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A GAzetA dos Municípios

Jubileu de 300 anos do 
encontro da imagem de 

Nossa Senhora Aparecida 
ganha site oficial

Prefeitura recupera e
sinaliza ligação viária
Perequê-Açu - Centro

Tempo seco provoca 
focos de incêndio em 
várias localidades da 

região

A partir desta semana o 
site do Jubileu “300 anos 
de bênçãos” de Nossa Se-
nhora Aparecida estará no 
ar pelo portal A12.com - 
essa será a página oficial 
de divulgação de todas as 
informações referentes à 
grande celebração prevista 
para 2017.  A página es-
treia para marcar o primei-
ro ano do triênio prepara-
tório para o aniversário de 
300 anos de encontro da 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, que ocorreu em 
1717 no rio Paraíba do Sul. 
Além de notícias e multi-
mídia, o site disponibiliza 
a Oração Jubilar , prepara-
da especialmente para este 

Obra será entregue ofi-
cialmente no próximo 
dia 28 de outubro, du-
rante as comemorações 
do aniversário da cidade. 
A prefeitura de Ubatuba 
iniciou nesta semana a si-
nalização da Avenida São 
Paulo, no Perequê-Açu, 
via que faz parte da nova 
ligação viária entre o bair-
ro e o centro da cidade.
A obra será entregue ofi-
cialmente à população no 
próximo dia 28 de outubro, 
durante as comemorações 
do aniversário da cidade. 
Além da sinalização de 
solo, a coordenadoria de 
Trânsito ainda prepara a 
instalação de placas indi-
cativas da rota que agora 
apresenta asfalto novo em 
quase toda sua totalidade.
Paralisados desde 2013, 
os trabalhos compre-
endem o corredor das 

A chuva que caiu no fim 
da tarde de domingo ser-
viu como alento para gran-
des áreas florestais que 
estão propensas a queima-
das. Nos últimos dias, o 
Corpo de Bombeiros e as 
diversas equipes regionais 
da Defesa Civil tiveram 
trabalho para conter fo-

momento, wallpaper ofi-
cial, fotos de capa e avatar 
de Facebook para down-
load. Imagem peregrina
Durante o Tríduo pre-
paratório dos 300 anos, 
imagens peregrinas estão 
sendo enviadas a diversas 
arqui(dioceses) de todo o 
país, e Missionários Re-
dentoristas levam a cada 
capital uma imagem fac 
símile da Padroeira.  Em 
todas as capitais, porções 
de terra serão recolhidas 
para compor uma coroa 
que será produzida para o 
Jubileu. O itinerário das 
imagens peregrinas pode 
ser acessado através da 
“Agenda Peregrina” - um 

Avenidas São Paulo e 
Minas Gerais e foram 
concluídos recentemente. 
Além da conclusão do 
projeto, a prefeitura reali-
zou nas últimas semanas 
serviços de manutenção, 
limpeza e recapeamento 
do entroncamento entre as 
Avenidas São Paulo e Pa-
dre Manoel da Nóbrega. 
Para concluir as interven-
ções com asfalto a quente, 
a Secretaria de Obras mar-
cou para os próximos dia 
22 e 23 de outubro o reca-
peamento da ponte entre 
o Perquê-Açu e o centro. 
Esta informação é impor-
tante pois o local será to-
talmente interditado nos 
referidos dias em função 
dos serviços previstos.
“Depois de um foco muito 
grande em Saúde, nossos 
esforços na zeladoria da 
cidade também começam 

cos de incêndio e até mes-
mo queimadas de grande 
extensão. O mato seco 
provocou focos em Pin-
damonhangaba, Taubaté, 
Campos do Jordão, São 
José dos Campos, Mon-
teiro Lobato, Jacareí e Pa-
raibuna, sendo que nessa 
última, um incêndio na 

infográfico animado pro-
duzido para o site dos 300 
anos. Campanário: Já em 
2016 será inaugurado o 
Campanário do Santuário 
Nacional - sinos estão sen-
do fabricados na Holanda 
especialmente para esta 
obra que foi projetada com 
a marca de Oscar Nie-
meyer. A inauguração do 
campanário está prevista 
para o dia 12 de outubro de 
2016, na abertura do Ano 
Jubilar em comemoração 
aos 300 anos da apari-
ção. Acompanhe todos os 
detalhes do tricentenário 
pelo nosso site A12.com/
jubileu e participe des-
ta festa de fé e devoção.

