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A GAzetA dos Municípios

Polícia Militar de Pinda 
continua circuito d
 operações contra a

criminalidade

Lei da Ação Civil Pública 
agora protege honra de 

grupos religiosos, raciais 
e étnicos

Balcão de Emprego 
está com 24

oportunidades de
trabalho em Taubaté

O Circuito de Grandes 
Operações desencadeadas 
pela Polícia Militar de Pin-
damonhangaba continua 
no município. Nesta se-
mana uma nova operação 
vem sendo realizada com 
apoio de Unidades Espe-
cializadas como a Força 
Tática Regional, além das 
diversas modalidades de 
policiamento já existentes 
no município. De acordo 
com a Polícia Militar, as 
unidades estarão refor-
çando o policiamento em 
Pindamonhangaba, sem-
pre no intuito de auxiliar 
no combate ao crime or-

Foi publicada no Diário 
Oficial da União desta 
sexta-feira a nova redação 
sancionada pelo governo 
brasileiro que garante aos 
grupos raciais, étnicos e 
religiosos a proteção da 
honra e dignidade. San-
cionada pela presiden-
te Dilma Rousseff, a Lei 
da Ação Civil Pública 
teve que passar por mu-
danças em sua redação. 
A nova lei é de autoria 
do ex-senador Abdias do 

O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
ofertando 24 vagas de tra-
balho em diversas áreas 
e funções. Há excelentes 
oportunidades de emprego 
para quem tem experiên-
cia nas seguintes profis-
sões: Açougueiro, Analista 
Fiscal, Ajudante de Padei-
ro, Auxiliar de Compras, 
Balconista de Padaria, 
Caldeireiro, Carpintei-

ganizado e prover maior 
sensação de segurança aos 
munícipes. Os patrulha-
mentos e saturações ocor-
rem nos bairros com maior 
incidência criminal, bem 
como Operação Bloqueio 
com vistas a veículos pro-
duto de furto e roubo nos 
corredores de maior cir-
culação. A Polícia Militar 
solicita que a população 
colabore com o trabalho 
que está ocorrendo. Basta 
que atenda às orientações 
feitas durante as aborda-
gens e bloqueios policiais, 
bem como, ajudando a 
Polícia por meio das de-

Nascimento, falecido 
em 2011, um dos maio-
res defensores brasileiros 
da igualdade racial e da 
cultura afrodescendente.
O projeto que deu ori-
gem à nova lei foi apre-
sentado em 1997 e o tex-
to sancionado por Dilma 
foi aprovado pelo Senado 
em março. No seu raio 
de atuação, a Ação Civil 
Pública pode valer-se do 
Ministério Público, como 
instrumento para proibir 

ro, Consultor de Vendas, 
Corretor de Imóveis (com 
CRECI), Coordenador de 
Educação Física, Encar-
regada de Loja, Área Ali-
mentícia, Fonoaudiólogo, 
Garçom, Instalador de 
CFTV, Jardineiro, Leitu-
rista, Líder de Limpeza, 
Mecânico de Autos, Me-
cânico de Empilhadeiras, 
Operador de Supermerca-
do, Professor de Educação 

núncias anônimas, que 
podem ser feitas por meio 
do telefone 181, e também 
eletronicamente, pelo site 
www.denunciaweb.org.
br. Ajude a Polícia Militar 
A população pode ainda 
ajudar a Polícia Militar 
no combate à criminali-
dade ou denunciando ir-
regularidades diversas ao 
fornecer informações por 
meio do telefone 190, do 
disque denúncia PM 0800 
555 190 ou do disque de-
núncia - 181, além do ser-
viço Fale Conosco dispo-
nibilizado no site: www.
policiamilitar.sp.gov.br.

ou prevenir danos ao meio 
ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor 
artístico, estético, históri-
co, turístico e paisagísti-
co; à ordem urbanística; 
e a qualquer outro inte-
resse difuso ou coletivo, 
além de danos por infra-
ção da ordem econômica. 
Agora, a nova redação es-
tende a ação civil pública à 
proteção da honra e à dig-
nidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos.

Física, Professor de Vio-
lão, Supervisor de Limpe-
za, Vendedor de Móveis. 
As pessoas que tiverem 
interesse em pleitear uma 
dessas vagas, devem pro-
curar o Balcão de Empre-
go, que fica na Praç Coro-
nel Vitoriano, 1, Centro. 
Caso não tenha cadastro, 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço 
e documentos pessoais.

