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A GAzetA dos Municípios

Governo devia ampliar
lista de remédios com 
isenção de impostos

diz associação
Banda de Redenção

recebe instrumentos novos

Sebrae Móvel vai atender 
empresários de

Pindamonhangaba

Ex-nadador Xuxa
participa da Semana
de Educação Física

em Taubaté

Apesar de o governo ter 
anunciado a isenção de 
impostos para mais 174 
remédios há menos de 
dois meses, a indústria 
farmacêutica defende que 
211 itens estão aptos e ain-
da não estão na chamada 
lista positiva. A isenção 
pode significar, para o 
consumidor, a queda em 
média de 12% no preço 
de remédios importantes, 
como para o tratamento de 
câncer, de hipertensão e 
de diabetes. A Associação 
da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma), 
que calculou a defasa-
gem, mandou esta sema-

O prefeito de Reden-
ção da Serra recebeu 
em seu gabinete al-
guns representantes da 
Banda Municipal Maes-
tro Manoel Rocha Filho 
para realizar a entrega de 
vários instrumentos zero 
bala para os integrantes. 
“A banda é parte da his-
tória de nosso município, 
os instrumentos estavam 
encostados em uma sala 
da prefeitura há meses, 
sem uso. Logo que assu-
mi a prefeitura já tomei 
as medidas necessárias 
para que fossem entre-
gues a quem realmente 
pertence.” disse o prefeito. 
Segundo a música e secre-

Analistas do Sebrae-SP vão 
oferecer orientações gra-
tuitas sobre gestão de ne-
gócios, vendas e marketing 
O Sebrae Móvel estará na 
cidade de Pindamonhan-
gaba a partir desta segun-
da-feira, com atendimento 
gratuito a empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir o próprio negócio. A 
ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o objetivo 
de estimular o empreende-

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) realiza, 
entre os dias 27 e 30 de 
agosto, a 40ª Semana Pe-
dagógica da Educação 
Física, que contará com 
palestras, mesas redondas 
e cursos gratuitos, que vi-
sam contribuir para a for-
mação profissional de alu-
nos e ex-alunos e alertar a 

na ofício ao Ministério da 
Saúde, ao Ministério da 
Fazenda e à Câmara de 
Regulação do Mercado 
de Medicamentos (Cmed) 
solicitando a complemen-
tação da lista, que é a re-
lação de medicamentos 
isentos de PIS/Cofins. 
Depois de sete anos sem 
fazer alterações, o Minis-
tério da Saúde atualizou a 
lista positiva no final de ju-
nho, incluindo 174 remé-
dios. Segundo a pasta, com 
esta inclusão,  75% dos 
medicamentos vendidos 
no país são isentos de PIS/
Cofins. Para a Interfarma, 
a atualização da lista posi-

tária da Banda Municipal, 
Maria Helena Bettin, 39 
anos, para o futuro dos 
músicos, a doação dos no-
vos instrumentos é tudo. 
“O apoio da prefeitura é 
fundamental. Com essa 
doação iremos iniciar 
uma escolinha para novas 
pessoas que querem par-
ticipar da Manoel Rocha 
Filho, e também, iremos 
abrir oportunidade para 
as pessoas que residem na 
zona rural.” disse Helena.
A banda recebeu 1 Saou-
safone BB com 3 Pistos, 
1 Bombardino BB com 
3 Pistos, 2 Trampones 
de Vara, 2 Trampones de 
Pisto BB com 3 Pistos, 4 

dorismo nos municípios 
do interior do Estado. No 
veículo, os analistas do Se-
brae-SP farão atendimen-
tos individuais gratuitos 
sobre temas relacionados à 
gestão de negócios, plane-
jamento, finanças, produ-
ção, marketing, recursos 
humanos e formalização. 
Os interessados ainda po-
derão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 

comunidade sobre temas 
relacionados à saúde. Um 
dos destaques da progra-
mação é o ex-nadador Fer-
nando Scherer, o “Xuxa”.
No dia 27, ele fará a pales-
tra de abertura do evento, 
às 19h15, no Auditório do 
Departamento de Enge-
nharia Civil da UNITAU. 
Xuxa é dono da medalha 

