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A GAzetA dos Municípios

Taubaté entra na Semana 
Nacional de Mobilização 
contra o Aedes aegypti

Circuito de Corrida de 
Rua tem inscrições 

prorrogadas em Taubaté

Exposições, mutirões de 
vistoria, panfletagens, 
ações educacionais nas 
unidades de ensino e capa-
citação de multiplicadores 
estão entre as ações pro-
gramadas pela Prefeitura 
de Taubaté para a Semana 
Nacional de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, 
que acontece entre os dias 
21 e 26 de novembro.
Um cronograma de ati-
vidades foi definido para 
esta semana, com o objeti-
vo de reforçar a mobiliza-
ção da população contra o 
mosquito, responsável por 
transmitir a dengue, zika e 
chikungunya.
Entre as atividades pre-
vistas, por exemplo, estão 
a capacitação dos funcio-
nários da Eco Taubaté, 
empresa responsável pela 
limpeza do município, 
para que se tornem agentes 
multiplicadores no comba-
te ao mosquito.
Unidades de ESF (Estra-

O Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua teve as 
inscrições prorrogadas até 
o preenchimento das duas 
mil vagas disponíveis. Até 
o final desta sexta-feira, 
1.450 pessoas se inscreve-
ram e restam 550 vagas. A 
corrida acontece no dia 3 

tégia Saúde da Família) 
estão engajadas na cam-
panha e devem promover 
ações junto às comunida-
des nas quais estão inseri-
das.
Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
e alunos da rede municipal 
gravaram vídeos com di-
cas de prevenção e orien-
tação. Estes vídeos serão 
postados no facebook da 
Prefeitura e também com-
partilhados por meio de 
whatsapp para ampliar a 
rede de divulgação.
No dia 26, data de encer-
ramento da semana, estão 
previstas ações de panfle-
tagem nas praças Santa 
Terezinha, Dom Epami-
nondas e no Mercado Mu-
nicipal. No mesmo dia irá 
ocorrer também um muti-
rão de vistorias nas resi-
dências no bairro Indepen-
dência.
A Semana Nacional de 
Mobilização contra a den-

de dezembro (sábado), às 
20h, na Avenida do Povo, 
em comemoração ao ani-
versário de Taubaté (5 de 
dezembro). Os interes-
sados devem se dirigir a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer para realizar as ins-
crições, no horário das 9h 

gue conta com a participa-
ção e apoio do Exercíto, 
Rotary, Lions, grupos es-
coteiros, supermercados, 
Unitau (Universidade de 
Taubaté), Sucen (Supe-
rintendência de Controle 
de Endemias), programa 
Escola da Família, entre 
outros.
O combate ao Aedes ae-
gypti depende de todos. 
Cada um deve cuidar de 
seu imóvel, fazendo a vis-
toria dos jardins, vasos e 
materiais que possam acu-
mular água e fazer o des-
carte de lixo e entulho de 
maneira correta, em locais 
adequados, nunca em cal-
çadas ou terrenos públicos 
ou privados.
Balanço da Vigilân-
cia Epidemiológica de 
Taubaté indica que de 
janeiro até agora foram  
registrados 3.299 casos de 
dengue no município, 3 
casos de zika e 6 casos de 
chikungunya.

às 17h, de segunda a sex-
ta-feira. Os kits serão dis-
tribuídos no dia da corrida, 
das 9h às 17h, na Avenida 
do Povo. A secretaria fica 
na Rua Edmundo Mo-
rewood, s/n , Estiva. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8740.

Caraguátatuba:
Funcionários públicos 
são pós-graduados no 
curso de Gerente de

Cidades

Museu Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro exibem

exposição sobre beleza negra
e cabelos afros

Em uma iniciativa da Escola 
de Governo, o Governo Mu-
nicipal de Caraguá em parce-
ria com a Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP), 
promovem no dia 22 de no-
vembro, às 19h, a cerimônia 
de Colação de Grau da 2ª 
Turma de Pós-Graduação em 
Gerente de Cidades, no Tea-
tro Mario Covas, no Indaiá.
 Esta é a segunda turma de 
formandos de servidores pú-
blicos municipais, beneficia-
dos por esta parceria com a 
FAAP, e que trouxe o curso 
em um custo diferenciado, 
com bolsa de 70% para os 
funcionários.
 O objetivo é qualificar o ser-

Exposição ‘Crespura’ co-
meça dia 22/11 e aborda a 
autoestima e a valorização 
dos cabelos naturais cres-
pos e cacheados
Exposição fotográfica so-
bre cabelos crespos e ca-
cheados será exibida no 
Museu Felícia Leirner e no 
Auditório Claudio Santoro 
– instituições da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo, administradas 
em parceria com a ACAM 
Portinari. A mostra “Cres-
pura” terá início no dia 22 
de novembro (terça-feira) 
e permanecerá em cartaz 
até 11 de dezembro, com 
horário de visitação de ter-
ça-feira a domingo, das 9h 
às 18h.
 Produzida pela estudante 
de jornalismo e fotógrafa 
Gabriela Oliveira, a  expo-
sição tem como objetivo 

vidor para as diversas áreas 
de gestão pública. O curso, 
de 432 horas aula, capacitou 
os 19 servidores públicos a 
usarem ferramentas de ges-
tão modernas, para que pos-
sam atuar com melhores e 
mais eficientes práticas. Os 
funcionários se inscreveram 
a partir de um edital aberto 
a todos que tivessem curso 
superior.
 Para Cleonice Santos Pa-
cola, agente administrativo, 
que também se forma nesta 
turma, o curso é de grande 
utilidade, não só no servi-
ço público, como para toda 
a sociedade. “Aprendemos 
práticas gerenciais muito uti-

