro audiovisual dos 
projetos da ONG e pela 
produção e edição do mate-
rial que alimenta a progra-
mação do GAMT TV, o ca-
nal do GAMT na internet.
"O Núcleo Diaporama de 
Comunicação foi criado 
há 3 anos a partir do estu-
do e das experiências do 
campo Educomunicação. 
A interação e o diálogo 
são valores fundamentais 
do NDC, onde o jovem 
busca sua autonomia e tem 
na capacidade criativa a 
oportunidade de efetivar 
sua expressividade", ex-
plica Cassios Nogueira, 
coordenador do Núcleo.
A opção pelo gênero ter-
ror, segundo Danilo, foi 
para baratear a produ-
ção. “Terror exige menos 
atores, menos recursos”, 
conta. Ele disse ainda 
que para realizar o curto 
fez um trabalho de pes-
quisa vendo muitos fil-
mes de terror e suspense 
para “descobrir” os tru-
ques dos efeitos visuais.
Para facilitar o trabalho 
do elenco, Danilo foto-
grafou as locações do 
filme, que são a sede do 
próprio GAMT. A partir 
daí elaborou o storybo-
ard, que é uma espécie 
de história em quadrinhos 

com as cenas a serem ro-
dadas. “Com o storyboard 
o elenco pode visualizar 
melhor as cenas”, diz ele.
E l e n c o
No elenco, todos levam 
muito a sério o trabalho. 
Maria Carolina da Silva 
Santos, 18 anos, que assi-
na como Mell Stifler, assu-
miu o papel de maquiadora 
oficial do curta. “Comecei 
a assistir vídeos de ter-
ror e a estudar como tudo 
era feito para trabalhar na 
maquiagem do filme”, diz 
ela, que já havia feito um 
tutorial sobre maquiagem 
para zumbi. Ela contri-
bui também com peças 
para o figurino do curta.
Kéfera Stifler, que na ver-
dade é Daniele Teixeira, 
15 anos, conta que gos-
tou tanto da ideia de fazer 
um filme que quer parti-
cipar de muitos outros. 
“Antes de entrar no 
GAMT, nunca tinha pen-
sando em atuar, mas gos-
tei muito e quero con-
tinuar”, diz ela, que já 
fez oficina de Web TV e 
agora participa da ofici-
na de teatro do GAMT.
Lucas da Silva Maia, 19 
anos, que também faz aula 
de teatro no GAMT, conta 
que estava mais acostu-
mado com os trabalhos ao 
vivo porque já participava 
de apresentações de teatro 
na escola, mas gostou da 
experiência com o filme. 
“A gente fica ansioso para 
ver como ficou o traba-
lho, ver o que as pesso-
as vão achar”, diz ele.
Quem quiser conhe-
cer mais sobre o curta, 
basta acessar a página: 
facebook.com/Misterio-
DaRuaJoseBernardes2