tiva deveria ser constante. 
Não existe um prazo de-
terminado para a atuali-
zação da lista, porém, há 
critérios para a inserção 
de novos remédios, como, 
por exemplo, ele deve ser 
destinado para tratar doen-
ças crônicas e degenerati-
vas e atender aos progra-
mas de saúde do governo 
instituídos por meio de 
políticas públicas. Para 
ter o incentivo, os medi-
camentos precisam ainda 
estar sujeitos à prescrição 
médica, ser identifica-
dos por tarja vermelha ou 
preta e destinados à ven-
da no mercado interno.

Trompetes BB, 2 Saxofo-
nes Alto EB, 2 Saxofones 
Tenor BB, 2 Clarinetes 
BB 17 Chaves, 2 Flautas 
Transversal, 2 Falutins, 
1 Bateria Completa com 
Bag e Pratos, 10 Bocais 
para Trompete 7c, 10 Bo-
cais para Trompete Calibre 
11c e 1 Bag para Bateria.
Uma história começa a 
ser escrita em Reden-
ção da Serra, apesar das 
grandes dificuldades o 
governo está caminhando 
para um futuro melhor. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3676-1282.

além da programação de 
palestras, oficinas e con-
sultorias gratuitas do Es-
critório Regional da en-
tidade em Guaratinguetá. 
O Sebrae Móvel ficará 
estacionado no estacio-
namento do Spani Ata-
cadista, na Av. Uelson de 
Freitas Ramos, nº 58, até 
quinta-feira, das 10h às 
16h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3132-6777. 

de bronze nas Olimpía-
das de Atlanta de 1996 
e campeão pan-america-
no nos 50 metros livres.
Outro destaque é o “Pas-
seio sobre duas rodas”, 
que acontece no dia 30, 
às 9h40, com saída do 
campus do Bom Conse-
lho. O evento pretende 
reunir ciclistas, patina-
dores e skatistas para 
um circuito até o SESC, 
parceiro da Semana.
O Departamento de En-
genharia Civil está loca-
lizado na Rua Expedi-
cionário Ernesto Pereira, 
99. Já o campus do Bom 
Conselho está situado 
na Av. Tiradentes, 500.
A programação com-
pleta pode ser conferi-
da no site da UNITAU.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Queda em idosos é sinal de alerta

Saiba quais os quesitos
necessários para manter a 

saúde dos pés com diabetes

A Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
considera as quedas como 
primeira causa de aciden-
tes em pessoas acima de 
60 anos de idade. Dentre 
as causas mais comuns 
estão: a dificuldade de lo-
comoção, osteoporose, 
fraqueza muscular, seden-
tarismo e alterações da vi-
são ou audição. Segundo o 
Dr. Omar Jaluul, Coorde-
nador do Instituto de Ge-
riatria e Gerontologia do 
Hospital Alemão Oswal-
do Cruz, a queda é um 
sinal de alerta e tem que 
ser tratada. Inicialmente, 
é preciso avaliar a condi-
ção visual, neuro-psico-
lógica, cardio-vascular, 
metabólica, endócrina, 
ortopédica para mape-
ar a origem do problema.
Embora seja comum du-
rante o processo de enve-
lhecimento, a queda pode 
sinalizar o início da fra-
gilidade ou indicar outros 
problemas de saúde, como 
labirintite e Parkinson. 
“Uma vez estabelecido 
um diagnóstico, inicia-se 
a retomada das condições 
orgânicas e psíquicas da 

