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Prefeitura de Ubatuba 
regulariza

documentação
de 2 mil alunos

Dezenas de estudantes 
disputam 100 bolsas de 
estudos oferecidas pela  

Prefeitura de Pinda

Moradores aprovam 
projeto Verão em

Moreira César
Sedis promove ação

comunitária durante a
entrega de cestas básicas 

no bairro Ana Rosa
em Taubaté

A Secretaria Municipal de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social, através do 
programa Ação Social Do-
cumento Legal, em par-
ceria com a Secretaria de 
Educação, descobriu mais 
de três mil alunos da rede 
escolar que não tinham 
documentos essenciais à 
matricula, como certidão 
de nascimento e cartei-
ra de identidade (RG).
Em oito meses de pro-
grama, com divulgação e 
também com atendimen-
tos especiais em escolas 
nas Sesmarias, no Rio Es-
curo, no Ipiranguinha, no 
Perequê-Mirim e na Estu-
fa, esse número caiu para 
mil alunos. Em 2014, a 
meta é zerar este número.
A ação consiste em mo-

Estudantes de vários cur-
sos de nível superior ti-
veram a oportunidade 
para disputar uma das 100 
bolsas de estudos ofere-
cidas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Assistência Social. 
As inscrições foram fei-
tas no ginásio de esportes 
Juca Moreira, no centro.
A equipe do Departamen-
to de Assistência Social da 
Prefeitura fará a análise de 
toda a documentação en-
tregue e após uma seleção 
criteriosa irá chamar os 
pré-selecionados para fa-

Nos dias 31 de janeiro 
e 01 de fevereiro a ati-
vidade será no “João do 
Pulo” e no Araretama.
No dia 31 de janeiro a po-
pulação poderá se diver-
tir das 9 às 12h30 e das 
13h30 às 20 horas, já no 
dia 1 de fevereiro a atração 
será das 13 às 20 horas. 
Nos dias 7 e 8 de feverei-
ro a Prefeitura irá liberar 
as piscinas do “João do 
Pulo”, Araretama, “Zito” 
e do bairro Cidade Nova 

Representantes da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social 
(SEDIS) de Taubaté es-
tiveram no bairro Ana 
Rosa para a entrega men-
sal de cestas básicas aos 
munícipes beneficiários 
do programa, que atende 
munícipes em situação 

bilizar o setor de docu-
mentos da SMCDS nas 
escolas do município e 
atender pedidos de certi-
dão de casamento, ates-
tado de óbito, carteira de 
identidade, encaminha-
mento para vagas de em-
prego, orientação sobre 
montagem de currículo, 
esclarecimentos sociais.
O programa busca apro-
ximar o poder público 
municipal das comunida-
des, atendendo demandas 
diretamente. Assim, evita 
que o munícipe precise 
se deslocar até o centro 
da cidade e cobre uma 
lacuna deixada pelas ad-
ministrações anteriores.
O programa vem detec-
tando novas demandas da 
população como a pre-

zer a entrega de outros do-
cumentos a serem exigidos.
Maria Eduarda Bassílio 
matriculou-se no curso de 
Educação Física, ela pra-
tica ginástica rítmica e já 
representou a cidade em 
várias competições. A jo-
vem comenta que decidiu 
fazer este curso para poder 
continuar trabalhando com 
a ginástica e destaca que 
as bolsas são excelentes, 
pois é uma oportunidade 
para quem não tem condi-
ções estudar. Ela também 
parabeniza os critérios 
para que as bolsas pos-
sam ser renovadas. “Eu li 

para que o público possa 
se refrescar. No dia 7 os 
espaços estarão abertos 
das 9 às 12 horas e das 
13h30 às 20 horas, já no 
dia 8 é das 13 às 20 horas.
O guarda Denilson Assun-
ção foi com a família no 
“Zito” e diz que é o pro-
jeto é bom para as crian-
ças e jovens que não tem 
opções em casa e podem 
se divertir nos centros 
esportivos, ele garante 
que esta é uma excelente 

