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A GAzetA dos Municípios

Atletas de Pinda se  
consagram Campeões 

no Circuito Mares

Taubaté fica com 1º lugar 
na regularização  

fundiária do Estado de 
São Paulo

A equipe Pindense de na-
tação participou da última 
Etapa do Circuito Mares 
2015/2016, que aconte-
ceu no dia 1º de maio, 
em Ilhabela. A competi-
ção foi realizada em qua-
tro etapas, tendo iniciado 
no 2º semestre de 2015.
Pinda foi bem representada 
pelos atletas Angelo José 
da Silva e Renata Garcia 
de Melo, que conquista-

Taubaté foi reconhecida 
pela Associação dos Re-
gistradores Imobiliários de 
São Paulo (ARISP) como 
a 1° cidade a obter o maior 
número de lotes registrados 
do Estado de São Paulo.
Até o momento, por in-
termédio da Prefeitura de 
Taubaté, foram registradas 
33 regularizações no Car-
tório de Registro de Imó-
veis, compreendendo mais 
de 6.000 (seis mil) lotes 
registrados. A regulariza-
ção engloba os conjuntos 
e loteamentos de interesse 
específico: Chácaras Sil-
vestre 0, I, II, III e IV; Chá-
cara Campestre; Chácara 
Guisard; Jd. Das Améri-
cas; Paulo Facci; Cataguá 

ram o 1º lugar no ranking 
geral da competição.
Angelo conquistou o 1º lu-
gar pela categoria Master 
F, atletas de 50 a 54 anos, 
na 4ª Etapa do Circuito, 
totalizando 50 pontos e 
alcançando o 1º lugar no 
ranking geral da competi-
ção. O atleta também par-
ticipa do Circuito Paulista 
de Maratona Aquática e 
é 3º no ranking paulista.

e Champs Elysees Resid.
Quanto aos de interesse 
social, foram regulariza-
dos os seguintes bairros: 
Nova Vida; Jd. Mourisco; 
Taubateguassu; Vila Pros-
peridade; Água Quente I 
e II (Umberto Passarelli); 
Esplanada Santa Terezi-
nha; Parque Piratininga 
(Waldomiro de Carvalho); 
Bardan; Granja Panora-
ma (Fonte Imaculada); 
Itaim; Canuto Borges; 
Pq. Bandeirantes; Belém 
e Maria Canavezi Va-
lério; CDHU (Taubaté 
D) e Jardim América I.
Outros bairros ainda es-
tão em fase de aprovação 
junto ao Cartório: Gui-
do de Araújo Brandão; 

Renata também venceu 
a 4ª etapa, pela categoria 
Master A, atletas de 25 a 
29 anos e finalizou a com-
petição com 50 pontos no 
1º lugar do ranking geral.
Os atletas que representa-
ram a cidade nesta compe-
tição treinam na piscina do 
Centro Esportivo João do 
Pulo e receberam o apoio 
da Prefeitura Municipal 
para participar do evento.

Vila Bela; Jd. América II; 
São Gonçalo I e II; Hércules 
Masson e SEST/SENAT.
Com relação aos loteamen-
tos de interesse específico, 
os moradores já começa-
ram a efetuar o registro 
dos imóveis no Cartório. 
Já os moradores dos con-
juntos habitacionais de 
interesse social, rece-
berão o título de legi-
timação de posse pela 
Prefeitura de Taubaté 
em momento oportuno.
Essa é uma ação da 
atual gestão que visa 
trazer segurança jurídi-
ca, cumprindo fielmen-
te aos atuais benefícios, 
o princípio e a dignida-
de da pessoa humana.