Cuidar da saúde dos pés 
há muito tempo deixou 
de ser apenas um assun-
to de estética. Para quem 
tem diabetes, então, é uma 
indicação rotineira. Em 
conseqüência da doen-
ça, um machucado no pé 
de uma pessoa com dia-
betes pode se tornar um 
problema muito grave. 
As altas taxas de açúcar 
no sangue afetam a capa-
cidade do organismo em 
combater uma infecção ou 
cicatrizar um ferimento.
Em se tratando dos ido-
sos, os pés exigem maior 
atenção. De acordo com 
a enfermeira Magda Tie-
mi Yamamoto, do Hos-
pital Albert Einstein e 
educadora em diabetes, é 
necessário que o portador 
da doença avalie seus pés 
diariamente, apalpando-os 
para observar se eles apre-
sentam pontos avermelha-
dos, bolhas, descamações 
ou rachaduras. “Caso os 
pés já apresentem ferimen-
tos ou se note a iminência 
de surgimento, recomen-
da-se que sejam lavados 
com soro fisiológico, uma 
vez que a água pode intro-
duzir patógenos indesejá-
veis no organismo”, alerta.
Os pés dos diabéticos, em 
especial os idosos, vêm 
ganhando maior espaço 
na Podologia. Ao tratar de 
uma pessoa portadora da 
doença, o profissional não 
pode fazer nenhum corte, 
nem retirar a cutícula, evi-
tando ferimentos que de-
morem a cicatrizar. A edu-
cadora adverte que tantos 
os portadores da doença, 
quanto os idosos, devem 
rotineiramente procurar o 
tratamento junto a um po-
diatra. “A podiatria clínica 
atua na prevenção, detec-
ção precoce, tratamento 
e reabilitação dos pacien-

pessoa idosa, como re-
visão de medicamentos 
e realização de ativida-
des físicas de baixo im-
pacto”, afirma Dr. Jaluul.
O médico reforça ainda 
que a queda pode oca-
sionar fraturas não apa-
rentes e a movimentação 
inadequada pode levar a 
consequências irreversí-
veis. A melhor opção é 
chamar ajuda especializa-
da imediatamente. “Além 
dos problemas médicos, 
as quedas apresentam 
custo social, econômico 
e psicológico enormes, 
aumentando a dependên-
cia e a institucionaliza-
ção”, alerta o especialista.
Vale a pena ressaltar que 
a queda pode ser evitada, 
desde que o idoso e sua fa-
mília estejam atentos aos 
fatores que a predispõe, 
e estabeleçam estratégias 
de prevenção. Algumas 
medidas preventivas são:
· Não utilizar medicações 
sem orientação médica
· Evitar o consumo 
de bebidas alcoólicas
· Evitar o excesso de 
peso corporal (obesidade)
· Procurar consumir ali-

tes com diversas doen-
ças desse tipo”, enfatiza.
Outro alerta é com relação 
aos sapatos, a dica é evitar 
usar o mesmo sapato por 
vários dias para prevenir o 
aparecimento de micoses. 
O calçado não pode estar 
apertado, nem machucan-
do os pés. “Deve-se dar 
preferência em comprar os 
sapatos no período da tar-
de, quando os pés já esta-
rão inchados, possibilitan-
do uma melhor adequação 
nestas condições; ao usar 
um sapato pela primeira 
vez, não permaneça mais 
que 2 horas continuamen-
te e ao retirá-los avalie se 
há formação de bolhas, 
áreas demasiadamente 
avermelhadas ou feridas; 
antes de calçar os sapa-
tos, vire-os para garantir 
que não tenha nenhum 
objeto dentro e não ande 
descalço”, são as reco-
mendações da educadora.
A educadora salienta, ain-
da, que cuidados ao com-
prar as meias também são 
importantes. “Dê prefe-
rência para o uso de meias 
claras, pois, no caso de 
surgimento de algum fe-
rimento indolor será mais 
fácil identificá-lo através 
de uma possível mancha. 
Use meias anti-bolhas 
ou, se usar as normais, 
use-as ao avesso deixan-
do a costura para fora”.
A preocupação com o cui-
dado dos pés, ainda vai 
mais além. Para Aline Lo-
pes, psicóloga da ASBP - 
Associação Brasileira de 
Apoio aos Aposentados, 
Pensionistas e Servidores 
Públicos, muitos idosos 
que tem diabetes estão 
ativos, levando suas vidas 
com saúde e um sorriso no 
rosto. No entanto, é impor-
tante entender que mesmo 
com essa leveza, o enve-