de vulnerabilidade social, 
sendo o benefício eventu-
al e não permanente. Para 
ser incluído no programa 
é necessário avaliação e 
visita domiciliar realizada 
por uma assistente social.
O diferencial da ação neste 
mês foi a presença do Bal-
cão de Empregos, Bolsa 

sença de advogados para 
orientação de questões fa-
miliares. Por conta disso, 
a SMCDS está em conta-
to com a OAB/Ubatuba e 
busca formalizar uma par-
ceria para que as próximas 
ações aconteçam com a 
presença de um advogado.
Por conta da alta deman-
da, o programa será re-
petido na escola Mário 
Covas, Ipiranguinha, na 
escola João Alexandre, 
Sesmarias, e na escola 
Maria Josefina na Estufa 
I em março, abril e maio.
Para requisitar os serviços, 
basta que a escola interes-
sada entre em contato com 
a Secretaria de Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial pelo telefone 3832-
6414 e marque a data.

o edital e achei bem inte-
ressante os critérios, não é 
simplesmente ganhar uma 
bolsa, é preciso compro-
metimento. Os organiza-
dores estão de parabéns”.
Glaucia Santos Oliveira 
está no sétimo semestre de 
administração e também 
aproveitou para se inscre-
ver no processo. “É uma 
oportunidade ótima para as 
pessoas que não têm con-
dições, se beneficiar com 
estas bolsas. Atualmente 
é muito difícil para man-
ter a faculdade, porque eu 
tiro metade do meu salário 
para custear os estudos”.

ideia que a Prefeitura teve.
Andreia da Silva tra-
balha com coleta de 
materiais recicláveis, no 
entanto, aproveitou a tar-
de de sexta para se di-
vertir ao lado dos filhos e 
sobrinhos. “Isto que eles 
estão fazendo é muito bom, 
achei ótimo. Vim com o 
meus filhos e sobrinhos, 
ao todo são oito crian-
ças e eles ficaram super 
contentes, apro-
vo a iniciativa”.

Família, Habitação, Se-
cretaria do Meio Ambien-
te e a Escola Municipal 
do Trabalho. O objetivo 
principal foi a promoção 
da família e colocar a dis-
posição dos beneficiários 
cursos de capacitação 
profissional para inserção 
no mercado de trabalho.
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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 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora San-
to 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

Calor aumenta o risco de 
pedras nos rins

Maior fator de risco para 
cálculos renais é a desidra-
tação. No verão, o intenso 
calor e a falta de ingestão 
de líquido, são os fatores 
que mais comprometem a 
saúde dos rins, principal-
mente a dos homens - com 
o surgimento dos cálculos 
renais. Já para as pessoas 
que sofrem do problema, 
a propensão a ter mais 
cálculos no período das 
altas temperaturas é mui-
to maior em comparação 
as outras estações do ano.
Os cálculos, conheci-
dos popularmente como 
pedras nos rins, afetam 
aproximadamente 5% das 
mulheres e 12% dos ho-
mens. É um quadro agudo 
que surge geralmente pelo 
acúmulo de cristais a partir 
de substâncias presentes 
na urina. Eles são forma-
dos por ácido úrico, oxala-
to, cálcio e cistina. “Estas 
substâncias se depositam 
nos rins ou no canal uriná-
rio em formato de pedras 
e podem provocar dores 
intensas, e obstruções no 
sistema urinário, gerando 
riscos e graves complica-
ções”, explica o médico 
nefrologista do Hospital 
Nossa Senhora das Gra-
ças (HNSG), José Gas-
tão Rocha de Carvalho.
De acordo com o médico, 
a maior incidência em ho-
mens ainda não tem uma 
causa definida. A hidrata-
ção é a principal maneira 