promover uma reflexão 
sobre o tema Consciência 
Negra. Por meio das ima-
gens, a curadora valoriza a 
presença africana na cons-
tituição da identidade bra-
sileira e também quebra 
os estereótipos de beleza 
relacionados aos cabelos 
crespos.
 São mais de 20 imagens 
de modelos que assumi-
ram o cabelo natural: cres-
pos e cacheados. Há tam-
bém o retrato da própria 
idealizadora que, após sete 
anos utilizando táticas de 
alisamento, decidiu aceitar 
e amar o seu cabelo natu-
ral.
 O Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro estão localizados à Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880. O telefone para 
informações é (12) 3662-

lizáveis no dia a dia. Além 
de todo conhecimento sobre 
as mais diversas áreas, tem o 
lado prático, que nos habili-
ta a realizar projetos para a 
comunidade, desde urbanís-
ticos a utilização de recursos 
financeiros, recursos huma-
nos e muitos outros”, contou.
 Oferecendo disciplinas 
como Qualidade Total 
na Administração Públi-
ca, Responsabilidade na  
Gestão Fiscal, Processos 
de Melhoria dos Servidores 
e dos Serviços Públicos, o 
objetivo do curso é formar 
gerentes técnicos com uma 
visão geral da máquina ad-
ministrativa.

6000 e a entrada é gratuita.
Serviço: Exposição “Cres-
pura” Período: 22/11 a 
11/12/2016
Local: Museu Felícia Leir-
ner – Auditório Claudio 
Santoro (Av. Dr. Luis Ar-
robas Martins, nº 1.880 – 
Campos do Jordão/SP)
Horário: às 9h às 18h
Informações: (12) 3662-
6000 Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode 
optar por contribuir com 
a doação de livros, que se-
rão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, 
um Leitor Encontrado” 
(Os livros devem estar em 
boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos 
ou materiais considerado 
agressivos e impróprios 
para circulação em locais 
públicos)
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Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Mais da metade dos
brasileiros consome

suplementos alimentares

A internet tem sido uma das 
principais aliadas para quem 
busca novos produtos
Os suplementos alimentares 
estão presentes na rotina de 
54% dos brasileiros, segundo 
pesquisa encomendada pelas 
Associação Brasileira da In-
dústria de Alimentos para 
Fins Especiais e Congêneres 
(Abiad), Associação Brasi-
leira das Empresas do Setor 
Fitoterápico, Suplemento 
Alimentar e de Promoção da 
Saúde (Abifisa) e Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Produtos Nutricionais 
(Abenutri).
 A crescente demanda pelos 
suplementos também con-
tribui para desmistificar o 
tabu que ronda seu consumo. 
“São produtos que fornecem 
nutrientes importantes para 
um dia a dia mais saudável e 
também para o suporte ener-
gético de quem pratica ativi-
dades físicas”, ressalta Diogo 
Círico, nutricionista esporti-
vo da GSuplementos. A loja 

online possui uma fabricante 
nacional, a Growth Supple-
ments, que oferece produtos 
com a mesma qualidade das 
marcas internacionais, mas 
com preços mais atrativos.
 O papel da internet
A internet também tem se 
mostrado um excelente ve-
ículo para a popularização 
dos suplementos. Atualmen-
te, 20% das compras nacio-
nais são feitas nas lojas vir-
tuais, segundo pesquisa da 
Abenutri. 
 “O valor abaixo do merca-
do é considerado um grande 
diferencial devido à venda 
ser direta ao consumidor fi-
nal. Os produtos que levam 
a marca Growth, por exem-
plo, não passam por lojistas, 
representantes e revendedo-
res. Desta forma, o lucro de 
terceiros não existe”, explica 
o Eduardo Rosa, vice-presi-
dente da empresa. 
 Como ressalta Rosa, “a 
Growth Supplements tra-
balha com transportado-

ra própria, capital próprio 
e importação própria da 
maioria das matérias-pri-
mas que utiliza na fabri-
cação dos seus produtos”.  
Com isso, é possível dimi-
nuir os custos e, ao mesmo 
tempo, ter um controle ainda 
mais preciso sobre a qualida-
de da matéria-prima que vem 
de fora para confeccionar os 
suplementos.”
Sobre a Growth Supplements
A Growth Supplements é 
uma marca brasileira de 
suplementos alimentares, 
chegou ao mercado com 
o objetivo de oferecer su-
plementos com a mesma  
qualidade de marcas impor-
tadas e com custo benefício 
para seus consumidores. 
Fundada em 2009, lançou há 
cinco anos seu e-commerce. 
Com profissionais de refe-
rência em seu time, a Growth 
Supplements se consagra no 
segmento.
Site: www.gsuplementos.
com.br

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade CONVITE nº18/2016, Processo nº34/2016, Edital nº35/2016, 
para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Conserto em Pá Car-
regadeira CASE W20. Abertura da Sessão Pública dia 02/12/2016 às 10:00 horas. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Pre-
feitura Municipal até o dia 01/12/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Re-
denção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.
redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 85, Termo nº 6438
Faço saber que pretendem se casar LUCAS MARTINS DOS SANTOS e PÂ-
MELA THAÍS GAMA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 8 de maio de 1990, de profissão draguista, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Vinte e Um, nº 60, Jardim 
Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de ARLETE MARTINS DOS SANTOS, de 
46 anos, nascida na data de 21 de julho de 1970, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
12 de outubro de 1994, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ROSÂNGELA GAMA 
DA SILVA, de 41 anos, nascida na data de 3 de fevereiro de 1975, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixa-
do em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 85, Termo nº 6439
Faço saber que pretendem se casar ROGERIO PATRICIO RIBEIRO e TALITA 
APARECIDA DE SOUZA PINTOR, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Tremembé - SP, nascido em 16 de março de 1982, de profissão consultor 
jurídico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Thermas de 
Ibirá, nº 67, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO RIBEIRO, 
de 62 anos, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Redenção da 
Serra/SP e de TÂNIA IRENE PATRICIO RIBEIRO, de 56 anos, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 23 de fevereiro de 1987, de profissão professora, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Waldemar Bonelli, nº 390, Cecap I, Qui-
ririm - Taubaté/SP, filha de MARCOS ANTONIO PINTOR, falecido na data de 
20 de dezembro de 2010 e de TEREZINHA FARIA DE SOUZA PINTOR, de 62 
anos, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Lagoinha/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

CARRETA DA MAMOGRAFIA – PROGRAMA MULHERES DE PEITO
ESTÁ EM CUNHA

  

Nosso Município está recebendo a visita
da carreta da mamografia ( Programa Mulheres de Peito)
entre os dias 01/11/2016 a 26/11/2016,
porém a agenda deverá ser preenchida até 23/11/2016, no Centro de Saude – Central de vagas
na praça Prudente Guimarães,das 08:00 as 15:00 h
pois nos últimos dias 24, 25 e 26/11/2016 realizaremos complementos como Magnificação, Compres-
são e/ou USG.