Alunos UNITAU ganham 
desconto de 100% na

mensalidade

Três estudantes foram 
contemplados com a Bol-
sa BIP entre fevereiro e 
março. A Universidade 
de Taubaté (UNITAU) 
entregou três Bolsas de 
Incentivo ao Pagamento 
(BIP). Dois estudantes de 
Administração e um alu-
no da Escola Dr. Alfredo 
Balbi receberam descon-
to total nas mensalidades 

até o mês de dezembro.
“Eu nunca ganhei um 
prêmio tão grande. Fi-
quei feliz e tenho outros 
irmãos, assim sobra mais 
dinheiro também”, dis-
se Victor Maia Ribeiro, 
do segundo ano do curso 
Técnico de Informática.
Os universitários Matheus 
Alvarenga Fonseca e Sa-
mantha Costa da Silva di-

videm a mesma sala no cur-
so de Administração. Eles 
foram os contemplados 
com o benefício nos me-
ses de fevereiro e março.
“Vou guardar o di-
nheiro para investir 
em uma pós-gradua-
ção na área de Marke-
ting”, afirmou Samantha.
Para Matheus, a bolsa 
chegou na hora certa. Ele 
trabalha em uma empresa 
de Logística para pagar os 
estudos e já pensa em eco-
nomizar o dinheiro para 
o próximo ano da gradu-
ação. O estudante sonha 
em ter o próprio negócio.
“A iniciativa trouxe uma 
energia positiva para a 
Universidade e é uma boa 
alternativa para os alunos 
investirem na sua especia-
lização”, comentou o Rei-
tor da Universidade, Prof. 
Dr. José Rui Camargo.
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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

1ª Audiência Pública do 
Plano Diretor Municipal

de Tremembé
A Prefeitura Municipal  
convida toda a comuni-
dade a participar da 1ª 
Audiência Pública do Pla-
no Diretor Municipal de 
Tremembé, no dia 28 de 
abril, às 19h, na Câma-

ra Municipal (Rua Bom 
Jesus, nº145 – Centro)
O objetivo principal da 
audiência é apresentar o 
Diagnóstico Municipal, 
que é o resultado dos estu-
dos e das oficinas técnicas e 

comunitárias já realizadas. 
Além de debater as ques-
tões mais importantes da 
região e assim contribuir 
para um melhor planeja-
mento e desenvolvimento 
do Município. Participe!

Caçapava: Falta de energia 
elétrica afeta abastecimento 
de água no Parque Iriguassu

A Sabesp informa que 
em razão de interrupção 
programada no forneci-
mento de energia elétrica 
pela Bandeirante Ener-
gia poderá haver desa-
bastecimento no próxi-
mo dia 8, entre 8h30 e 
15h, no Parque Iriguassu.
A companhia pede que os 
moradores evitem o desper-
dício de água. Confira al-
gumas dicas de economia:
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-

rante o ensaboamento;
- deixe a torneira fecha-
da enquanto escova os 
dentes ou faz a barba;
- deixe para lavar o carro 
em outra data – e evite usar 
a mangueira, para isso, 
prefira um balde com água;
- lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia – e lem-
bre-se de usar uma vas-
soura e um balde com 
água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-

tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.
Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem 
ser informados pelo tele-
fone 0800-055-0195, com 
prioridade para hospitais, 
creches, asilos e demais 
entidades dessa natureza.

Câmara de Pinda divulga
Ordem do Dia para
esta segunda-feira

Confira novas vagas
disponíveis no PAT de

Caraguá

Telefonia foi o setor com 
mais tentativa de fraudes 

contra consumidor
brasileiro

Ordem do Dia
14ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 28 de 
abril de 2014, segun-
da-feira, às 18 horas. 
Matéria de Dis-
cussão e Votação 
I. Projeto de Lei n° 
157/2013, do Vereador 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) oferece uma 
nova relação de vagas 
para o mercado de traba-
lho. O interessado deve 
comparecer munido dos 
documentos pessoais.
Segundo o posto, são va-
gas que exigem requisitos 
como experiência, escola-
ridade, entre outros. A re-
lação de vagas pode sofrer 
variações e não estar dis-
ponível, desde que atinja  
o limite de encaminha-
mentos. O PAT também 
esclarece que a contrata-
ção ou não é uma decisão 
cabe aos empregadores.
O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador está lo-