de se proteger. “A situação 
é frequente em pessoas 
que vivem em ambientes 
com temperatura elevada, 
ambiente seco, ar condi-
cionado, e quando a in-
gestão de líquida é insufi-
ciente”, explica o médico.
A água no organismo faz 
com que a urina seja diluí-
da, reduzindo a concentra-
ção de cristais e facilitan-
do o trabalho dos rins na 
hora de eliminar nutrientes 
que não são mais neces-
sários para o organismo. 
Porém, o médico orienta 
para outros fatores dietéti-
cos que podem contribuir 
com o problema, como a 
ingestão excessiva de sal, 
proteína animal, açúcares 
refinados, alimentos que 
contenham quantidades 
elevadas de sódio, cálcio 
e ricos em oxalatos, como 
suco de laranja, maçã, al-
guns tipos de verduras e 
refrigerantes colados. “Es-
tes produtos devem ser 
moderadamente consumi-
dos”, alerta o especialista.
Os casos de cálculos re-
nais também estão asso-
ciados a fatores genéticos 
e doenças como – diabe-
tes, obesidade, hiperten-
são, gota, doença e insufi-
ciência renal crônica. “Das 
associações mais preocu-
pantes é a possível relação 
com doenças do coração, 
principalmente em mu-
lheres”, afirma o médico. 
Sintomas: Os sintomas 

podem variar- desde o au-
mento da frequência para 
ir ao banheiro, pequenos 
desconfortos para urinar, 
até dores localizadas. “A 
dor tem variações confor-
me a localização do cálcu-
lo”, explica o nefrologista.
De acordo com o médico, 
é necessário também ficar 
atento a outros sintomas. 
“Se a urina está escura e 
com sangue, se há dor, 
ânsia, vômito, febre ou 
fraqueza é recomendado 
procurar um nefrologis-
ta ou urologista para in-
vestigar o caso”. “Casos 
que apresentam febre são 
mais preocupantes”, com-
plementa o especialista.
Diagnóstico e tratamento
O médico pode solicitar 
um exame de sangue e uri-
na ao paciente para diag-
nosticar. “Os exames de 
imagens mais úteis para 
descobrir o cálculo são a 
ultrassonografia e a tomo-
grafia”, explica o nefrolo-
gista. Se o paciente sentir 
cólica renal deve procurar 
um hospital, onde os mé-
dicos aplicam soro e me-
dicamentos para aliviar 
a dor. Em 90% as pedras 
são liberadas de forma es-
pontânea. Em casos mais 
graves, quando há dor e 
infecção urinária, mas o 
cálculo não sai de for-
ma natural é necessário 
retirá-lo por meio de ci-
rurgia, ou por outros mé-
todos menos invasivos.

O setor da Saúde repre-
senta uma importante lo-
comotiva para a economia 
brasileira e principalmente 
para a geração de novos 
postos de trabalho. De 
acordo com estimativas 
da Confederação Nacio-
nal de Saúde (CNS), o se-
tor fechou o ano de 2013 
com uma participação de 
10,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, co-
laborando de forma signi-
ficativa para o crescimen-

to da economia. O setor 
público contribuiu com 
43% desse crescimento e 
o privado, com 57%. Essa 
é uma das áreas que mais 
se desenvolve e oferece 
oportunidades de empre-
gos no País. O ano de 2013 
fechou com 3,1 milhões de 
postos de trabalho na Saú-
de, sendo 61% no setor 
público e 39% no privado. 
Desde 2010, o número de 
empregos cresceu 19,2%. 
A tendência é que a cada 

ano, o segmento da Saú-
de seja visto como um 
dos principais pilares da 
economia nacional e não 
apenas por sua função as-
sistencial. A Saúde hoje é 
um dos polos fundamen-
tais para o desenvolvi-
mento econômico e social 
do Brasil, além de atender 
cerca de 150,5 milhões 
usuários pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
50 milhões de pessoas por 
meio dos planos de saúde.

Saúde responde por 10,2%
do PIB nacional em 2013 

aponta CNS
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PAT de Taubaté
oferece duas vagas de 

emprego à pessoas 
com deficiência 

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté abriu novas 
oportunidades de empre-
go nas áreas de prestação 
de serviço e comércio.
Para quem está cursando 
publicidade há uma vaga 
para estágio. Já as funções 
de Assistente Administra-
tivo e Operador de Ven-
das são exclusivas para 
pessoas com deficiência. 
Também há vagas a serem 
preenchidas por profissio-
nais que saibam realizar 
serviços de pedreiro, ser-
vente de pedreiro, carpin-
teiro, cozinheiro, empre-
gada doméstica, auxiliar 
de cabeleireiro, auxiliar 
de limpeza, mensageiro, 
caldeireiro e eletricista.
Os interessados em con-
correr a uma dessas vagas 
terão que comparecer ao 
PAT de segunda a sex-

