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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté e 
Sesi renovam parceria 
para Atleta do Futuro

   O prefeito Ortiz Junior 
esteve presente nesta quin-
ta-feira, dia 2, na inaugura-
ção das novas instalações 
esportivas do Sesi Tauba-
té. O evento contou com a 
presença do presidente do 
Sesi, Paulo Skaf. Junior e 
Skaf aproveitaram para re-
novar a parceria entre Sesi 
e Prefeitura com o progra-
ma Atleta do Futuro. Na 
oportunidade, a diretora 
da unidade em Taubaté, 
Roberta Borrego, também 

apresentou as obras da 
nova escola que está sendo 
construída no local.
Atleta do Futuro
    Criado para estimular a 
prática esportiva e a cida-
dania, o programa Atleta 
do Futuro está presente em 
284 municípios e contem-
pla 107 mil participantes 
entre 6 e 17 anos.    Em 
Taubaté, o convênio aten-
de 310 alunos que prati-
cam as modalidades de 
vôlei e natação.

Além da prática esportiva, 
os alunos recebem orienta-
ção em temas transversais 
como 
saúde, trabalho, consumo 
consciente, meio ambiente 
e pluralidade cultural, den-
tre outros. 
  Os instrutores trabalham 
para difundir valores como 
ética, superação, autoesti-
ma e socialização, com o 
intuito de ajudar o aluno a 
se desenvolver de 
modo pleno

Campos Maia recebe  
recapeamento asfáltico 

em Pinda

  A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
diversas melhorias na 
cidade, e nesta semana en-
trega o recapeamento as-
fáltico do bairro Campos 
Maia, às 19 horas, na fren-
te do Centro    Comunitá-
rio, na rua Tenente Djalma 

de Oliveira Franco, nº 380. 
O objetivo principal da 
obra é beneficiar os mo-
radores e trazer melhorias 
para a mobilidade urbana.
  O recapeamento foi reali-
zado em dez ruas do bair-
ro, totalizando 10.554 m² 
de área recapeada. 

O valor investido total foi 
de R$360.433,00.
 De acordo com 
informações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, o 
serviços incluem recapea-
mento com CBUQ - Con-
creto Asfáltico Usinado a 
Quente e pintura das vias. 

Posto de Atendimento 
ao Munícipe gera  

impacto positivo e  
elogios em Ubatuba

 Um dos investi-
mentos da Prefeitura de 
Ubatuba neste ano foi a 
reforma do Posto de Aten-
dimento ao Munícipe, re-
alizada por meio do Pro-
grama de Modernização e 
Atualização Tributária, e 
que agora recebe o nome 
de Fácil.
Foram adquiridos novos 
móveis, cadeiras e compu-
tadores com o objetivo de 
proporcionar mais acessi-
bilidade à população, com 
instalações adequadas e 
conforto. Além dos atendi-
mentos convencionais e do 
Posto do Sebrae, o espaço 
também atende a demanda 
do setor tributário.
Essas mudanças, promo-
vidas em uma parceria 
da Secretaria da Fazenda 
com a Secretaria de  Tec-
nologia da Informação, 
causaram impactos positi-
vos tanto para os usuários 
como para quem trabalha 
no novo ambiente.
 O munícipe Marco 
Antonio Imperato aprovou 
as mudanças no Fácil. “Fi-
cou bom. melhorou mes-
mo. Está show de bola”, 
disse.  Aline Corbe tam-
bém utilizou os novos ser-
viços e saiu satisfeita. “Fui 

ao local antigo, estava fe-
chado, então vim para cá.  
Com a mudança, até o 
atendimento parece que 
melhorou”, comentou.
Outro usuário que para-
benizou a Prefeitura pelo 
investimento nas mudan-
ças foi Élvio Nascentes 
Coelho. Ele é empresário 
e precisou utilizar os servi-
ços para conseguir o Alva-
rá do seu estabelecimento 
– processo que foi agili-
zado com as melhorias da 
reforma.
“Em menos de cinco mi-
nutos saí com minha licen-
ça renovada e espantado 
por estar em Ubatuba, em 
São Paulo, no Brasil. Não 
poderia deixar de externar 
a minha completa surpre-
sa pelo total compromisso 
com o atendimento pres-
tado pelo setor e, princi-
palmente, pelos seus ser-
vidores Charles e Luiz. 
Sinceramente não poderia 
deixar de enaltecer a gra-
ta e imensurável surpresa 
pelo comprometimento 
desses profissionais pela 
inimaginável celeridade 
na obtenção do documen-
to”, enfatizou Élvio.
Segundo o diretor do De-
partamento de Relações 