mentos ricos em cálcio e 
com pouca gordura, como 
leite desnatado, queijos 
brancos e iogurtes, pelo 
menos três vezes ao dia
· Ficar exposto ao sol an-
tes das 10 horas ou após as 
16h para auxiliar na absor-
ção de cálcio no organismo
· Usar calçado com 
solado de borra-
cha ou antiderrapante
· Instalar corrimão e 
faixa antiderrapantes 
em escadas ou rampas
· Evitar roupas longas 
que facilitam tropeçar
· Não andar em pisos 
úmidos ou molhados
· Colocar piso antiderra-
pante no espaço do chuveiro
· Utilizar suportes de 
apoio no espaço do chu-
veiro e vaso sanitário
· Evitar o uso de ta-
petes soltos pela casa
· Não subir em 
bancos e escada
· Evitar transpor-
tar objetos pesados
· Manter ilumina-
ção adequada em es-
cadas e corredores
· Evitar deixar objetos pelo 
chão (brinquedos, jornais, 
fios elétricos e outros)

lhecimento chega acompa-
nhado de certas mudanças 
que na maioria das ve-
zes são deixadas de lado.
“Muitas idosos se preocu-
pam com o declínio cog-
nitivo e ossos mais fracos, 
mas há outras preocupa-
ções menos conhecidas que 
merecem atenção, como é 
o caso do tratamento dos 
pés com diabetes. Alguns 
segurados da associação, 
que passam por essa situ-
ação vêm conversar co-
migo a respeito, contam 
seus casos e dilemas, mas 
eu sempre os estímulo. É 
importante estarmos cien-
tes dessas mudanças para 
poder encontrar as melho-
res formas de contorná-las 
ou preveni-las, incenti-
vando sempre o envelhe-
cimento saudável” conta.
A enfermeira Magda Ya-
moto, enfatiza a impor-
tância dos portadores de 
diabetes ou pessoas com 
maior risco de contrair 
a doença passarem em 
consultas periódicas com 
médicos especialistas. “A 
prevenção é o melhor ca-
minho. Devemos lembrar 
que a diabetes não atin-
ge somente aos idosos. 
Em razão de maus hábi-
tos alimentares e falta de 
atividade física, vem se 
constatando o contínuo 
crescimento estatístico 
do número de crianças e 
adultos obesos; na mesma 
proporção, o risco de se 
contrair a doença também. 
Histórico desta doen-
ça na família também é 
considerado dentre os 
fatores de risco. O me-
lhor é sempre passar em 
consulta com seu médico 
de confiança, principal-
mente, em se tratando de 
diabetes, com o endocri-
nologista, geriatra, pedia-
tra e nutrólogo”, finaliza.

Dia do Soldado é
comemorado por

militares da região

O Dia do Soldado foi 
comemorado na manhã 
de segunda-feira em to-
das as unidades milita-
res da região, lembrando 
o Patrono do Exército, 
Luiz Alves de Lima e Sil-
va, o Duque de Caxias. 
Em Pindamonhangaba, 
a cerimônia foi realiza-
da em frente ao 2º Ba-
talhão de Engenharia 
de Combate - Batalhão 
Borba Gato. Também es-
tiveram presentes os co-
mandantes Major Orlando 
de Oliveira Marin (11ª Cia 
de Cmb) e Major Ricardo 
Teixeira Menegatto (12ª 
Cia de Cmb L) . A ceri-
mônia militar começou 
com a formação do efeti-
vo de soldados incorpo-
rados em 2014, além de 
canto de hinos e entrega 

de medalhas. Com diver-
sas autoridades presentes 
entre civis e militares, o 
comandante da unidade 
Ten Cel Maurício Máxi-
mo de Andrade saudou 
todos os militares que co-
memoram a data de 25 de 
agosto, relembrando feitos 
do Exército Brasileiro e 
de Caxias, o Pacificador. 
“Hoje é um dia de festas, 
e um dia que devemos me-
ditar sobre todas as tradi-
ções, sobre toda a história 
que está depositada sobre 
nossos ombros, história do 
nosso Exército. O mundo 
muda, os equipamentos 
mudam, uniforme, arma-
mento, tudo isso muda 
conforme a tecnologia se 
desenvolve.  No entanto, 
os valores permanecem os 
mesmos.” disse o coman-