ta-feira, das 8h às 17h. 
É necessário apresentar 
Carteira de Identidade, 
CPF, Carteira de Tra-
balho e número do PIS.
Além de promover opor-
tunidades de emprego e 
inserção no mercado de 
trabalho à pessoas que es-
tão desempregadas, o PAT 
de Taubaté também ofe-
rece serviços de emissão 
de Carteira de Trabalho 
e Seguro Desemprego. O 
PAT é uma parceria en-
tre o Governo do Estado 
e Prefeitura de Taubaté.
S E R V I Ç O
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Telefone: 3621-
3 3 3 4 / 3 6 3 2 - 3 9 8 4

Plano garante às co-
munidades tradicio-
nais e quilombolas 
acesso à comunicação
Dois telefones públicos 
começaram a ser instala-
dos no fim da última sema-
na no bairro do Camburi, 
costa norte de Ubatuba.
A iniciativa da Adminis-
tração Regional Norte tem 
o objetivo de cumprir um 
decreto da presidenta Dil-
ma Roussef de 2011: o 
PGMU - STFC (Plano Ge-
ral de Meta de Universa-
lização do Serviço de Te-
lefonia Fixa Comutada).
De acordo com Leonildo 
Rolim, administrador da 
Regional Norte, o plano 
garante às comunidades 
tradicionais e quilombo-
las o acesso à comuni-
cação e obriga as pres-
tadoras de serviço a 
atenderem esses locais.

“Quando assumi a ad-
ministração da Regional 
Norte, efetuei um levan-
tamento de todas as prio-
ridades e a inclusão digital 
no Camburi é uma causa 
que abracei com muito 
carinho”, conta Leonildo.
Ainda segundo Rolim, a 
solicitação dos TUP (Te-
lefone de Uso Público) 
foi efetuada junto a supe-
rintendência da empresa 
VIVO em julho de 2013.
“Não medi esforços para 
assegurar esse direito à 
comunidade. Oficiali-
zei a prestadora, comu-
niquei o Ministério das 
Comunicações e fui aten-
dido”, completa Rolim.
Rolim informa ainda que 
em breve serão contem-
pladas outras comunida-
des da cidade: Sertão da 
Fazenda, da Vila Rolim e 
da praia do Ubatumirim.

Administração
Regional Norte

instala telefones
públicos no

Camburi em Ubatuba

Para 2014, a Prefeitura 
Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do 
Paraitinga duplicou o re-
passe mensal à Santa Casa 
de Misericórdia, que aten-
de todo o município, in-
clusive a zona rural. Pela 
primeira vez atendendo a 
previsão orçamentária da 
diretoria da Santa Casa, 
o valor do repasse, que 
era de R$ 66 mil até de-
zembro de 2013, passou 
a ser de R$ 130 mil, além 
de mais R$ 50 mil repas-
sados para o pagamento 
de outros procedimentos 

hospitalares, motorista 
e ambulância 24 horas.
O repasse não havia sido 
feito antes devido à falta 
de assinatura do provedor 
da Santa Casa, Alfredo 
Nocera, que assinou o do-
cumento na quarta-feira.
Para que houvesse o au-
mento e para garantir um 
bom atendimento à popu-
lação luizense, a Prefeitu-
ra exigiu a contratação de 
dois médicos plantonistas 
e outros médicos de so-
breaviso para emergên-
cias e acompanhamento 
de pacientes a Taubaté. 