a surtir resultados mais 
significativos. Melhora-
mos e vamos melhorar 
ainda mais as condições 
do Parque dos Ministérios, 
Rio Escuro, Monte Valé-
rio, Cachoeira dos Maca-
cos, Vale do Sol, Bela Vis-
ta, Lagoinha, entre outros. 
No entanto, destaco nosso 
trabalho realizado na Estu-
fa II e a execução do pro-
jeto DADE em andamento 
na Estufa I, Itaguá e Te-
nório. Com esse conjunto 
de melhorias, somadas a 
esta nova ligação recape-
ada e sinalizada no Pere-
quê-Açu, já teremos em 
breve uma situação viária 
melhor na grande região 
central, que ainda rece-
berá muitos outros proje-
tos e ações nos próximos 
dois anos e dois meses da 
nossa administração” re-
lata o prefeito Maurício.

noite de sexta-feira tomou 
proporções assustadoras 
e se espalhou pela ser-
ra chegando a ficar bem 
próximo de áreas habita-
das. As chamas só foram 
totalmente debeladas na 
manhã de domingo , pe-
las equipes do Corpo de 
Bombeiros e defesa Civil. 

Agências do PAT de Pinda 
e Moreira César oferecem
oportunidades e emprego

Em Pindamonhangaba e 
Moreira César, as agên-
cias do Posto de Aten-
dimento ao trabalhador 
(PAT) oferecem nesta se-
mana novas vagas para 
o mercado de trabalho. 
Os interessados devem 
comparecer munidos 
dos documentos neces-
sários (PIS ativo, Car-
teira de trabalho, RG e 
CPF) para se cadastrarem. 
De acordo com o PAT, as 
vagas podem sofrer al-
teração ou encerramento 
até o final do expediente, 

desde que atinjam o limite 
de encaminhamentos. As 
agências de emprego do 
PAT atendem segunda 
à sexta das 8h às 16h. 
Pindamonhangaba - 
Av. Albuquerque Lins, 
nº 138 – São Benedito
Moreira César - 
Av. José augusto mesqui-
ta, nº 170, Subprefeitura. 
Confira as vagas:  Aju-
dante de padeiro; Assis-
tente administrativo (vaga 
para pessoas com defici-
ência); Auxiliar de loja 
(vaga para pessoas com 

deficiência) ; Eletricis-
ta de máquinas pesadas; 
Eletricista de manuten-
ção; Encarregado de loja; 
Estagiário de educação 
física; Farmacêutico; Gar-
çonete; Gerente de loja; 
Mecânico de manuten-
ção de maquinas; Me-
cânico de refrigeração; 
Motorista carretei-
ro; Padeiro; Profes-
sor de educação física; 
Promotor de vendas; Re-
cepcionista de hotel; Salga-
deira; e Vendedor externo 
(motos e anúncios)
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

SUS perde 14,7 mil leitos de 
internação nos últimos
quatro anos, diz CFM

Sesc Taubaté exibe
animações infanto junevil

Nova análise do Conse-
lho Federal de Medicina 
aponta queda acentuada 
de leitos do SUS desde 
2010. Pediatria, psiquia-
tria e obstetrícia foram as 
áreas mais comprometi-
das. Desde julho de 2010 
foram desativados na rede 
pública de saúde quase 15 
mil leitos de internação, 
aqueles destinados a pa-
cientes que precisam per-
manecer num hospital por 
mais de 24h horas. Quem 
revela é do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
que apurou as informa-
ções junto ao Cadastro 
Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), 
do Ministério da Saúde. O 
período escolhido levou 
em conta informação do 

O Sesc Taubaté exibe, en-
tre os dias 21 e 24 de ou-
tubro, a animação Zarafa, 
pelo projeto Era uma vez... 
Câmera ação, que apre-
senta os melhores longas 
metragens de animação da 
produção mundial, dire-
cionados ao público infan-
til e infanto juvenil. As exi-
bições acontecem em dois 

próprio governo de que 
os números anteriores a 
2010 poderiam não estar 
atualizados. De acordo 
com os dados obtidos, o 
país dispunha de 336,2 mil 
deles para uso exclusivo 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Em julho deste 
ano, o número passou para 
321,6 mil – uma queda de 
quase 10 leitos por dia. 
“A insuficiência de leitos 
para internação ou reali-
zação de cirurgias é um 
dos fatores que aumenta 
o tempo de permanência 
dos pacientes nas emer-
gências. Por falta des-
ses leitos, os pacientes 
acabam ‘internados’ nas 
emergências à espera do 
devido encaminhamento 
ou referenciamento”., dis-