dante Ten Cel Maurício. 
Região - Em Caçapava, o 
Dia do Soldado vem sendo 
comemorado com uma sé-
rie de atividades promovi-
da pela 12ª Brigada de In-
fantaria Leve (Aeromóvel) 
e que tiveram início no dia 
21. A programação ainda 
reserva até o dia 28 forma-
tura comemorativa ao Dia 
do Soldado a partir das 
10h30 no Forte Ipiranga. 
Também está aber-
ta visitação pública 
ao acervo histórico do 
Museu do 6º BIL, nos perí-
odos da manhã e da tarde. 
Também em outras loca-
lidades sedes de guarni-
ções federais como como 
Lorena, o 5º BIL come-
mora a data com uma pro-
gramação de cerimônias 
durante toda a semana.

em Taubaté
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1º Encontro de
Empreendedoras do
Leite em São Luiz do
Paraitinga tem saldo

positivo

Evento organizado pelo 
APL Leite e Derivados da 
Microrregião de Tauba-
té contou com a presença 
de cerca de 40 mulheres. 
O 1º Encontro de Em-
preendedoras do Leite, 
realizado na quinta-feira 
(21/8) em São Luiz do Pa-
raitinga, reuniu cerca de 
40 mulheres, que acom-
panharam as palestras “A 
Importância da Mulher no 
Empreendedorismo”, com 
a consultora do Sebrae
-SP Maria Lucia Baltazar 
Candido, e “Valorização 
da Mulher Produtora e 
Empreendedora Rural”, 
comandada pela consulto-
ra Giane Santos, da Fun-
damental Treinamento e 
Consultoria Empresarial. 
O evento, organizado pelo 
APL (Arranjo Produtivo 
Local) de Leite e Deriva-
dos da Microrregião de 
Taubaté, fez parte da pro-
gramação do 7º Encontro 
Regional de Mulheres do 
Vale do Paraíba. Para a 

secretária de Agronegó-
cios e Meio Ambiente de 
Redenção da Serra, Nel-
ma Biondi de Angelis, o 
encontro serviu para for-
talecer o APL e valorizar 
a participação das mu-
lheres na produção agrí-
cola.  “O evento foi uma 
oportunidade de conhecer 
produtoras de outras cida-
des e um incentivo, pois 
muitas não têm a cons-
ciência da importância 
das mulheres no campo. 
A gente se sente valori-
zada. Além disso, foi um 
pontapé inicial para o gru-
po perceber as vantagens 
de participar do APL”, co-
mentou Nelma, que tam-
bém trabalha com pecuária 
leiteira. Segundo a analista 
do Sebrae-SP Julia Gua-
ragna, que é gestora da en-
tidade em São Luiz do Pa-
raitinga, o evento foi um 
reconhecimento ao impor-
tante papel da mulher no 
campo.  “É necessário que 
elas sejam valorizadas, 

que entendam a força que 
possuem e se sintam par-
te fundamental para o de-
senvolvimento do Arranjo 
Produtivo Local de Leite 
e Derivados”, comentou. 
O APL de Leite e Derivados 
conta atualmente com 524 
produtores de sete cidades 
e tem um grupo gestor for-
mado por representantes 
técnicos do Sebrae-SP, 
CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica In-
tegral), Comevap (Coo-
perativa de Laticínios do 
Médio Vale do Paraíba), 
Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária do Estado, 
Prefeitura de Taubaté, Sin-
dicato Rural de Taubaté e 
Universidade de Taubaté, 
por meio do Departamen-
to de Ciências Agrárias. 
Essas entidades contam 
ainda com o apoio téc-
nico/científico da APTA 
(Agência Paulista de Tec-
nologia do Agronegócio) 
e Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural).