Prefeitura de São 
Luiz do Paraitinga 

dobra o valor
mensal repassado à

Santa Casa
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A Secretaria de Educação 
comunica que o novo uni-
forme escolar está sendo 
licitado e que no prazo 
de 45 dias iniciará a distri-
buição das camisetas e ber-
mudas aos alunos da Rede.
Algumas malharias estão 
vendendo um modelo da 
camiseta que não segue o 
desenho correto e que não 

Em dezembro a Vara da Fa-
zenda Pública definiu, em 
audiência de conciliação, 
que a Prefeitura Municipal 
de Taubaté será a responsá-
vel pela reforma e restau-
ro da Villa Santo Aleixo.
A partir de agora, o municí-
pio tem o prazo de um ano 
para providenciar os estu-
dos orçamentários e de-

foi adotado pela Secretaria.
Todas as malharias fo-
ram orientadas a aguardar 
a abertura do processo
 licitatório contendo o 
correto dese-
nho do uniforme.
Lembramos aos pais que 
os alunos não são obri-
gados a usar o uniforme 
até março, quando será 

senvolver os projetos e até 
dois anos para execução 
para entrega do restauro.
Enquanto isso, 
a Prefeitura irá fazer 
as obras de manuten-
ção estrutural de emer-
gência para evitar o 
risco de desabamento.
Em 1985 o prédio foi tom-
bado como monumento de 

distribuído o uniforme.
Pedimos a todos que 
não comprem as camisetas 
que foram feitas fora do 
padrão oficial, pois 
estas não podem ser 
consideradas como uni-
forme oficial da Rede 
Municipal de Ensino
Agradecemos a com-
preensão de todos.

interesse arquitetônico e 
documental e em 1996 a 
Universidade de Taubaté 
adquiriu o imóvel e transfor-
mou em Fundação Musical.
Desde 2010 o local é de 
propriedade da Prefeitu-
ra, que fez uma permuta 
com a UNITAU e agora 
é, definitivamente, a única 
responsável pelo imóvel.

Comunicado
importante as mães
de alunos da rede

municipal de ensino de 
Tremembé

Prefeitura de Taubaté 
será a responsável pela
reforma e restauro da 

Villa Santo Aleixo

Saúde de Pinda recebe 
investimento de R$ 3,2 

milhões

A Secretaria do Traba-
lho e Promoção Social 
em parceria com o SE-
NAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) 
trouxe para Redenção da 
Serra o curso de CONTRO-
LE DIMENSIONAL com 
a carga horária de 60 horas. 
O curso será realizado 
no próprio município, 
na Praça 13 de Maio – 
onde a escola SENAI 
irá disponibilizar uma 
sala de aula móvel. 
As vagas são limi-
tadas e gratuitas.
O curso possibilitará aos 

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba re-
alizou nos últimos dias o 
repasse de R$ 3,2 milhões, 
verba referente ao duodé-
cimo. O valor devolvido 
aos cofres públicos será in-
vestido na pasta de Saúde.
O valor será aplicado em 
compra de equipamen-

inscritos desenvolver com-
petências relativas ao ma-
nuseio de instrumentos e 
equipamentos de medição 
de acordo com as normas 
técnicas, de qualidade, 
ambientais e de segurança.
As inscrições estão 
abertas até sexta-feira, 
e poderão ser realizadas 
na Prefeitura Municipal de 
Redenção da Serra. Horá-
rio de atendimento 8h às 
11h30 e das 13h às 17h. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone 

tos, como raio-x digital 
por exemplo, aparelhos 
para sala de urgência e 
emergência, instalados 
dentro do Pronto Socor-
ro serão modernizados.
A secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba agra-
dece a Câmara de Vere-
adores e o prefeito, ela 

(12) 3676-1282.
Para se inscrever é ne-
cessário ter no mínimo 
16 anos e concluído o 
Ensino Fundamental.
O curso será dividido em 
duas turmas – manhã e tarde. 
A data de início será 
dia 03 de Fevereiro de 
2014 e termino dia 26 
de Fevereiro de 2014. 
Horário da turma da ma-
nhã: 8h às 11h, e do perío-
do da tarde das 13h às 16h.
Para realizar a inscrição 
favor trazer RG, CPF, 
comprovante de residên-
cia e histórico escolar.

destaca que esta verba 
será devolvida à popula-
ção em serviços. Haverá 
compra de equipamentos, 
aquisição de novo espaço 
para atendimentos e re-
estruturação de unidades 
básicas de saúde, lembran-
do que o município conta 
com 21 PSF e três UBS.

Secretaria do trabalho 
de Redenção da

Serra abre inscrições 
para curso do SENAI