horários: às 9h e às 14h.
O filme trata de um velho 
que, sob um baobá, conta 
às crianças a história da 
amizade entre Maki, de 
apenas 10 anos e Zarafa, 
uma girafa órfã. O ani-
mal foi dado ao rei francês 
Charles X por Muhammad 
Ali, do Egito. Em meio a 
uma longa jornada que vai 

se o presidente do CFM, 
Carlos Vital. Os estados 
das regiões Sudeste foram 
os mais afetados na redu-
ção no período, em grande 
parte pelos resultados do 
Rio de Janeiro, onde 5.977 
leitos foram desativa-
dos desde julho de 2010. 
Depois, com  3.533 leitos 
desativados  vem o Nor-
deste. As regiões Centro
-Oeste e Norte sofreram 
cortes de 1.306 e 545 lei-
tos. O Sul é a única que 
apresenta ligeira alta de lei-
tos (417 a mais). Segundo 
Vital, a falta de leitos para 
internação é considerada a 
principal causa da superlo-
tação e do atraso no diag-
nóstico e no tratamento, 
que, por sua vez, aumen-
tam a taxa de mortalidade.

do Sudão até Paris, Maki 
e Zarafa vivem diversas 
aventuras. O longa é diri-
gido por Rémi Bezançon 
e Jean-Christophe Lie.
Era uma vez... Câmera ação
MOSTRA DE ANIMA-
ÇÃO Zarafa – França/
Bélgica, 2013, cor, 78’
De 21 a 24/10, às 9h e às 14h.
G r á t i s
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Taubaté e Tremembé recebem 
palestras do Empretec

Seminário da ONU tem 
o objetivo de aprimorar 
características empreen-
dedoras de empresários. 
O Sebrae-SP promove pa-
lestras gratuitas de apre-
sentação do seminário 
Empretec nesta semana 
em Taubaté e Tremembé. 
As atividades ocorrem na 
quarta (Taubaté) e quinta 
(Tremembé). Os interessa-
dos em participar do semi-
nário devem preencher a 
ficha de inscrição e passar 
por entrevista. O investi-
mento é de R$ 1.300, que 
podem ser divididos em 
cinco parcelas. Os em-
presários aprovados na 
entrevista terão 60 horas 
de atividades em seis dias 

consecutivos. O Empre-
tec foi criado pela ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), baseado em 10 
características apontadas 
pela organização como 
fundamentais para empre-
endedores de sucesso. O 
seminário é uma atividade 
de desenvolvimento com-
portamental e capacitação 
gerencial que estimula os 
participantes a conhece-
rem e aprimorarem suas 
características empreen-
dedoras, como estratégia 
para a condução dos negó-
cios de maneira competiti-
va. No Brasil, o Empretec 
é conduzido pelo Sebrae, 
em parceria com o PNDU 
(Programa das Nações 

Unidas para o Desenvol-
vimento) e a UNCTAD 
(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio 
e o Desenvolvimento). 
Palestras de apresentação 
do seminário Empretec
Dia 22/10 – 18h30 às 20h30
Local: ACIT (Praça 
Monsenhor Silva Bar-
ros, 57, Centro - Taubaté)
Dia 23/10 – 18h30 às 20h30.
Local: Auditório da Se-
cretaria de Educação 
(Praça Jorge Tibiriça, 
93, Centro - Tremembé)
Palestras gratuitas, com 
vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Senac Taubaté realiza evento 
Multimídia sem Limites 2014

Computação gráfica e 
internet são temas dis-
cutidos na 6ª edição do 
evento que acontece em 
cinco unidades no Estado
Em setembro, outubro e 
novembro, o Senac São 
Paulo promove a 6ª edi-
ção do evento Multimídia 
sem Limites, que ofere-
ce inúmeras atividades 
em cinco unidades na ca-
pital e no interior sobre 
as novidades do setor.
O evento é voltado para 
alunos e profissionais 
da área e tem como ob-
jetivo proporcionar aos 
participantes uma ampla 
visão sobre o mercado 
de computação gráfica e 
web, apresentando as no-
vidades e tendências. O 
Multimídia sem Limites 
2014 é composto de pa-
lestras e workshop que 
abordarão temas voltados 
às novidades da Adobe, 
desenvolvimento de ga-
mes, E-commerce, design 
responsivo, publicações 
digitais, dicas e truques 
para retoque de imagens.
“O Senac, sempre sintoni-
zado com as necessidades 
do mercado, traz o que há 
de mais moderno e ino-
vador na capacitação de 
profissionais para atender 
às demandas dessa área 
que está sempre em cons-
tante crescimento. A ins-
tituição possui um amplo 
portfólio atualizado, em 
consonância com os mais 