com o Contribuinte, Luiz 
Gomes de Campos, du-
rante a reforma surgiram 
algumas dificuldades no 
atendimento que, agora, 
foram eliminadas, pois to-
dos os setores, inclusive o 
de assinaturas fiscais, es-
tão integrados no mesmo 
espaço.
 “Facilitou para o 
munícipe e para nós tam-
bém, porque está tudo 
aqui. Se precisar, é só se 
deslocar aqui dentro, sem 
subir rampa ou pegar chu-
va. Quanto mais facilida-
de, a gente pode resolver 
mais rápido – essa é a in-
tenção”, disse.
 Sobre o atendi-
mento, Campos reforçou 
que o objetivo da equipe 
é sempre oferecer o me-
lhor atendimento, de for-
ma igualitária, para todos.  
“O normal, que sempre 
queremos fazer, é dessa 
forma. É desafiador, por-
que lidamos com pessoas 
diferentes que tem humo-
res diferentes. Tem dia 
que você também não está 
legal, mas eu não deixo 
transparecer. Eu não que-
ro méritos, quero que meu 
grupo trabalhe legal”, des-
tacou.

Espaço Juventude
realiza segunda edição 
do Show de Garagem

em Pinda

  O Espaço juventude irá 
realizar o Show de Ga-
ragem com bandas da re-
gião, neste final de semana 
de junho, às 15 horas, na 
Praça do Cruzeiro. 
  O evento incentiva ban-
das locais e expõe seu tra-
balho para a sociedade. 
Esse show irá contar com 

cinco bandas e apresenta-
ções do DJ Lucas Danese.
 As bandas que se apresen-
tarão serão a Banda F.D.P., 
às 15 horas; a   Banda Lu-
mens, às 16h30; 
  Banda Atitude Insana, às 
18 horas; a Banda Promis-
ses, às 19h30; e a Banda 
Mil Volts, às 21 horas.

  O Show de Garagem bus-
ca divulgar o talento das 
bandas da cidade e apre-
sentar seu trabalho para o 
público, sem qualquer tipo 
de premiação. Esse 
evento traz um ambiente 
seguro e familiar para o 
público e proporciona um 
momento de lazer.
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EXPEDIENTE

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA

Atletas de Pinda se  
destacam em competição 

de natação
  Atletas de Pinda partici-
param do XLVIII Festival 
CBDA/Correios Sudeste 
de Clubes Mirim e Petiz 
de Natação, Troféu Ivo da 
Silveira Lourenço. A com-
petição aconteceu de 19 
a 22 de maio, no Itaguará 
Country Club, em Guara-
tinguetá e reuniu 477 atle-
tas de São Paulo, Minas 
Gerais, Espírito Santo e 

Rio de Janeiro.
 Pinda esteve bem repre-
sentada com os atletas 
José Guilherme Claro de 
Santana, da categoria mi-
rim 1, Tarcísio Augusto 
de Alencar e Diego Kauê 
Santos Nascimento, da ca-
tegoria mirim 2.
 O destaque da competição 
foi José Guilherme, que 
trouxe para cidade duas 

medalhas de bronze, nas 
provas de 50m peito e 50m 
borboleta.
  Tarcísio e Diego também 
alcançaram ótimas coloca-
ções na competição. Tar-
císio alcançou o 6º lugar 
nos 100m costas, na prova 
que contou com 37 atletas, 
e Diego ficou em 7º lugar 
nos 100m peito, que con-
tou com 26 participantes.

 Treinamento sobre  
dengue, zika e  

chikungunya em Taubaté

  Agentes comunitários de 
saúde de unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família) de Taubaté parti-
ciparam nesta semana de 
uma atualização de conhe-
cimentos sobre dengue, 
zika e chikungunya.
  A capacitação foi desti-
nada a um grupo de agen-
tes novos e veteranos de 
15 ESFs do município.  
Durante cerca de duas ho-
ras e meia, o grupo pôde 
tirar dúvidas e receber 
orientações quanto a abor-
dagens e desenvolvimento 
de ações de conscientiza-
ção e prevenção.
  Para a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté, Stella Zoll-

nner, os agentes comuni-
tários de saúde devem ter 
seu trabalho de base valo-
rizado, já que são lideran-
ças naturais dentro das co-
munidades nas quais estão 
inseridos.
 Os agentes do ESF são 
parceiros do CAS (Con-
trole de Animais Sinantró-
picos) nas ações de fiscali-
zação e combate ao Aedes 
aegypti.
   Balanço
  Taubaté soma 3.982 no-
tificações de suspeitas da 
doença, que resultaram 
em 2.726 casos positi-
vos autóctones confirma-
dos e um caso importado.  
O balanço também conta 
com 1.215 casos negativos 