O Indicador Sera-
sa Experian de Ten-
tativas de Fraudes-
Consumidor apresen-
tou levantamento nesta 
semana indicando que, 
a cada 17 segundos, 
houve tentativa de frau-
de contra um consumidor 
brasileiro. Os dados são de 
março deste ano e revelam 
155.399 operações do gê-
nero, o que representa 1,6% 
mais do que em fevereiro. 
De acordo com o Serasa 
Experian, no trimestre, 
as tentativas cresceram 
2,4%. Na comparação en-
tre março deste ano e igual 
mês do ano passado, cons-
tatou-se queda de 4,5%.
Um dos setores mais visa-
dos pelos golpistas foi o de 
telefonia com 59.255 ten-
tativas ou 38,1% do total. 
Essa parcela é ligeiramen-
te inferior à registrada em 
março de 2013 (38,7%). 
Outros setores onde as 
tentativas de golpe tive-
ram como alvos foram os 
de serviços (construtoras, 
imobiliárias, seguradoras, 
salões de beleza, pacotes 
turísticos). Os golpistas 

Professor Eric de Olivei-
ra, que “Dispõe sobre o 
Programa de Apoio ao 
Aluno Portador de Dis-
túrbios Específicos de 
Aprendizagem diagnos-
ticado com Dislexia, e 
dá outras providências”.
II. Projeto de Reso-
lução n° 07/2014, 
do Vereador Roderley 
Miotto, que “Constitui 
uma Comissão de Assun-

calizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. 
Mais informações pelo 
telefone é (12) 3882-5211.
Confira: Açougueiro, as-
sistente de logística de 
transporte, atendente de 
farmácia, auxiliar contábil, 
balconista de lanchonete, 
camareira de hotel, car-
pinteiro, chapeiro, chur-
rasqueiro, copeiro, costu-
reira em geral, cozinheiro 
geral, empregado domés-
tico arrumador, diarista, 
encarregado de construção 
civil, engenheiro mecâni-
co (professor), esteticista, 
fiscal de pátio, funileiro 
de veículos (reparação), 
garçom, jardineiro, lami-
nador de piscina, marce-

arriscaram lesar os con-
sumidores 49.768 vezes 
ou 32 % do total, cresci-
mento de 0,07 ponto em 
relação ao ano passado. 
O segmento bancário 
foi o terceiro mais visa-
do, com 30.829 ações ou 
19,8% do total. Em 2013, 
foram registrados 18,9% 
no mesmo mês. No va-
rejo, ocorreram 12.883 
tentativas, o equivalen-
te a 8,3% das investidas. 
No ano passado, o per-
centual ficou em 8,1%. 
Identidades falsas e roubo 
de dados - O levantamen-
to do Serasa Experian, 
alerta que os criminosos 
costumam roubar os da-
dos pessoais por meio de 
cadastros na internet fa-
cilitado por pessoas que 
fornecem as informações 
sem verificar a idoneida-
de e a segurança dos sites. 
A estratégia deles, diz o 
instituto, é comprar tele-
fone para ter um endere-
ço e comprovar residên-
cia. Assim conseguem 
abrir contas em bancos, 
ter acesso a talões de che-
que, cartões de crédito e 

tos Relevantes para acom-
panhar a seleção das famí-
lias inscritas para o sorteio 
de moradias populares no 
município de Pindamo-
nhangaba”.  Pindamonhan-
gaba, 23 de abril de 2014. 
Vereador Ricardo Pio-
rino - Presidente. 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

neiro (móveis rústicos de 
madeira maciça), mecâni-
co de bicicletas, montador 
de automóveis, motorista 
carreteiro, motorista de ca-
minhão, oficial de serviços 
gerais na manutenção de 
edificações, operador de 
caixa (pcd), padeiro, piz-
zaiolo, professor de educa-
ção física (pilates), profes-
sor de português, professor 
de logística, recepcionista, 
repositor - em supermer-
cados (PCD), serralheiro 
de alumínio, técnico de 
enfermagem, trabalhador 
na fabricação de blocos de 
cimento (operador de má-
quina pneumática), vende-
dor orçamentista, vende-
dor pracista e vidraceiro.