Exposição em Taubaté 
mostra detalhes da ciência 

do corpo humano

A cidade de Taubaté re-
cebe a exposição inter-
nacional “Human Bodies 
- As Maravilhas do Corpo 
Humano”. Até o fim de 
setembro, o público po-
derá visitar o acervo iné-
dito da ciência que apre-
senta em ricos detalhes a 
complexidade do corpo 
humano e a importância 
das escolhas saudáveis.
A exposição é o segundo 
acervo de órgãos e corpos 
dissecados mais visto no 
mundo, cerca de 20 mi-
lhões de pessoas em vários 
países já visitiram a mos-
tra. Em Taubaté, ela está no 
Via Vale Garden Shopping.
Estarão expostos no se-

gundo piso do shopping, 
nove corpos e cerca de 
cem espécimes de órgãos 
que passaram pelo proces-
so de plastinação que é um 
moderno processo de mu-
mificação. De acordo com 
o coordenador da turnê, 
Lúcio Oliveira, a exposi-
ção é um mergulho de co-
nhecimento pelo incrível 
processo do nascimento 
até a morte, permitindo 
ver e entender de forma 
clara as doenças e os da-
nos que o corpo passou.
“Tudo o que se estuda 
sobre a necessidade de 
procedimentos visando 
a qualidade de vida com 
uma alimentação saudá-

vel e exercícios físicos 
estão alí, bem diante de 
nossos olhos”, ressalta.
Toda a mostra envolve 
pontos marcantes no pro-
cesso de ensino da anato-
mia humana e fisiologia 
dentro da educação infantil 
e acadêmica. Uma grande 
oportunidade para apren-
der sobre o corpo humano 
com riqueza de detalhes.
Os horários da exposição 
são de segunda à sábado 
das 14h às 21h, domin-
gos e feriados das 12h às 
19h. Os ingressos cus-
tam de R$ 20 a R$ 50. 
As visitas em grupo de-
vem ser agendadas pelo 
telefone (12) 3681-1185.
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Campanha “Ilumina 
Tremembé” fará troca 
de todas as lâmpadas 
queimadas na cidade

Prefeitura de Redenção 
da Serra abre vaga

para cursos

A EDP Bandeirantes em 
parceria com a prefeitura 
de Tremembé realizará a 
troca de todas as lâmpadas 
queimadas e as que estive-
rem em mal funcionamen-
to nos postes da cidade. 
A campanha denomina-

da “Ilumina Tremembé”  
também realizará a repa-
ração de globo quebrado 
ou solto, lâmpada acesa 
durante o dia, lâmpada 
oscilante e mais de uma 
lâmpada apagada alter-
nada ou em sequência.

Colabore, se você mora ou 
transita em algum local da 
cidade onde as luzes estão 
apagadas, anote o número 
do poste, endereço e um 
ponto de referência e envie 
para nosso email: ouvido-
ria@tremembe.sp.gov.br

Geraldo Alckmin recebe 
alta do hospital Incor

em São Paulo

Prefeitura de Ubatuba
informa período para

pedidos de novas licenças 
de vendedores ambulantes

Monteiro Lobato Estrada 
Sombra e Água Fresca e 
Travessa dos Caracóis
recebem manutenção

Solicitação de novas li-
cenças começa no dia 1 
de setembro e estende-se 
até o dia 30 de setembro 
Diante da repercussão ge-
rada após a publicação 
da notícia sobre o fim do 
prazo para renovação das 
licenças dos vendedores 
ambulantes em Ubatuba, 
a Secretaria Municipal 
de Fazenda informa que 
o período para a solici-
tação de novas licenças 
começa no próximo dia 1 
de setembro e estende-se 
até o dia 30 de setembro.
O munícipe que desejar 
obter uma licença para co-
mércio ambulante – seja 
nas praias ou nos bairros – 
deve comparecer ao PAC 

A Prefeitura de Montei-
ro Lobato concluiu neste 
mês de agosto a manuten-
ção da Estrada Sombra e 
Água Fresca e Travessa 
dos Caracóis. Ao longo de 
um quilômetro que possui 
a estrada, 11 famílias que 

Recebeu alta neste domin-
go no Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas o 
governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin que es-
tava hospitalizado desde 
a tarde de sexta-feira (22). 
De acordo com o corpo 
clinico do Incor, Alckmin 
deverá ficar em repouso, 
no Palácio dos Bandei-
rantes, residência oficial 
do governador, onde terá 
acompanhamento da equi-