Pinda terá novo
Centro Municipal de 

Educação Infantil

Pindamonhangaba en-
trega, oficialmente, nes-
ta semana, às 15 ho-
ras, um novo Centro 
Municipal de Edu-
cação Infantil.
O prédio, localizado no 
bairro do Lessa, recebeu 
reforma geral e adap-

tação de algumas áreas 
como cozinha e banheiros, 
que foram transformados 
em berçários e sala dos pro-
fessores, trocador e sala de 
banho. O investimento da 
Prefeitura nessa reforma 
foi de cerca de R$ 730 mil.
Além da reforma,

foram construídos: co-
zinha, dispensa, quatro 
banheiros, refeitório, área 
de serviço com depósito 
de material de limpeza, 
vestiário de funcionários, 
abrigo para gás e almoxa-
rifado. A área construída 
está estimada em 220 m².

Campanha do Agasalho 
começa dia 18 de maio 

em Pinda

A Campanha do Agasalho 
2016, em Pindamonhan-
gaba, terá início no dia 
18 de maio. Promovida 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do município, 
com apoio da Prefeitu-
ra, Sabesp e Exército, a 
campanha traz nova-
mente o tema “Rou-
pa boa, a gente doa”.
Na última quinta-fei-
ra (12), os organizado-
res da campanha se reu-
niram na sede do FSS 
para os últimos ajustes. 
O lançamento da cam-
panha será na Praça 
do Quartel, às 9 horas, 

com a participação das 
instituições parceiras. A 
expectativa dos organi-
zadores é ultrapassar a 
arrecadação do ano passa-
do, de 160 mil agasalhos.
Nos dias 23, 24 e 25 de 
maio, serão realizadas as 
arrecadações nos bairros, 
sendo, respectivamen-
te, no Crispim/Andrade; 
Araretama; e Vila São 
Benedito, Pasin e cen-
tro de Moreira César. 
Além da arrecadação de 
casa em casa, serão dis-
tribuídas caixas no co-
mércio local, em parceria 
com a Acip (Associação 

Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e 
prédios públicos. A or-
ganização solicita que a 
população doe peças em 
bom estado e, se pos-
sível, limpas. Em anos 
anteriores, foi grande o 
número de peças arre-
cadadas e que não pu-
deram ser aproveitadas.
Os agasalhos arrecada-
dos serão repassados pelo 
Fundo Social às insti-
tuições cadastradas no 
CMAS – Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial.  A campanha segui-
rá até o dia 17 de junho. 
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Curiosidades

Onde vivem alguns dos animais

Os animais vivem apenas onde podem. Isso recebe o nome de habitat. De todos os 
seres vivos, o ser humano é o único animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, 
do pólo norte ao deserto do Saara.

América do Norte: Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodilo, esquilo americano, 
lince, lobo, peru selvagem e urso branco.

América do Sul: Anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça, preguiça, tamanduá 
bandeira e tatu.

Europa: Cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, 
marmota, ouriço, pato selvagem, porco espinho e raposa.

África: Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena, hipopótamo, leão, 
leopardo, rinoceronte e zebra.

Antártida: Leão marinho e pingüim

Ásia: Antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leopardo negro, orangotango, 
panda gigante, pavão, raposa polar, rinoceronte asiático e tigre.

Oceania: Canguru, cisne negro, coala, diabo da Tanzânia, elefante marinho e ornitor-
rinco.

Humor

O amigo pergunta: 
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais dois policiais.
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encontrar 
pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e pergunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste num momento de distração.
- Puxa, mas que maneira mais estranha de se distrair!
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo a TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço! Eu estava falando com o meu 
cachorrinho...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a e meditação e a visualização. A observação despren-
dida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encantar com 
a vida viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
É divertido fazer o que parece impossível.
Previsão do tempo para esta noite: tempo muito escuro.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Toda força será fraca se não estiver unida.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em toda separação alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
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Museu de Pinda participa 
de Semana Nacional