empréstimos bancários em 
nome de outras pessoas. 
Com a emissão de cartões 
de crédito, o golpista soli-
cita um cartão de crédito 
com identidade falsa e dei-
xa a conta para a vítima que 
teve os dados roubados -, 
financiamento de eletrôni-
cos, compra de celulares, 
abertura de conta bancá-
ria, compra de automóveis 
e abertura de empresas.
Para não ser enganado
Como alerta, o Serasa 
orienta os consumidores 
para que não forneçam ou 
confirmem informações 
pessoais ou número de 
documentos por telefone. 
Outro cuidado deve exis-
tir com relação à pes-
quisas e promoções. 
Além disso, quando for di-
gitar o número da senha de 
cartão de débito ou crédito, 
o consumidor deve ficar 
atento para que desconhe-
cidos não gravem as infor-
mações. Também não deve 
informar os números dos 
seus documentos quan-
do for preencher cupons 
para participar de sorteios 
ou promoções de lojas.

Comunicado
Importante!
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Faturamento das micro e 
pequenas empresas

aumenta 9,7%

Receita total somou R$ 
49,4 bilhões; desempe-
nho foi beneficiado pelos 
dois dias úteis a mais que 
o mês teve em relação 
a igual período de 2013
As micro e pequenas em-
presas (MPEs) registraram 
faturamento real (já des-
contada a inflação) 9,7% 
maior em fevereiro deste 
ano do que no mesmo mês 
de 2013. A receita total do 
universo das MPEs foi de 
R$ 49,4 bilhões, ou R$ 
1,2 bilhão acima da ve-
rificada em janeiro e R$ 
4,4 bilhões a mais do que 
em igual período de 2013.  
Os dados são da pesquisa 
Indicadores Sebrae-SP.
“As micro e pequenas em-
presas foram favorecidas 
pelos dois dias úteis a mais 
que fevereiro de 2014 teve 
em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, já que o 
carnaval foi comemorado 
em março; situações assim 
permitem maior movi-
mentação para os negócios 

e suas vendas”, afirma o 
diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caetano.
O setor com o melhor de-
sempenho foi o comércio, 
cujo faturamento cresceu 
12,4% em fevereiro des-
te ano em relação a igual 
mês de 2013. Na mesma 
comparação, os servi-
ços apresentaram alta de 
7,6% e a indústria, 6,3%.
Por regiões, o município de 
São Paulo faturou 11,1% 
mais em fevereiro ante fe-
vereiro de 2013. O interior 
do Estado registrou cres-
cimento de 10,5% quanto 
à receita real e a Região 
Metropolitana e o Grande 
ABC tiveram aumentos de 
9% e 6%, respectivamen-
te, quanto ao faturamento 
real, no mesmo período.
Os resultados positivos 
quanto ao faturamento 
real são sustentados pelo 
mercado consumidor in-
terno. “O consumo no 
mercado interno tem sus-
tentado as vendas das mi-

cro e pequenas empresas, 
principalmente nos setores 
de comércio e serviços”, 
explica o diretor-superin-
tendente do Sebrae-SP.
“Especificamente quanto 
ao primeiro bimestre de 
2014, houve uma acele-
ração no ritmo de cresci-
mento do faturamento em 
relação ao mesmo período 
de 2013”, diz Caetano. 
Neste primeiro bimestre, o 
faturamento das MPEs au-
mentou 11% na compara-
ção com os dois primeiros 
meses de 2013. Segundo 
Caetano, o resultado tam-
bém é de aceleração em 
comparação aos números 
do segundo semestre de 
2013, em que houve até re-
sultados negativos. A base 
de comparação fraca (re-
sultados relativamente fra-
cos em janeiro de 2013) e 
o efeito calendário (maior 
número de dias úteis em 
fevereiro deste ano, de-
vido ao carnaval) contri-
buíram para o resultado.