COMO REALIZAR O EXAME NO MULHERES DE PEITO?
A paciente agendada deverá se dirigir a Unidade Móvel com pedido médico, R.G e cartão do SUS.
De segunda a sexta-feira serão realizados 50 exames e aos sábados 25 exames.
O projeto atende mulheres a partir de 35 anos.
Para pacientes de 35 a 49 anos: apresentar o pedido médico, R.G e cartão do SUS (obrigatório);
Para pacientes maiores de 50 anos: apresentar apenas R.G e cartão do SUS (obrigatório).
Nesta faixa etária estão isentas do pedido médico.
Faça parte deste projeto, seja uma Mulher de Peito
e troque o câncer pela coragem!

Shibata Supermercados
promove “Show de Prêmios”

Taubaté Shopping promove 
dois dias de diversão
para jovens carentes

Tradicional campanha é 
realizada para comemorar 
os 40 anos da rede sorte-
ando carros, iphones, no-
tebooks, ipads e muitos 
outros brindes. Todos os 
anos o Shibata Supermer-
cados promove o “Show 
de Prêmios”, sorteando 
diversos brindes aos seus 
clientes. Esse ano não vai 
ser diferente. De 1 de no-
vembro a 4 de janeiro de 
2017, em comemoração 
aos 40 anos de existência 
da rede, serão mais de 190 
prêmios: 6 Etios 0KM, 19 
iPhones 6 plus 64 GB, 19 
notebooks i5 8GB 1TB, 19 
iPads 2 mini 32GB wifi, 
19 Smart TVS 43” e 13 

Atividades acontecem 
dentro do “Dia das Crian-
ças Moviecom”, uma ação 
social que une cinema, 
música, artes e inclusão 
social
Oferecer a jovens caren-
tes uma oportunidade de 
inclusão social e entre-
tenimento é um dos ob-
jetivos do Solar Social 
que, em parceria com 
o Taubaté Shopping e 
a Moviecom, realiza a  
4ª edição do “Dia das 
Crianças Moviecom”, 
uma ação social com mui-
tas atrações envolvendo 
música, arte e cinema. O 
evento acontece nos dias 
22 e 23 de novembro, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. 
Durante os dois dias, cer-
ca de 1.200 jovens de oito 

Vale Compras no valor de 
R$ 5.000. 
A cada R$ 100,00 em 
compras, é adquirido um 
cupom para participar do 
sorteios, que acontecem 
nos dias 7 de janeiro de 
2017 e o segundo e final 
no 13 de janeiro de 2017. 
Ao todo, o Shibata Super-
mercados tem 19 unidades 
em todo o Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e Alto 
Tietê, com a mais recente 
no Shopping Pátio Pinda, 
inaugurada em agosto des-
te ano.  
Como participar
Cada R$ 100,00 em com-
pras, um cupom adquirido. 
Para entrar na campanha e 

entidades participarão da 
ação. Entre as instituições 
apoiadas estão a APAE, 
Associação São Francis-
co, Madre Cecília, Madre 
Ecologia, Projeto Espe-
rança, Projeto Hapet, Casa 
da Sopa e Ceep Tremem-
bé.
Em ambos os dias, as crian-
ças chegam e já vão direto 
para o cinema para assis-
tir ao filme “Peter Pan”  
e a uma apresentação con-
duzida pelo DJ Pedrão, 
exemplo que venceu a 
exclusão social – ele tem 
Síndrome de Down. Na 
entrada, os pequenos serão 
recepcionados pelo palha-
ço Rodrigo Foka e por di-
versos personagens de his-
tórias infantis. Logo após, 
as crianças seguem para 

ser sorteado, é necessário 
seguir 4 passos:
- 1º passo: entrar no site 
www.shibata.com.br e se 
cadastrar
- 2º passo: fornecer o CPF 
para o operador de caixa 
no início das compras. Ao 
final, imprimir os cupons 
promocionais.
- 3º passo: imprimir seu 
cupom na unidade do Sho-
pping Pátio Pinda ou em 
qualquer outra, responder 
a pergunta e depositar na 
urna.
- 4º passo: acompanhar 
os cupons online no site 
www.shibata.com.br.  Para 
mais informações: (12) 
3135-1000

Praça de Alimentação para 
comer e assistir a diversas 
apresentações.
Este ano, a garotada poderá 
curtir os shows do Rafinha 
Acústico, Diego Luz e da  
DJ Mayara Leme.  Na 
terça, os participantes po-
derão conferir também 
uma apresentação da ban-
da Pollo. Já na quarta, os 
pequenos vão conhecer de 
perto a lutadora de MMA, 
Kalindra, e curtir as músi-
cas do MC Menor. 
Atrações na Praça de Ali-
mentação:
22/11: DJ Mayara Leme, 
Rafinha Acústico, Diego 
Luz e banda Pollo.
23/11: DJ Mayara Leme, 
Rafinha Acústico, Diego 
Luz, MC Menor e Kalin-
dra, lutadora de MMA. 

Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza curso de 

Panetones

A Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza às 9h do 
dia 24 de novembro, o sor-
teio para 45 vagas do cur-
so de Panetones. O curso 
é gratuito e acontecerá na 
unidade Jaboticabeiras I, 
que fica na Avenida Monte 
Castelo, 15.
Para participar do sorteio 
é necessário ter 16 anos, 
apresentar cópia do RG e 
comparecer com 20 minu-
tos de antecedência para 
realizar a inscrição.

Serão formadas três tur-
mas com 15 alunos em 
cada uma. As aulas de 
duas turmas acontecerão 
nos dias 25 de novembro, 
2 de dezembro e 9 de de-
zembro,  com horário das 
8h às 12h e das 13h às 17h; 
e de outra, nos dias 6, 7 e 
8 de dezembro, das 18h às 
22h. O curso de Panetones 
oferecido pela Escola do 
Trabalho é um incentivo 
para os que pretendem ga-
nhar uma renda extra e co-

laborar com o orçamento 
familiar, e também para os 
que estão desempregados 
e buscam uma oportunida-
de no mercado de trabalho.
Serviço: Escola do Traba-
lho – Jaboticabeiras I
Sorteio de 45 vagas para 
curso de Panetones
Data: 24 de novembro, às 
9h (chegar com 20 minu-
tos de antecedência)
Endereço: Avenida Monte 
Castelo, 15 – Jaboticabei-
ras.
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Mistau realiza oficina 
de produção de vídeos 

para internet

Desempenho de atletas 
de Pinda resulta em
bolsa do Governo do 

Estado

RAIS realiza último
encontro do ano no CEU 

das Artes em Pinda

O Museu da Imagem e do 
Som (Mistau), em parce-
ria com o Pontos MIS-S. 
Paulo, realiza no dia 2 de 
dezembro, das 13h às 17h, 
a oficina “Produção de Ví-
deos para a Internet”, com 
o videomaker, produtor de 

As atletas Thamires Eve-
lin da Silva, Danielle Sal-
vador Ribeiro e Ketiley 
Batista, da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura, 
representaram o Estado 
de São Paulo nos Jogos 
Escolares da Juventude, 
realizados no último final 
de semana, em João Pes-
soa – PB. O resultado da 

O RAIS – Rede de Apren-
dizagem e Inovação em 
Sustentabilidade – realiza, 
neste sábado (19), seu úl-
timo encontro, das 13h às 
17h, no CEU das Artes. O 
evento marca o encerra-
mento de mais esse ciclo 
de atividades.
A iniciativa do RAIS é do 
projeto A Sociedade do 
Amanhã, com parceria da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba – pois as ações 
são desenvolvidas nas es-

cinema e professor, Rena-
to Bulcão. No decorrer da 
oficina haverá um concur-
so e o vídeo mais votado 
será editado em aula e pu-
blicado nas redes sociais. 
A classificação etária é a 
partir de 12 anos. Há 20 

competição deu às atletas 
a Bolsa Talento Esportivo, 
do Governo do Estado.
Thamires Evelin da Silva 
foi vice-campeã brasileira 
nos Jogos, Danielle Sal-
vador Ribeiro e Ketiley 
Batista foram medalha de 
bronze no revezamento 
Medley. 
A Bolsa Talento Esporti-

colas da Rede Municipal 
–, patrocínio da Novelis 
e realização da Evoluir. O 
intuito do evento é recor-
dar o caminho trilhado, va-
lorizar as conquistas, reco-
nhecer as ações e projetos 
desenvolvidos e fortalecer 
a união dos membros, par-
ceiros e participantes da 
Rede.
Durante toda a tarde, di-
versas atrações marcarão 
o encontro: apresentações 
culturais, apresentação 

vagas disponíveis. As ins-
crições são gratuitas, vão 
até o dia 30 de novembro, 
e podem ser feitas pelo te-
lefone: (12) 3631 – 3955. 
O Mistau fica na Avenida 
Tomé Portes Del Rey 761, 
Jardim Ana Emília.

vo é um apoio financeiro 
concedido pelo Governo 
do Estado de São Paulo a 
atletas de vários níveis de 
excelência, praticantes de 
qualquer modalidade es-
portiva. Com isso, os atle-
tas contemplados poderão 
ter melhores condições de 
aprimoramento, melho-
rando suas performances.

de seminários dos proje-
tos da RAIS, ciranda de 
saberes (momento para a 
partilha livre sobre as ex-
periências dos projetos 
a partir dos pôsteres de  
apresentação com possibi-
lidade de troca de contatos 
e fortalecimento de parce-
rias), e recreação para as 
crianças.
O evento é aberto. O CEU 
das Artes fica na Avenida 
das Orquídeas, 647, Vale 
das Acácias. 

ATENÇÃO! COMUNICADO IMPORTANTE
NOVO SENTIDO DO TRÂNSITO NA RUA CAP. PROCÓPIO AZEVEDO

A Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí informa que, 
devido aos problemas ocasionados pelo trânsito e objetivando me-
lhorias em prol da população e visitantes, a Rua Capitão Procópio 
Azevedo (Rua do Fórum) será sentido único, a partir de 16/11/2016.
Os trechos alterados já estão sendo devidamente sinalizados para 
instruir com clareza o transeunte.
Informem familiares e amigos, para que todos saibam de antemão 
das alterações do trânsito e não ocorram percalços.
Certos de contar com a compreensão e respeito de todos. O Paço 
Municipal agradece antecipadamente.
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Brasileira pode 
ganhar