Profissionais da área de 
saúde de Pinda e pesquisa-
dores da USP participaram 
de uma reunião, no última 
semana, na Secretaria de 
Saúde, para definir deta-
lhes do início do PROSA-
PIN – Programa de Saú-
de de Pindamonhangaba.
O projeto é uma parceria 
da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura com a Fa-
culdade de Saúde Públi-
ca da USP. O estudo vem 
sendo realizado desde 
2007 e é voltado para pa-
tologias em mulheres no 
período do climatério. A 
equipe da USP é formada 
por professores, douto-
res e mestres e trazem os 
doutorandos e mestran-
dos para desenvolver as 
atividades no município.
Início do programa
De acordo com informa-
ções da pesquisadora da 
USP, Elaine Pereira, o pro-
jeto foi iniciado em 2005, 
com a fase de estudos, 
para aplicar nas mulheres 
em período de climatério 
e menopausa, utilizando 
métodos alternativos, ou 
seja, terapias para melho-
rar o quadro dessas inter-
corrências sem ter que lan-
çar uso de medicamentos.
Ela explicou ainda que em 
2007, foi realizada a 1ª 
fase, que funcionou como 
uma espécie de triagem. 

Mulheres entre 35 a 65 
anos que frequentavam 
as Unidades de Saúde 
da Família foram entre-
vistadas e responderam 
questionários para levan-
tamento de dados sócio 
demográficos, perguntas 
sobre alimentação, saú-
de e exercícios físicos.
Segunda fase
A 2ª fase foi realizada em 
2014, sete anos depois. 
“Esse tempo foi funda-
mental para o estudo e 
análise do perfil de cada 
mulher. Essa fase foi para 
resgatar as mulheres que 
já haviam participado da 
primeira fase e acrescen-
tar novas”, explicou a pes-
quisadora. O estudo foi 
finalizado em 2015, tempo 
necessário para gerar um 
relatório individual e iden-
tificar as patologias e os 
tratamentos para cada caso.
Segundo o estudo, as pa-
tologias que foram iden-
tificadas, na maioria dos 
casos, foram problemas 
com sono, estresse e de-
pressão. “Muitas das mu-
lheres estavam com a 
parte emocional afetada 
e, nesse estudo, pudemos 
analisar e escolher as in-
tervenções e tratamentos 
necessários para ajudar na 
saúde dessas mulheres”, 
lembrou a pesquisadora.
Aplicação nas unidades

Para essa 3ª fase, profis-
sionais da cidade que fo-
ram capacitados dentro 
do projeto, pelo Centro 
de Medicina Tradicional, 
em São Paulo, recebe-
ram uma reciclagem do 
curso e estarão nas Uni-
dades de Saúde da Famí-
lia aplicando esses trata-
mentos nessas mulheres.
As unidades que receberão 
essas intervenções alterna-
tivas darão continuidade ao 
projeto no município, vis-
to que é uma ação de baixo 
custo e agrega muitos be-
nefícios à saúde da mulher.
Os tratamentos que serão 
realizados por esses profis-
sionais da saúde serão téc-
nicas de tai chi pai lin, me-
ditação, tratamentos para 
incontinência urinária e te-
rapia do sono e todos serão 
gratuitos. A previsão é que 
os tratamentos sejam im-
plantados ainda neste ano.
 Os bairros do Bom Suces-
so, Cruz Grande, Feital, 
Jardim Regina, Cisas III 
e Santa Cecilia realizarão 
as práticas de meditação. 
O tai chi pai lin, será re-
alizado no Araretama I, 
II e III, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Cisas I e 
II, Jardim Eloina e Triân-
gulo. A terapia do sono 
será realizada em todas 
as unidades de saúde in-
tegrantes do Programa. 
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Museu de Pinda participa de 
Semana Nacional

Prefeitura faz mega operação 
contra escorpiões e Aedes 

aegypti em Taubaté

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina está par-
ticipando da 14ª Semana 
Nacional de Museus, re-
alizada pelo Ibram – Ins-
tituto Brasileiro de Mu-
seus. As atividades serão 
realizadas de 17 a 20 de 
maio, com o tema “Museus 
e Paisagens Culturais”.
Durante todo o perío-