e 40 aguardando o resulta-
do de exames.
Até o momento são 32 
notificações de suspei-
tas de chikungunya, com 
18 casos descartados, 12 
aguardando o resultado de 
exames e dois casos im-
portados confirmados.
  O município tem ainda 
65 notificações de casos 
suspeitos de zika, com um 
caso positivo importado 
confirmado, 51 descarta-
dos e 13 aguardando o 
resultado de exames.
  Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
  A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite.
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Ubatuba elabora projeto para 
comemorar Dia da Pessoa 

com Deficiência

 Com o objetivo 
de desenvolver um pro-
jeto que vai resultar nas 
comemorações do Dia da 
Pessoa com Deficiência 
em Ubatuba, um grupo 
de trabalho formado por 
representantes do poder 
público, entidades e socie-
dade civil vem se reunindo 
semanalmente na sede da 
Secretaria Municipal de 
Turismo.
 “Estamos partici-
pando voluntariamente de 
reuniões de planejamento 
para elaborarmos um pro-
jeto para celebrar o evento 
comemorativo ao Dia da 
Pessoa com Deficiência – 
dia 3 de dezembro. Com a 
assessoria da Secretaria de 
Turismo, seremos os pro-
tagonistas na realização do 
evento. É um aprendizado 
bem bacana”, explicou a 
fonoaudióloga da Unir, 
Angélica Rufino.
 Diretor do Depar-

tamento de Desenvolvi-
mento e Turismo Susten-
tável, Claudinei Bernardes 
explicou que esse projeto 
é algo inédito no calendá-
rio de eventos de Ubatuba, 
principalmente visando o 
turismo, e destaca sua im-
portância, pois é um tema 
que abre novas possibili-
dades para atrair turistas.
 “Nosso objetivo é 
fazer com que as entidades 
promotoras de eventos de 
Ubatuba sejam capacita-
das para elaborarem bons 
projetos, seguindo uma 
metodologia que garanta 
a otimização dos esforços 
e que resultem em expe-
riências que possam ser 
utilizadas em outras ações 
e projetos das entidades, 
propostas semelhantes es-
tão sendo desenvolvidas 
nas comunidades da Pi-
cinguaba, Almada, Uba-
tumirim e na Aldeia Boa 
Vista”, afirma Claudinei.

 O Dia da Pessoa 
com Deficiência foi in-
serido no calendário de 
Turismo por meio de edi-
tal, tendo a Aubae-Asso-
ciação Ubatuba Eficien-
te como a proponente, a 
proposta que é inédita em 
Ubatuba, pretende pro-
mover um dia de atenção 
ao tema e contribuir com 
a quebra do preconceito.  
“Todo projeto bem-suce-
dido deixa um legado. Um 
projeto bem-sucedido é 
aquele que mobiliza seto-
res e sensibiliza as pessoas 
e a gestão”, concluiu Ber-
nardes.
 O grupo tem o ob-
jetivo de se reunir, inicial-
mente, a cada quinze dias, 
sempre às 18 horas na sede 
da Secretaria de Turismo 
– Avenida Iperoig, 214, 
Centro. O próximo encon-
tro será no dia 16 de junho 
e é aberto a interessados a 
contribuir no projeto.

Caraguá é sede dos  
33º Jogos Abertos da  
Juventude pela 1ª vez

 A 33ª edição dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude – Final Estadual será 
disputada entre os dias 16 
e 25 de junho, em Caraguá.  
Cerca de 3.500 atletas das 
14 Diretorias Regionais de 
Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo competem 
em 15 modalidades. A ce-
rimônia de abertura será 
no dia 17 de junho, às 19h, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia.
 Os esportistas con-
quistaram o direito de par-
ticipar da Final Estadual, 
após se classificarem nas 
fases Sub-Regional e Re-
gional, na categoria Sub-
19.
O Congresso Técnico de-
fine as chaves e os gru-

pos na sexta-feira (17), às 
15h, no auditório do Cam-
pus Módulo do Centro.  
O prédio fica na Av. 
Frei Pacifico Wag-
ner, 653 – Centro.  
Os confrontos começam 
no dia 18 de junho, com 
disputas de basquete, da-
mas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, tênis e 
voleibol em várias regiões 
do município.  
 Os adolescentes 
de ambos os sexos com-
petem no atletismo, bas-
quetebol, damas (misto), 
futebol, futsal, ginástica 
artística (Livre, até 14 
anos e 17 anos), ginástica 
rítmica (até 14 anos), han-
debol, judô, natação, tênis, 
tênis de mesa, voleibol, 
vôlei de praia e xadrez.   