o prêmio Nobel 
de medicina ano 

que vem
Maria do Carmo de Oliveira 
foi indicada pela pesquisa 
desenvolvida em universida-
de brasileira que pode pro-
mover o avanço nos estudos 
para a cura do câncer”
Começamos a manchete des-
ta matéria com uma notícia 
falsa, pelo menos por ora. 
Na realidade há uma grande 
torcida e uma enorme mo-
vimentação para que em um 
futuro próximo, este “ano 
que vem” possa significar 
realmente o próximo ano. A 
notícia fictícia faz parte da 
nova campanha do Baobá – 
Fundo para Equidade Racial, 
que é a única organização 
brasileira voltada exclusiva-
mente a investir em projetos 
e ações em prol da equidade 
racial. 
Para marcar o mês em que 
se comemora a Consciência 
Negra, a campanha que visa 
chamar a atenção das pes-
soas quanto a importância 
de oferecer oportunidades 
igualitárias nas esferas sócio 
econômicas, salienta que a 
igualdade entre as pessoas 
vai beneficiar mutuamente 
brancos e negros.  Partindo 
do princípio de que a res-
ponsabilidade para alcançar 
este objetivo é de todos os 
brasileiros, o Fundo Baobá 
acredita que uma sociedade 
mais justa e democrática ten-
de a reconhecer todos os seus 
talentos e com eles produzir 
mais riquezas e menos desi-
gualdades.
A campanha do Fundo Bao-
bá vai trabalhar com uma 
linha fictícia de notícias nas 
redes sociais, com a proposta 
de projetar um futuro onde a 
equidade racial seja uma rea-
lidade e, partindo desta pre-
missa, vai ao longo do proje-
to mostrar que a igualdade de 
oportunidades criadas para 
brancos e negros poderia le-
var o país a uma posição de 
destaque em diversas áreas 
no cenário mundial, como 
por exemplo, ter brasileiros 
indicados a prêmios inter-

nacionais ou ter empresários 
entre os mais bem sucedidos 
nos rankings mundiais.  
“Queremos com esta cam-
panha desafiar as pessoas a 
realmente pensarem fora da 
caixa e entenderem a impor-
tância que existe na criação 
de mecanismos que possi-
bilitem a equiparação nas 
oportunidades que são ofere-
cidas para brancos e negros. 
Acreditamos que através 
desta igualdade um futuro de 
oportunidades se abrirá para 
todas as raças, mas esta rea-
lidade só poderá ser mudada 
se houver um engajamento 
massivo de todos os brasilei-
ros e é este o nosso objetivo 
com a campanha “Um futuro 
com equidade racial é uma 
conquista para todos”, expli-
ca o Professor Hélio Santos 
presidente do Conselho do 
Fundo Baobá.
Para participar da campa-
nha é simples, basta acessar 
a página no Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/
fundobaoba/?fref=ts ) ou o 
site www.baoba.org.br, para 
mais  informações sobre a 
causa e os projetos apoiados 
pelo Fundo Baobá e saber 
como é possível contribuir 
com doações.
Sobre o Fundo Baobá
O Fundo Baobá é uma orga-
nização sem fins lucrativos 
cuja missão é promover os 
direitos humanos por meio 
de ações voltadas à equidade 
racial no Brasil. Criado em 
2011, visa mobilizar pessoas 
e recursos, seja no Brasil e 
no exterior, para apoiar pro-
jetos pró-equidade racial de 
organizações da sociedade 
civil (OSCs) afro-brasileiras 
e promover a filantropia para 
a justiça social no País. O 
Fundo Baobá busca também 
apoiar esforços que contri-
buam para a sustentabilida-
de político-financeira destas 
OSC’s, mantendo sua contí-
nua capacidade de implantar 
projetos efetivos. Mais infor-
mações: www.baoba.org.br
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Alta carga tributária é 
principal entrave para 
expansão do consumo 

de vinhos no país

Impostos podem representar até 
mais da metade do valor do pro-
duto, dificultando sua presença 
na mesa do brasileiro.
Que o vinho é bom para o pala-
dar e para a saúde, ninguém nega. 
É possível listar diversas razões 
pelas quais a bebida deveria fa-
zer parte do dia a dia, seja para 
acompanhar uma refeição, seja 
para promover mais qualidade 
de vida. Contudo, nem todos os 
adjetivos associados ao vinho 
têm sido capazes de estimular um 
aumento de consumo no Brasil: 
nos últimos 10 anos o consumo 
per capta passou dos módicos 
1,8 litros/ano para os atuais, e 
igualmente pífios, 2 litros. Mais 
do que os desafios culturais, o 
setor sofre com a constante alta 
de impostos – o último, há cer-
ca de um ano, mudou a forma 
de tributação e tornou rótulos já 
caros, ainda mais custosos. Num 
país onde o preço está equivoca-
damente associado à qualidade 
do vinho, a alta carga tributária é, 
indiscutivelmente, um dos maio-
res entraves para a popularização 
da bebida e expansão do consu-
mo qualificado.
Impostos em alta – consumo em 
baixa
O consumo brasileiro se torna 
ainda mais modesto se compara-
do com países vizinhos: chilenos 
e argentinos consomem anual-
mente de 8 a 10 vezes mais litros 
da bebida. Esses fatores não estão 
ligados exclusivamente às prefe-
rências do consumidor nacional: 
países asiáticos com pouca tra-
dição no consumo e na cultura 
do vinho já apresentam números 
mais expressivos do que o Brasil, 
que possui uma indústria sólida e 
regiões como a Serra Gaúcha, de 
grande tradição vinícola.
Um dos maiores responsáveis por 
essa morosidade é a alta carga de 
impostos: no mercado brasileiro 
a composição do preço final do 
vinho é, em maior parte, forma-
da por tributos. A mudança mais 
recente, proposta pela da Medida 
Provisória 690/2015 e transfor-
mada na Lei nº 13.241/2015 al-
terou o antigo modelo de alíquota 
de IPI que variada de R$ 0,73/
litro para rótulos nacionais até 
US$ 70 para os importados. No 
novo modelo, em vigor desde de-
zembro de 2015, o IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) 
incidente sobre a bebida passou a 
ser de 10% em relação ao preço 
do vinho.
E não para por aí: antes de che-
gar à mesa do brasileiro, diversas 
cifras são adicionadas ao custo 
final de uma garrafa e, quan-
to mais longo o caminho até o 
consumidor final, maior será a 
fatia direcionada ao governo. 
Números do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
(IBPT) apontam que somando 
ICMS, IPI, COFINS, PIS e ainda 
encargos relacionados à cadeia 
produtiva, 54.73% do preço do 
vinho nacional correspondem a 
impostos. Porém, se essa garrafa 
vem de outro país a proporção é 
ainda maior: até 74.73% do custo 
final de um vinho importado cor-
responde a tributos.
Entraves burocráticos
Tratando-se de rótulos estrangei-
ros, existem ainda dois itens que 
podem tornar o preço final ainda 
mais salgado: a complexidade e a 
demora do processo de importa-
ção. Para se ter uma ideia, antes 
de chegar às prateleiras, o impor-
tador deve considerar os custos 
de frete, armazenamento adequa-
do e de liberação do produto na 
alfândega, o chamado desemba-
raço aduaneiro. Além disso, cada 
garrafa deve atender aos padrões 
de rotulagem nacionais e passar 
por uma análise química a car-
go do Ministério da Agricultura, 
processo este que requer a reten-