A Prefeitura de Tauba-
té promove esta sema-
na uma megaoperação 
no Jardim Santa Tereza 
com duplo foco no com-
bate ao escorpião e ao 
mosquito Aedes aegypti.
Participam das atividades 
representantes das secre-
tarias de Saúde, Educação, 
Meio Ambiente, Obras, 
Serviços Públicos, De-
senvolvimento e Inclu-
são Social e Segurança.
Uma panfletagem 
pelas ruas do bairro mar-
ca o início da operação. 
Agentes do CAS (Con-

do, das 9 às 18 horas, 
o museu apresentará a 
exposição “A Pinda-
monhangaba do ci-
clo do café – persona-
lidades e paisagens”.
Na quarta-feira (18), 
serão duas ações. De 
18h30 às 19h15, haverá a 
visita guiada “A Pinda-
monhangaba do ciclo do 
café – personalidades e 

trole de Animais Sinan-
trópicos) vão distribuir 
o material com o apoio 
dos agentes comunitá-
rios. Estão previstas visi-
tas casa a casa para cons-
cientização da população. 
Entre quarta e sexta-fei-
ras, dias 18 e 19 de maio, 
o caminhão cata-treco 
percorrerá o bairro 
para a remoção de ma-
teriais descartados.
Fiscais do Setor de Postu-
ras da prefeitura promove-
rão um pente-fino nos ter-
renos do bairro. Terrenos 
públicos serão limpos e os 

paisagens”. Na sequência, 
das 19h30 às 21 horas, o 
evento terá a mesa redon-
da sobre “Índios, Serta-
nistas, Jesuítas, Negros, 
Tropeiros, Militares 
e Nobres e a constru-
ção do território Pin-
d a m o n h a n g a b e n s e ” .
A entrada é gratui-
ta e todos estão con-
vidados a participar. 

proprietários de terre-
nos particulares serão 
autuados e multados em 
caso de reincidência.
Também está previs-
ta a limpeza do córrego 
do Santa Tereza, sob a 
supervisão da Secretaria 
do Meio Ambiente. Bocas 
de lobo e galerias passa-
rão por vistoria e limpeza.
Ações de conscientização 
serão desenvolvidas nas 
escolas municipais e no 
CRAS do Santa Tereza.
A população deve aju-
dar e participar desse 
mutirão de cidadania.

Nova escola do Crispim 
entra em fase final de 
construção em Pinda

As obras da nova escola 
do bairro Crispim, na rua 
Ceará, ao lado da sede da 
Apae, estão em fase final. 
Essa será a terceira esco-
la a atender o bairro, que 
já conta com as escolas 
municipais André Franco 
Montoro, na avenida Mon-
senhor João José de Aze-
vedo, e Prof. Manoel César 
Ribeiro, na rua 13 de Maio.
A nova escola terá capa-
cidade para atender mais 
600 alunos em dois turnos, 
abrangendo toda essa re-
gião. A nova unidade es-
colar está sendo construí-
da em terreno de 7.400 m², 
terá dois pavimentos, com 
12 salas de aula tendo 50m² 
cada uma, mais sala de in-

formática, almoxarifado, 
sala de leitura, sala multiu-
so, pátio coberto, diretoria, 
sala de coordenação,secre-
taria, sanitários adaptados 
para pessoas com defici-
ência, cozinha e refeitó-
rio, somando 2.395,58 m² 
de área construída, 
além da quadra coberta.
O investimento inicial para 
a construção da nova esco-
la é de R$ 4.825 milhões. 
Além da unidade escolar, 
foi aberta uma nova via a 
partir da rua Ceará, pas-
sando pela lateral da obra. 
No local, serão construídas 
uma creche – já licitada, 
aguardando assinatura de 
contrato para o início das 
obras – e um centro de ini-

ciação esportiva, por meio 
de convênio com o Minis-
tério dos Esportes, com os 
trâmites em andamento.
Para atender os novos pré-
dios e residências, o local 
recebeu mais uma rede de 
águas pluviais, ampliando 
a já existente e que não 
comportava mais a vazão 
daquela região. São cerca 
de 400 metros de exten-
são, com tubulação de di-
âmetros de 0,80m e ramais 
de 0,60m, suficientes para 
atender as novas obras. 
A Prefeitura também re-
alizou as obras de rede 
de esgoto e de água. Na 
sequência, a nova rua re-
ceberá postes, iluminação 
e pavimentação asfáltica. 