(Posto de Atendimento ao 
Contribuinte) neste perí-
odo munido de cópias de 
seus documentos pessoais 
(CPF, RG e título de elei-
tor desta zona eleitoral); 
cópia da carteira de vaci-
nação atualizada; prova 
de residência em Ubatuba 
- em nome do interessado 
- há mais de 2 (dois) anos; 
cópia da conta de água (se 
for comercializar alimen-
tos); certidão do Cartório 
Eleitoral atestando vali-
dade do título de eleitor; 
e atestado médico (para 
os casos de deficientes).
Os pedidos de novas li-
cenças irão concorrer às 
vagas abertas em sor-
teio público programa-

moram ali foram benefi-
ciadas, além dos usuários 
desta estrada. Os trabalhos 
realizados são: manilha-
mento, colocação de três 
redes de tubo para evacu-
ação de água, nivelação e 
abaloamento, colocação 

pe médica que o tratou.
Alckmin passou mal na 
sexta-feira devido a uma 
infecção intestinal bacte-
riana, segundo boletim mé-
dico divulgado pelo Incor. 
Por causa da internação, o 
governador, que é candida-
to à reeleição pelo PSDB, 
não participou do primeiro 
debate entre candidatos ao 
governo de São Paulo, pro-
movido pela TV Bandei-
rantes na noite  de sábado.

do para acontecer no 
Ginásio do Tubão no pró-
ximo dia 25 de Outubro.
Diretor do Departamen-
to de Fiscalização, Luiz 
Alcanfor esclarece e 
destaca que serão aber-
tas vagas somente sobre 
licenças que não foram 
renovadas ou que por al-
gum motivo foram cas-
sadas pela prefeitura. 
Ou seja, casos de pedi-
dos de novas licenças 
podem ser negados e fi-
carão de fora do sorteio. 
Isso acontece por fal-
ta de novas vagas, já que 
não estão sendo criadas 
autorizações extras, so-
mente realocadas as exis-
tentes”, explica Luiz.

de cascalhos, aplicação 
de brita 2 e brita corrida.
Com o objetivo de me-
lhorar a qualidade de vida 
da população, a Prefei-
tura está trabalhando na 
manutenção de diversas 
estradas do município.

Comitê de Estudos de
Integração das Bacias

Hidrográficas do Rio Paraíba
reúne prefeitos

do Vale do Paraíba
O Ceivap – Comitê de Es-
tudos de Integração das 
Bacias Hidrográficas do 
rio Paraiba do Sul, reuniu 
em Taubaté, 24 prefeitos 
das cidades pertencentes 
ao vale do paraiba, para a 
assinatura dos termos de 
cooperação técnica dos 
planos municipais de ges-
tão integrada de resíduos 
sólidos e dos projetos de 
esgotamento sanitário, 
com recursos provenien-
tes da arrecadação com 
a cobrança da taxa pelo 
uso da água, como de-
termina a legislação.

Serão investidos R$ 5,2 
milhões em projetos 
orientados pela Agevap¸ 
em 24 cidades para a 
gestão de resíduos sóli-
dos e mais duas cidades 
com o esgoto sanitário.
Entre as cidades beneficia-
das estão Arapeí, Arujá, Ba-
nanal , Cachoeira Paulista, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lagoi-
nha, Lavrinhas, Lorena, 
Monteiro Lobato, Parai-
buna, Pindamonhangaba, 
Piquete , Potim, Queluz, 
Redenção da Serra, San-
ta Branca, Santa Isabel, 

São Luiz do Paraitin-
ga, Silveiras, Areias e 
São José do Barreiro.
Falando na oportuni-
dade, o secretário-exe-
cutivo do Ceivap, 
Tarcísio José de Sopu-
za e Silva, destacou que 
“são recursos da região 
investidos para benefício 
da população, na promo-
ção da integração para a 
salvação do rio Paraiba”.
O Ceivap já promoveu 
reunião desse tipo no es-
tado do Rio de Janeiro e 
a próxima será em Juiz 
de Fora, Minas Gerais.