ção de algumas amostras de cada 
lote. Lembrando que boa parte 
desses processos estendem-se 
por longos períodos, aumentando 
os custos de importação. Ou seja, 
o produto já atraca no país com 
um custo elevado, antes mesmo 
de passar pelos encargos de co-
mercialização.
Consumo qualificado
Não é a toa que o consumo bra-
sileiro é composto, em geral, 
por vinhos de baixa qualidade, 
de acordo com dados do site 
especializado Ibravin, conside-
rando-se apenas o consumo de 
vinho fino, a média per capta cai 
para apenas 0,7 litros/ano. De 
acordo com Stephanie Duchene, 
sommèliere que trabalha com 
rótulos artesanais importados da 
França, é essencial reorganizar o 
setor, mas também é importante 
estimular o consumo qualificado: 
“Não estamos falando apenas de 
quantidade, mas principalmente 
de qualidade. O consumidor bra-
sileiro muitas vezes não se sente 
a vontade para se aventurar no 
mundo dos vinhos em virtude do 
pouco conhecimento. Porém, se 
estimularmos um consumo qua-
lificado, no qual ele não precisa 
beber muito, mas sim conhecer 
vinhos de qualidade; permitindo 
que ele se identifique com a be-
bida que aprecia, certamente o 
vinho estará presente com mais 
frequência na sua mesa.” Para 
a fundadora da Wine Exclusive, 
é preciso que esse hábito faça 
parte do dia a dia do brasileiro 
“não apenas para aumentar a pro-
porção de consumo anual, mas 
principalmente para que o con-
sumidor tenha contato com bons 
vinhos. Quando falamos em con-
sumo qualificado não estamos 
falando em beber muito, mas 
conhecer vinhos que realmente 
traduzam essa cultura tão rica.”. 
– conclui.
Vinho como alimento
Uma das saídas para estimular 
o consumo e, ao mesmo tempo, 
baixar os encargos seria alte-
rar a classificação da bebida no 
país. Atualmente, o vinho entra 
na mesma classificação de be-
bidas alcoólicas ou de artigos 
de luxo, produtos que, devido 
sua natureza, sofrem sobreta-
xação. Contudo, a exemplo, 
países como Estados Unidos, 
Chile e França já categorizam a 
bebida como um alimento fun-
cional em virtude dos benefícios  
que o consumo moderado pode 
trazer à saúde. No Brasil, tra-
mita na Câmara dos Deputados 
desde 2013 o Projeto de Lei 
5965/13, de autoria do deputado 
Edinho Bez (PMDB/SC), que 
propõe a inclusão do vinho na 
cesta básica e sua classificação 
como alimento, dessa forma se-
ria possível reduzir impostos e 
estimular a produção nacional.  
Atualmente, o projeto aguarda 
apreciação da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural (CA-
PADR).
Contudo, enquanto mudanças 
como essa não vem, é preciso in-
vestir em conhecimento e apostar 
no consumo qualificado, prin-
cipalmente na hora de escolher 
um rótulo estrangeiro. De acordo 
com Geoffrey Pompier, empreen-
dedor do setor, neste caso, o con-
sumidor deve optar por rótulos  
sem intermediários “Quan-
to menos intermediários hou-
ver entre o produtor e o con-
sumidor, mais acessível será 
o preço da garrafa. Por isso,  
nem sempre comprar uma gar-
rafa num supermercado é a op-
ção mais barata. Além disso, a 
compra em locais especializados 
pode garantir mais qualidade em 
virtude da exclusividade do pro-
duto.”- conclui.
Fonte: Wine Exclusive
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Confira a programação
completa

 
Quinta (24/11) 
das 18h às 19h – Rádio Liga – Fábio Lacerda
das 19h às 20h30 – Banda The Warning Club
das 21h às 22h30 – Banda Califórnia
das 22h30 à 0h – Rádio Liga - Fábio Lacerda
 
Sexta (25/11)
das 13h às 19h - Rádio Liga - Fábio Lacerda
das 19h às 20h30 – Edu Souza Blues Combo
das 20h30 às 21h – CIGANO Globo da Morte
das 21 às 22h – Abertura oficial do evento
22h – Show Velhas Virgens
 
Sábado (26/11)
das 10h às 12h - Rádio Liga - Fábio Lacerda
das 12h às 13h – Banda Tamoios
das 13h às 14h30 – Banda Super Máfia
das 15h às 16h30 – Banda Backmountop
das 17h às 18h30 – Banda Acoustic Rock
das 19h às 20h30 – Banda Cracker Blues
das 21h às 21h30 - CIGANO Globo da Morte
das 21h às 22h – Banda Instinto Animal
22h – Show ANOS 80 (Kiko Zambianchi, Kid Vinil, 
Mauricio Gasperini e Clemente). Abertura com can-
tor mirim Guilherme Martinez
 