18 de maio de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

Prefeitura prepara rua 
de acesso à UPA  

Araretama

COI de Taubaté recebe 
visita de alunos da rede 

municipal de ensino

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando a 
abertura da rua de acesso à 
UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento – do Arareta-
ma. Na última semana, foi 
iniciado o nivelamento de 
solo e colocação de guias 
e sarjetas, além de galeria.
Ao término deste ser-
viço, a rua estará pron-
ta para receber a pa-
vimentação asfáltica.
As obras da UPA do bair-
ro estão em fase de acaba-
mento. Localizada em área 

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de Taubaté, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, recebe os 
alunos da rede municipal 
de ensino no COI – Centro 
de Operações Integradas. 
As visitas são divididas 
por turmas e acontecem 
duas vezes por dia, nos 
períodos manhã e tarde, 
durante os dias da semana.
Os jovens do 8º e 9º ano 
são recebidos pelos agen-
tes que atuam no moni-
toramento das câmeras, 
sendo Policiais Milita-

na entrada do Araretama, 
a unidade tem 1.538,71 
m² de área, com sala de 
exame, de inalação, de 
aplicação de medicação, 
de observação adulto e 
infantil, de eletrocardio-
grama, de curativos, de 
coleta de materiais para 
exame, de imobilização 
de fraturas, atendimento 
emergencial, exame de 
radiologia, entre outras, 
além da parte administra-
tiva, contendo sala de trei-
namento e reuniões, com 

res, agentes de trânsito e 
guardas municipais. O 
objetivo é aproximar os 
alunos das questões de 
segurança, visto que em 
muitos casos a vulnerabi-
lidade social e ambientes 
de exposição à violência 
fazem parte da realida-
de destes adolescentes.
No COI é possível, através 
das imagens, reconhecer 
a região em que vivem e 
tomar conhecimento das 
práticas abusivas que são 
flagradas pelo acompa-
nhamento eletrônico. Ao 

capacidade para 
trinta pessoas.
Além da UPA do Arareta-
ma, estão em construção 
outras unidades no Cidade 
Nova e em Moreira César. 
As obras são fruto de con-
vênio entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o Go-
verno Federal, por meio 
do Ministério da Saúde, 
e somam um total de R$ 
9.470.738,80 em investi-
mentos conjuntos, sendo 
R$ 3.346.391.94 somente 
na unidade do Araretama.  

todo, 400 jovens devem 
visitar o Centro de Ope-
rações Integradas e a ex-
pectativa é de que a ex-
periência vivenciada ali 
seja compartilhada com 
pais, vizinhos e amigos.
Já visitaram o COI alunos 
dos bairros São Gonçalo, 
Quinta das Frutas, Santa 
Tereza, Três Marias, Mou-
risco, Esplanada Santa Te-
rezinha e Jardim Bela Vista.
O COI foi inaugurado 
em 2014 e hoje conta 
com 130 câmeras es-
palhadas pela cidade.

Audiência Pública:   
Orçamentárias para 

2017

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
participar das audiências 
públicas, a serem reali-
zadas no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, nos 
dias e horários abaixo 
relacionados, para apresen-
tação da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2017, 
e posterior aprovação, 
conforme disposto no 
Parágrafo Único do Ar-
tigo 48 da Lei de Res-
ponsabilidade Fis-
cal (Lei nº 101/2010):
25/05 – 9:00 horas: audi-
ência pública para apre-
sentação da proposta da 

Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o 
exercício de 2017.
25/05 – 10:30 horas: audi-
ência pública para aprova-
ção da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2017.
Contamos com 
sua presença.