 Mais informações 
podem ser obtidas no site 
www.jogosjuventude.ca-
raguatatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (12) 3885-
2200.
 Os atletas repre-
sentam as Diretorias Re-
gionais de Esporte e Lazer 
de Araçatuba, Araraquara, 
Barretos, Bauru, Campi-
nas, Franca, Grande São 
Paulo, Marília, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José dos Cam-
pos, São José do Rio Preto 
e Sorocaba.
 Os 33º Jogos Aber-
tos da Juventude – Final 
Estadual são uma realiza-
ção da secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Prefeitura 
de Caraguatatuba.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 17, Termo nº 6302
Faço saber que pretendem se casar GEOVANE EUGENIO BALESTRA e LÍGIA DA SILVA COSTA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 16 de março de 1986, de profissão engenheiro eletricista, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Acacio Cardoso, nº 263, Jardim dos Eucaliptos, 
nesta cidade, filho de MARIA GORETI BALESTRA, de 60 anos, nascida na data de 10 de março de 
1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Silvianópolis/MG. Ela é natural de Cunha - SP, 
nascida em 18 de março de 1989, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Avenida das Palmeiras, nº 620, Quadra 6, Torre 2, Apto 87, Ed. Sonho, Polvilho, Cajamar/SP, filha de 
LUIZ DA COSTA, de 68 anos, nascido na data de 14 de abril de 1948, residente e domiciliado em Cunha/
SP, natural de Caçapava/SP e de HILDA IMACULADA DA SILVA COSTA, 62 anos, nascida na data de 2 
de junho de 1954, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. 

Vaga de Emprego

Armador de ferragem
Com expêrincia, preferencia residir em Tremembé. 

NADAI: 3633-4454 
Bairro: Caminho novo; Rua Maria do Carmo Ribeiro n° 2490 

E-mail: nadaitaubatevendas@uol.com.br
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Atleta de Pinda é  
bronze no Campeonato  
Brasileiro de atletismo

Vacinação contra gripe 
supera total de grupos 
prioritários em Taubaté

Taubaté recebe Domingo 
no Parque Especial  

Meio Ambiente

  No último fim de semana 
(27 a 29), a equipe de atle-
tismo de Pinda 
participou do Campeonato 
Brasileiro, que aconteceu 
em São Bernardo do 
Campo. A competição 
reuniu 733 atletas de 16 
estados do Brasil.

  Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté na tarde de 
quinta-feira, 2 de junho, 
indica que a cidade che-
gou a 101,95% de cober-
tura na Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Influenza de 2016.
  Os grupos prioritários re-
presentam 60.958 pessoas 
em Taubaté, mas 62.147 
doses já foram  aplicadas 
desde o início da campa-
nha em 30 de abril.
  O público-alvo da campa-
nha é formado por crianças 
entre seis meses e menores 

  A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, reali-
za neste domingo, 5, uma 
edição especial do Domin-
go no Parque, em come-
moração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, das 9h 
às 13h no Parque do Se-
des.
  O evento irá contar com 

   Pinda foi bem represen-
tada para o campeonato e 
o destaque dessa 
competição foi a atleta Ke-
tiley Batista que 
conquistou o bronze 
nos 100 m com barreiras, 
pela categoria sub 18.
  A atleta treina no 

de cinco anos, trabalhado-
res da saúde, idosos a par-
tir dos 60 anos, gestantes 
e puérperas (mulheres que 
tiveram filhos nos últimos 
45 dias). Além destes, tam-
bém integram a campanha 
de vacinação os doentes 
crônicos, indígenas e po-
pulação carcerária. Estes, 
porém, não estão sujeitos 
a uma contabilização es-
pecífica.
  Apesar de uma melhoria 
nos indicadores, o grupo 
das gestantes ainda 
não atingiu a meta de 80% 
de cobertura estabelecida 

aula de alongamento, ca-
minhada em grupo, aula 
de zumba, um show com 
o grupo Madre Ecologia, 
desfile de roupas de ma-
terial reciclável e brinca-
deiras recreativas como 
ping pong, xadrez gigante, 
slackline, taco, paraquedas 
e pintura de rosto e jogos 
com corda.

Centro Esportivo 
“João do Pulo” e recebe 
apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba para 
representar o Município.
  Parabéns a equipe e a 
atleta Ketiley, pelo 
resultado conquistado.

pelo Ministério da Saúde. 
Até esta quarta-feira ha-
viam sido 
aplicadas 2.270 doses, 
equivalente a 72,22% de 
cobertura (veja os indica-
dores).
  Ainda restam doses nos 
maiores postos de saúde 
do município e a expec-
tativa e que os estoques 
sejam zerados entre esta 
sexta-feira, dia 3, e a pró-
xima segunda-feira, dia 6 
de junho. Os postos 
são os da Independência, 
Três Marias 1, Ana Rosa e 
Mourisco.