Domingo (27/11)
das 10h às 12h - Rádio Liga - Fábio Lacerda
das 12h às 12h30 – CIGANO Globo da Morte
das 13h30 às 14h30 – Banda DNA 012
das 15h às 16h30 – Banda Joe Tenta
das 17h às 18h30 – Banda Old Chevy
19h – Show TITÃS. Abertura com cantor mirim Gui-
lherme Martinez

Encontro Nacional 
de Motociclistas 

traz Titãs e outras 
bandas de rock 
para Caraguá

Semana estadual de mobilização contra a dengue
chikungunya e zika em São Bento do Sapucaí

O 2º Encontro Nacional de 
Motociclistas, sediado por 
Caraguá, no período de 24 
a 27 de novembro, trará 
shows de diversas ban-
das conhecidas como Ti-
tãs, Velhas Virgens e uma 
apresentação com músicas 
dos ANOS 80 com a parti-
cipação de Kiko Zambian-
chi, Kid Vinil, Mauricio 
Gasperini e Clemente. 
 A abertura dos shows será 
por conta de Guilherme 
Martinez, astro mirim de 
Caraguá. O cantor também 
já abriu cerca de 60 shows 
de grandes artistas no ve-
rão 2015/2016 na cidade. 
Com as música “A vida é 
uma bola”, que faz parte 
da trilha sonora da nove-
la do SBT, ‘Cúmplices de 
Um Regate’, e “Ben”, de 
‘Carinha de Anjo’,  Gui-
lherme já é reconhecido 
nacionalmente.
 Entre as bandas mais espe-
radas estão Titãs e Velhas 
Virgens, que marcaram o 
cenário no rock nacional, 
com clássicos como “So-
nífera Ilha”, “Cabeça Di-
nossauro”, “Minha Vida 
É O Rock’n’roll” e “Hino 

A Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí, por meio da 
Secretaria Municipal da 

dos Solteiros”. 
 Entre os artistas, está tam-
bém a banda Instinto Ani-
mal, que com 3 anos de 
formação, traz influências 
de Black Sabbath, Led 
Zeppelin, Jimi Hendrix 
e Cream, e traz um show 
que permeia por diversos 
estilos de rock.
 Na programação mu-
sical, consta diversas 
bandas musicais que 
se apresentarão no pal-
co da Praça da Cultura,  
no Centro. O evento terá 
ainda, estandes de aces-
sórios e praça de alimen-
tação com food trucks. 
Outro atrativo confirmado 
é o Globo da Morte, no sá-
bado e no domingo. 
 O evento é realizado em 
uma parceria entre o Go-
verno Municipal de Cara-
guá e o Motoclube Abu-
tre’s.
O evento é filantrópico 
e a entrada será 2 kg de 
alimentos não perecíveis. 
O funcionamento será na 
quinta e sexta, das 17h a 
0h; no sábado, das 10h às 
0h, e no domingo das 10h 
às 22h. 

Saúde, inicia no período de 
21/11/2016 à 25/11/2016 
uma Campanha de Contro-

le a Dengue, chikungunya 
e zika no Município, com 
objetivo de conscientizar 
a população, sobre os ris-
cos da doença para evitar 
o surgimento de novos 
casos, pois, estamos nos 
aproximando do período 
mais favorável à prolifera-
ção desse inseto.
Uma das primeiras ações 
será um mutirão de limpe-
za, palestras nas escolas, 
distribuição de panfletos 
e haverá uma tenda para 
esclarecer as dúvidas, na 
Praça Monsenhor Pedro 
do Vale Monteiro.
A campanha deve enfa-
tizar que cada cidadão, 

órgão público, empresa, 
instituição ou entidade ci-
vil precisa vistoriar o imó-
vel onde vive ou trabalha 
e tomar as providências 
para eliminar os recipien-
tes com água, conforme 
orientações conforme foto.
O controle da dengue é 
responsabilidade dos ór-
gãos públicos e da popu-
lação, lembrando que, o 
município se encontra in-
festado pelo mosquito Ae-
des aegypti.
LEMBRE-SE, A LUTA 
CONTRA A DENGUE, 
CHIKUNGUNYA E ZIKA 
É UMA TAREFA DE TO-
DOS.



página 8 A GAzetA dos Municípios 22 de novembro de 2016

Entidades expõem seus trabalhos em Caraguá

A 4ª Integra Art - Exposi-
ção de Artesanato das En-
tidades Sociais do municí-
pio será nesta sexta-feira 
(25/11), das 8h às 17h, na 
Praça Dr. Cândido Motta, 
na Praça do Coreto. Além 

da exposição, haverá apre-
sentações musicais e pa-
lestras.
 A feira é organizada pela 
Prefeitura de Caraguá, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 

Agricultores de Caraguá
participam de palestra 

sobre novas tecnologias 
no campo

Caraguá participa 
da Semana Mundial 
de Combate à Aids

Como parte de um con-
junto de ações para a rea-
lização do Dia do Campo 
Limpo, foi realizado na 
última sexta-feira (18/11), 
o Curso de Boas Práticas 
para novas tecnologias no 
campo e suas aplicações 
em uma propriedade agrí-
cola, localizada no bairro 
Rio Claro, em Caraguá. O 
evento consiste também 
na coleta das embalagens 
de agrotóxicos, que ocor-
rerá em dezembro. 
 Voltada para os agricul-
tores do município, a pa-
lestra foi ministrada pelo 
engenheiro agrônomo, Dr. 
Fernando Kassis Carvalho 
e realizada na propriedade 
do Sr. Silvio Saito.  Duran-
te a apresentação, Fernan-
do explicou aos agriculto-
res sobre o uso responsável 
de EPI’s (Equipamentos 