Fundo Social promove 
oficina em Pinda sobre  
orientação vocacional

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba promoveu nos CRAS 
a oficina “Projeto de Vida”, 
voltada à orientação vo-
cacional.  O responsável 
pela palestra foi Rafael 
Takei, consultor empresa-
rial em Treinamento, De-
senvolvimento e Gestão 
de Pessoas, coordenador 
do curso de Administra-
ção da FUNVIC e Rela-
ções Institucionais no IA3.
A oficina estimulou os 

presentes a refletirem so-
bre as escolhas que já fi-
zeram, os talentos que 
possuem e qual profissão 
gostariam de ter, levando 
em conta, além da ques-
tão financeira, o que mais 
gostam de fazer. O objeti-
vo foi motivar as pessoas 
a encontrarem seu propó-
sito de vida, orientando 
os caminhos para isso. 
Nas palavras de Rafael, 
“ajudar as pessoas a se de-
senvolverem, por meio da 

educação, para que tenham 
vidas maiores e melhores”.
Projeto de Vida ocorreu 
nos CRAS Araretama, 
Centro, Cidade Nova, e 
Moreira César. Outras ofi-
cinas estão planejadas para 
ocorrerem nas próximas 
semanas, voltadas para 
os participantes de pro-
jetos sociais como 
Ação Comunitária, Ação 
Jovem, Renda Cidadã,
 Renda Míni-
ma e Projeto Guri.

Setor de Documentos da 
Prefeitura de Ubatuba  

supera expectativa em 2016 
Secretaria de Cidada-
nia e Desenvolvimen-
to Social atende 900 
pessoas em 4 meses
O Setor de Documentos 
da Prefeitura de Ubatuba 
superou todas as expec-
tativas e atendeu cerca de 
900 pessoas nos quatro 
primeiros meses de 2016.
Cerca de 600 cidadãos 
vieram para regularizar 
o RG, 50 para segunda 
via do CPF, 50 para Bo-
letim de Ocorrência, 150 
para solicitações de Cer-
tidões de Nascimento, 

Casamento e Óbito e apro-
ximadamente 150 usuá-
rios para informações de 
como tirar documentos.
Segundo a equipe da 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, 
a iniciativa é importante 
para trazer dignidade às 
pessoas e a maioria das 
instituições estaduais e 
federais, por exemplo, 
não aceitam o RG de-
pois de cinco anos de sua 
retirada em função da 
mudança física e da de-
terioração pelo tempo.

“Não há lei sobre isso, 
mas os órgãos acabam 
alegando fatores diferen-
tes para não aceitarem os 
documentos. Portanto, 
é fundamental as pesso-
as estarem atentas e es-
tamos à disposição para 
ajudá-las”, comenta Alex 
Viera, diretor de apoio aos 
conselhos da secretaria.
A SCDS está localizada à 
rua Paraná, 375, Centro.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3834-3516.

Enfermeiros de Pinda 
são homenageados em 
seu dia internacional

A Secretaria de Saúde re-
alizou, nesta quinta-feira, 
evento para celebrar o Dia 
Internacional do Enfer-
meiro - 12 de maio. Foi 
exibido o filme ‘Preciosa’ 
e realizada uma palestra 
sobre como a autoestima 
ajuda na construção dos 
projetos pessoais. Essa 

homenagem foi feita no 
auditório do CAPSAD 
- Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas.
A organização do even-
to convidou os 40 enfer-
meiros da rede de saúde 
municipal, para agradecer 
esses profissionais que re-
alizam cerca de 80% do 

trabalho nessa área. Além 
da palestra, foi realizada 
ainda uma discussão sobre 
a autoestima na conquista 
de objetivos na profissão.
Esse evento abriu a Semana 
da Enfermagem, que segue 
até 20 de maio, quando ha-
verá uma homenagem aos 
auxiliares de enfermagem.