Ilhabela é contemplada com 
cursos do Via Rápida

A população de Ilhabe-
la foi contemplada com 
o Programa “Via Rápida 
Emprego”, que oferece 
90 vagas para os seguin-
tes cursos: Camareira, 
Rotinas Financeiras e Or-
ganizador de Eventos. 
Os cursos são gratuitos 
e voltados a pessoas que 
buscam oportunidade de 
emprego, com o objeti-
vo de prepará-los para a 
reinserção ou ingresso 
no mercado de trabalho.
Durante a capacitação to-
dos os alunos receberão 
material didático gratui-
to e auxílio financeiro de 
R$ 100 para alimentação 
e de R$ 150 para trans-
porte. Desempregados 
que não recebem seguro-
desemprego ou benefício 
previdenciário também 
têm direito à bolsa-au-
xílio mensal de R$ 210, 
podendo totalizar nes-
tes casos até R$ 460.
O pagamento da primeira 
bolsa-auxílio e dos subsí-
dios alimentação e trans-
porte é feito, no mínimo, 
após 30 dias do início 

do curso. Todos os be-
nefícios são pagos men-
salmente de acordo com 
a duração do curso, na 
modalidade presencial.
O Via Rápida Emprego é 
um programa do Governo 
do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (SDECTI). 
Em Ilhabela, os cursos são 
coordenado pela Prefei-
tura de Ilhabela por meio 
do PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador).
As inscrições podem ser 
feitas na sede do PAT em 
Ilhabela, na Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Camareira: Para 
o curso de camareira, os 
interessados devem ter o 
5º ano (4ª série) do Ensi-
no Fundamental. O cur-
so capacita o profissional 
para atuar como camarei-
ro em hotéis e pousadas.
Organizador de Eventos
A Escolaridade mínima 
exigida para o curso “Or-
ganizador de Eventos” é o 

Ensino Médio Completo. 
O objetivo geral do curso 
é promover a qualificação 
profissional em relação à 
ocupação e o participante 
vai adquirir conhecimen-
tos básicos e essenciais do 
mercado de eventos norte-
ando-os sobre os anseios 
deste segmento a fim de 
auxiliá-los a se inserir nes-
te mercado. Após o curso 
o participante estará apto 
para atuar em organiza-
ção de eventos corporati-
vos, sociais, religiosos etc.
Rotinas Financeiras
Para o curso “Rotinas Fi-
nanceiras”, a escolaridade 
mínima exigida é o Ensino 
Fundamental II - incom-
pleto. O curso possibili-
ta a vivência por meio de 
simulações de situações 
reais da rotina de um de-
partamento financeiro, 
permitindo ao participante 
despertar o senso crítico e 
ético, tão necessários para 
exercer a função, desen-
volvendo competências 
essenciais para atuar na 
rotina do departamento fi-
nanceiro de uma empresa.
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Prefeitura de Tremembé 
inicia Vacinação contra 

a Gripe Influenza

Moradia é interditada 
pela Defesa Civil de 

São Sebastião devido a 
deslizamento de terra

Museu de pinda
realiza mostra e

exposição de fotos

14ª Festa do Pinhão
de Cunha

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Saúde, deu início nesta 
semana, de forma oficial, 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
(Influenza). A campanha 
acontece em todos os ESFs 
(Estratégia de Saúde da Fa-
mília) da cidade e no Cen-
tro de Saúde, obedecendo 
o cronograma nacional de 
vacinação, o qual será re-
alizado no município até 
o dia 09 de maio de 2014; 
sendo o Dia D foi realiza-

Um deslizamento de terra 
em São Sebastião provo-
cou a interdição de uma 
moradia na Vila Sahy, 
em Barra do Sahy, na 
costa norte da cidade. 
O incidente aconteceu 
por volta de 01h00 desta 
sexta-feira e a Prefeitura 
prometeu enviar um téc-
nico para avaliar o local. 
Foi mais um deslizamen-
to de terra em função da 
última chuva que caiu na 
região. De acordo com 
a Defesa Civil, o imóvel 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina está re-
alizando a exposição de 
fotos “O T da Questão”, 
que segue o tema “Diver-
sidade Sexual” e conta 
com fotos de travestis. A 