recentes projetos desen-
volvidos pelas grandes 
empresas do segmento, e 
o visitante do evento terá 
acesso a essa realidade”, 
explica Richard Martelli, 
coordenador da área de 
tecnologia da informa-
ção do Senac São Paulo.
Durante o evento, have-
rá oficinas que abordarão 
atividades tais como o tra-
tamento de imagens com 
photoshop, revistas digi-
tais para dispositivos mó-
veis, web games, escultu-
ra digital com mudbox, 
sketchup, html5 e outras 
novidades da Adobe.
O participante pode-
rá conhecer também os 
cursos do Senac São 
Paulo nas áreas de com-
putação gráfica e internet.
O evento é gratuito. 
Para obter mais informa-
ções e se inscrever, basta 
acessar o portal da insti-
tuição – www.sp.senac.br.
Confira a progra-
mação completa do 
Senac Taubaté:
Multimídia Sem 
Limites 2014
Data: de 21/10 a 23/10
Gratuito: Exposição: Ma-
quetes e Personagens 3D
Mostra de trabalhos de-
senvolvidos por alunos 
do curso Técnico em 
Computação Gráfica.
Data: 21 a 23 de outubro
Horário: 9 às 21 horas
Oficina: Tratamento de 
Imagem com Photoshop

Na atividade, serão apre-
sentadas as aplicações 
do Photoshop para fo-
tografia e publicida-
de, maquiagem digital.
Data: 21 de outubro
Horário: das 9 às 12 horas
Oficina: Revistas Digitais 
para Dispositivos Móveis
Oficina para criação de 
revistas digistais, uti-
lizando a ferramenta 
Adobe Indesign CS6.
Data: 21 de outubro
Horário: das 19h30 às 21h30
Oficina: Ilustração Di-
gital com Illustrator
Oficina de vetorização 
utilizando a ferramen-
ta Adobe Illustrator CS6
Data: 22 de outubro
Horário: das 9h30 às 11h30
Oficina: Tratamento de 
Imagem com Photoshop
Na atividade, serão apre-
sentadas as aplicações 
do Photoshop CS6 para 
fotografia e publicida-
de, maquiagem digital.
Data: 22 de outubro
Horário: das 15 às 17 horas
Oficina: Tratamento de 
Imagem com Photoshop
Na atividade, serão apre-
sentadas as aplicações 
do Photoshop CS6 para 
fotografia e publicida-
de, maquiagem digital.
Data: 23 de outubro
Horário: das 15 às 17 horas
Oficina: Web Games
Oficina para cria-
ção de web games.
Data: 23 de outubro
Horário: das 19h30 às 21h30

PAMO Parque Aeroporto fecha 
para reforma em Taubaté

Na sexta-feira, dia 24, a 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté vai fechar o Pamo 
(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
do bairro Parque Aeropor-
to para inicio das obras de 
reforma, dando continui-
dade ao cronograma de re-
vitalizações das unidades. 
A previsão é para que o 
local seja entregue to-
talmente reformado 
num prazo de 90 dias.
Durante esse período, 
os pacientes agendados 
para consultas médicas e 
odontológicas devem se 
dirigir ao Pamo do bair-

ro Estiva, a partir do dia 
29, onde serão atendidos, 
inclusive rece-
bendo vacinação. 
A distribuição do leite que 
era feito no Pamo Aeropor-
to passará a ser entregue 
na EMEI Prof. Roque Pas-
sarelli (Rua Salim Mansur 
Abud, nº 361, 
Parque Aeroporto), às 
segundas, quartas e sex-
tas feiras, às 10h30.
Importante ressaltar que 
a partir de 29/10 (quarta-
feira) o Pamo Estiva, que 
passará a atender os pa-
cientes vindos do Pamo 
Aeroporto, irá ampliar o 

atendimento. Assim, irá 
funcionar das 7h às 20h30.
Outras unidades total-
mente reformadas já 
foram entregues e es-
tão em funcionamento. 
Essas obras fazem parte 
da reorganização do siste-
ma de saúde do município, 
que está em processo de 
reestruturação completa, 
com investimentos pró-
prios, do Estado e da União.
Mais informações po-
dem ser obtidas no De-
partamento de Atenção 
Básica, pelos telefones 
(12) 3629.4014 
e 3624.5008.