  A ação ainda conta com 
parceria da Secretaria do 
Meio Ambiente e da 
academia Ophicina do 
Corpo. Mais informações 
pelo telefone: 12 3624-
8740.
  O Sedes fica na 
Avenida Amador Bueno 
da Veiga, s/nº – Jardim 
Ana Rosa.

CPIC realiza estudo de 
plantas para saúde  
da mulher em Pinda

  A equipe do CPIC - Cen-
tro de Práticas Integradas 
e Complementares - re-
alizou a REP - Roda de 
Estudo de Plantas - com a 
temática de saúde da mu-
lher na sede do CPIC. Fo-
ram explicadas as plantas 
que ajudam a diminuir os 
sintomas para tensão pré-
menstrual e as complica-
ções da menstruação.
   Essa Roda de Estudo tem 
o objetivo de disseminar e 
orientar o uso de plantas 
medicinais como comple-

mento na manutenção da 
saúde. A palestra consis-
tiu da exposição das plan-
tas que podem ser usadas, 
como a melissa, calêndu-
la, camomila e os diversos 
tipos de erva-cidreira, e 
também sobre como as va-
riações hormonais femini-
nas podem ser tratadas por 
meio dessas plantas.
 As plantas medicinais 
podem servir como uma 
alternativa mais barata e 
acessível para os remédios 
convencionais. As REPs 

são abertas ao público e 
tentam atrair a sociedade 
para uma troca de conhe-
cimento, unindo o conhe-
cimento popular ao cien-
tífico e desmistificando o 
preconceito sobre o uso de 
plantas medicinais.
  Outra finalidade desse es-
tudo é a orientação sobre a 
dosagem e o modo correto 
de preparo de ervas me-
dicinais. As REPs aconte-
cem toda ultima segunda-
feira de cada mês às 14h 
na sede do CPIC.

Fundo Social de  
Ilhabela inicia  
Campanha do  
Agasalho 2016

 O Fundo Social de 
Solidariedade de Ilhabe-
la já iniciou a Campanha 
do Agasalho 2016 no fim 
da última semana. Com a 
distribuição de 10 caixas 
coletoras em toda cidade, 
o Fundo Social de Ilhabela 
segue a campanha do Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo, 
que tem o objetivo de arre-

cadar cobertores e roupas 
novas ou em boas condi-
ções de uso.
 Com o tema mu-
nicipal “roupa boa a gen-
te doa”, a campanha terá 
duração de dois meses. “O 
objetivo é arrecadar um 
número maior de cober-
tores e roupas em bom es-
tado. Assim conseguimos 
atender os mais necessita-

dos. A ajuda ao próximo é 
uma das funções do Fundo 
Social e neste ano vamos 
intensificar a campanha 
para atendermos mais fa-
mílias”, explica a presi-
dente do Fundo Social de 
Ilhabela, Lúcia Reale Co-
lucci.
 Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3896.9217.

Semana do Meio Ambiente 
continua até domingo  

em Ilhabela
 A Prefeitura de 
Ilhabela promoverá até 
o dia 18 de junho, uma 
programação repleta de 
atividades pela Semana 
do Meio Ambiente, com 
regata, blitz ambiental, 
visitas monitoradas, espe-
táculos, palestras, oficinas 
e o tradicional passeio ci-
clístico.   
O evento estava previsto 
para ter início no último 
sábado (4/6), mas as con-
dições climáticas adversas 

adiaram duas atividades. 
Com isso, a Regata do 
Meio Ambiente será no 
dia 18 de junho (sábado), 
na Escola Municipal de 
Vela, no Pequeá, às 12h. Já 
a “Blitz do Meio Ambien-
te”, com distribuição de 
mudas e sacolas ecológi-
cas e som de DJ, na Praia 
do Perequê, será realizada 
no próximo sábado (11/6), 
às 10h.
O Dia do Meio Ambiente 
é comemorado no dia 5 

de junho, tendo em vista 
o acentuado crescimento 
de problemas ambientais 
no Planeta e o evento visa 
chamar à atenção sobre os 
impactos causados que já 
estão alterando a sobrevi-
vência dos seres humanos.
Com atividades gratuitas 
para todos os públicos, o 
evento realizado pela Se-
cretaria do Meio Ambien-
te conta com o apoio da 
Secretaria de Educação e a 
secretaria de Esportes.