Deliciosos vinhos e cerve-
jas, o clima tranquilo da 
serra e comida de primei-
ra. É o que vai encontrar 
quem for a Cunha at[e o 
dia 11 de maio, período 
em que acontece na cida-
de a 14ª edição da Festa do 
Pinhão. Entre outras atra-
ções, a programação inclui 
shows, exposições e visi-
tas a sítios, onde é possí-
vel acompanhar a colheita 
da semente da araucária.
Um dos principais atra-
tivos do evento é, na-
turalmente, a culinária. 
Durante os qua-
tro finais de semana, 
restaurantes e pousadas 
servirão receitas que tem 
como base o ingrediente, 
como a torta de doce de 
amêndoas com pinhão, 
truta com pinhão e meda-
lhão com pinhão e arroz 

do ábado. De acordo com 
o Dr. Briner Castelli Aze-
vedo, médico responsável 
pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica, a vacina 
atenderá as pessoas com 
60 anos ou mais, a exem-
plo destes idosos, assim 
como a crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos, 
gestantes, profissionais de 
saúde e puérperas (até 45 
dias após o parto), além 
de presidiários e funcioná-
rios do sistema prisional.
No Dia D da Campanha,  

interditado tem aproxi-
madamente 102 m² e está 
localizado em cima de um 
barranco (bem íngreme) 
na rua 15 de Novembro.
O casal que morava na 
residência foi retirado 
tendo em vista o risco de 
desabamento, caso haja 
mais movimentação do 
solo, que está bastante 
encharcado. O índice plu-
viométrico registrado foi 
de 18 milímetros entre 
às 18h desta quinta-feira 
e às 6h desta sexta-feira. 

mostra foi oferecida pelo 
Centro de Cultura, Memó-
ria e Estudos da Diversi-
dade Sexual de São Paulo, 
instituição ligada do Go-
verno do Estado. A inten-
ção é divulgar outra forma 
de manifestação artística 

negro. Será montada ain-
da uma praça de alimen-
tação com pratos típicos 
na região central, onde se 
poderá encontrar delicio-
sos vinhos e as cervejas 
artesanais produzidas em 
Cunha pela Wolkenburg.
A festa é um bom pretex-
to para visitar a cidade, 
mas nem de longe é sua 
única atração. Localizada 
no Vale do Paraíba, com 
acesso pela via Dutra, 
Cunha é reconhecida 
desde a década de 1970 
como o maior núcleo de 
cerâmica de alta tempe-
ratura da América do Sul, 
e abriga mais de 20 ateli-
ês de artistas renomados. 
Suas ladeiras e a zona ru-
ral estão cheias de char-
mosas pousadas e restau-
rantes comandados por 
chefes criativos, onde, 

sábado foi realizada uma 
grande mobilização com 
todas as Estratégias de 
Saúde da Família e Cen-
tro de Saúde, bem como 
equipes volantes e tenda 
de vacinação, localiza-
da na Praça da Estação. 
Vários profissionais par-
ticiparão de toda ação, 
incluindo enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, 
agentes de saúde, e equipe 
de apoio. Mais informa-
ções em qualquer posto 
de saúde mais proximo.

“Os dois estão na casa dos 
pais e só podem retornar 
após a realização de uma 
obra para evitar novos es-
corregamentos no local”, 
contou o chefe da equipe da 
Defesa Civil, Carlos Edu-
ardo dos Santos, o Carlão.
Outra moradia, um pou-
co abaixo deste imóvel e 
construída em madeira está 
condenada. Ela foi desocu-
pada há cerca de um ano, 
em decorrência da primei-
ra vez que ocorreu o des-
lizamento de terra na área.

e colaborar para o en-
frentamento à homofobia.
A visitação é gratuita e 
pode ser realizada às ter-
ças, sábados e domin-
gos, das 13h às 17 horas, 
e de quarta a sexta-fei-
ra, das 8h às 17 horas.

além dos pratos à base de 
pinhão, são servidos sa-
borosos quitutes regionais 
e receitas de truta e carne 
de cordeiro.A lista de ati-
vidades ao ar livre e atrati-
vos naturais merece aten-
ção à parte. Há as trilhas 
e cachoeiras do Parque 
Estadual da Serra do Mar, 
com dificuldades variá-
veis; a Trilha do Ouro, an-
tigo caminho feito pelos 
escravos para levar o mi-
nério de Minas Gerais até 
o porto de Paraty; o Pico 
da Macela, com 1850 me-
tros de altitude; as cacho-
eiras do Pimenta e do Des-
terro, entre muitas outras 
atrações e trilhas, que po-
dem ser percorridas a pé, 
a cavalo ou de bicicleta.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
www.cunha.sp.gov.br.