Como parte das ações do 
Dia Mundial de Combate à 
Aids (1º/12), todas as Uni-
dades Básicas de Saúde de 
Caraguá (UBS) realizam, 
a partir desta sexta-feira 
(25/11), até 1º de dezem-
bro, das 8h às 16h, coletas 
para testes rápidos de diag-
nóstico de HIV e Sífilis. A 
ação integra a Campanha 
Estadual “Fique Sabendo 
– Tire o peso da dúvida”, 
destinada às pessoas que 
nunca realizaram o exame.
 Neste sábado (26), a Uni-
dade de Moléstias Infec-
tocontagiosas (UAMI) e 
todas as UBS, também 
estarão abertas, no mesmo 
horário, para a realização 
dos testes. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, a campanha deste 
ano dará enfoque aos jo-
vens homossexuais de 15 
a 24 anos, das classes C, D 
e E. A ação busca discutir 
as questões relacionadas à 
vulnerabilidade ao HIV/
Aids, na população priori-
tária, sob o ponto de vista 
do estigma e do preconcei-
to. Além disso, a ideia é 
estimular a reflexão sobre 
a falsa impressão de que a 
Aids afeta apenas o outro, 
distante da percepção de 
que todos estamos vulne-
ráveis.
 Ministério da Saúde al-
tera nomenclatura de 
“DST”- O Departamento 
de Vigilância, Prevenção e 

de Proteção Individual) e 
os benefícios à saúde do 
agricultor e foi reproduzi-
do um vídeo sobre utili-
zação dos equipamentos, 
além das aplicações em 
condições climáticas ade-
quadas, redução do risco 
de deriva, regulagem e ca-
libração do pulverizador. 
 Também foram abordadas 
questões como desempe-
nho e segurança ambiental,  
que definem a performan-
ce da técnica de aplicação 
e sua tecnologia.
 O Curso de Boas Prá-
ticas para novas tec-
nologias no campo e  
aplicações é uma realiza-
ção da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, em parceria com o 
INPEV – Instituto Nacio-
nal de Processamento de 
Embalagens Vazias. 

Controle das IST, do HIV/
Aids e das Hepatites Virais 
passa a usar a nomenclatu-
ra “IST” (infecções sexu-
almente transmissíveis) no 
lugar de “DST” (doenças 
sexualmente transmissí-
veis). A nova denomina-
ção é uma das atualizações 
da estrutura regimental 
do Ministério da Saúde, 
por meio do Decreto nº 
8.901/2016, publicado no 
Diário Oficial da União 
em 11.11.2016, Seção I, 
páginas 3 a 17.
“A denominação ‘D’, de 
‘DST’, vem de doença, 
que implica em sintomas 
e sinais visíveis no orga-
nismo do indivíduo. Já 
‘Infecções’, podem ter 
períodos assintomáticas 
(sífilis, herpes genital, 
condiloma acuminado, por 
exemplo) ou se mantém 
assintomáticas durante 
toda a vida do indivíduo 
(casos da infecção pelo  
HPV e vírus do Herpes) 
e são somente detectadas 
por meio de exames labo-
ratoriais”, explicou a di-
retora do Departamento, 
Adele Benzaken. “O termo 
IST é mais adequado e já é 
utilizado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
e pelos principais Orga-
nismos que lidam com a 
temática das Infecções Se-
xualmente Transmissíveis 
ao redor do mundo”, com-
pletou.

e Cidadania, em parceria 
com as entidades sociais e 
o Conselho Municipal da 
Condição Feminina.
 Os visitantes poderão co-
nhecer e comprar os traba-
lhos feitos pelas entidades 
de Caraguá. A exposição 
visa contribuir para a di-
vulgação da importância 
do trabalho social.
 As entidades que parti-
ciparão da feira são a As-
sociação de Combate ao 
Câncer de Caraguatatuba 
(ACCC), Casa da Criança 
de Caraguatatuba – Casa 
Beija Flor, Associação de 
Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infân-

cia no Período Neonatal 
(Apami), Centro de Recu-
peração Humana Renascer 
– Luz do Caminho, Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Cara-
guatatuba (Apae), Institu-
to Pró+Vida “São Sebas-
tião” e Associação Lar São 
Francisco de Assis. 
 As entidades são con-
veniadas com a Prefei-
tura de Caraguá, com a 
supervisão da Secretaria  
Municipal de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania e Secretaria  
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso.
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Em Audiência Pública na Câmara
Secretário de Finanças aponta 

redução de 4,99% no Orçamento
de Pindamonhangaba para 2017

Novo prefeito da ci-
dade contará com 
R$ 433.700.000,00 
para administrar o  
município; Secretário in-
formou que as maiores 
reduções estão nas Secre-
tarias de Desenvolvimento 
Econômico com 47,11% e 
na Habitação com 40,09%; 
Saúde e Esportes terão 
aporte de novos recursos 
financeiros
A Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu nes-
ta segunda-feira, dia 21 
de novembro, às 9 ho-
ras da manhã, no Plená-
rio “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira”, a  
Audiência Pública refe-
rente ao Projeto de Lei n° 
109/2016, que “Estima a 
Receita e fixa a Despesa 
do município de Pindamo-
nhangaba para o exercício 
de 2017”. A reunião públi-
ca foi presidida pelo vere-
ador Martim César (DEM) 
e contou com a presença 
dos Secretários de Finan-
ças, Domingos Geraldo 
Botan; de Saúde e Assis-

Ainda sobre os núme-
ros, o Secretário de  
Finanças do município de-
clarou que a Subprefeitura 
de Moreira César terá re-
dução de 6,74% em suas 
verbas.
Câmara:
Para 2017, o novo presi-
dente do Poder Legislativo 
que assumirá em 2017,de-
verá trabalhar com o mes-

tência Social, Sandra Tu-
tihashi;  de Administração, 
Edson Macedo Gouvêa; de 
Educação e Cultura, Maria 
Aparecida Pedroso Rocha 
Pena, com o representan-
te do Secretário de Obras 
e Serviços - José Antônio 
Rodrigues Alves -, senhor 
José Francisco Donizeti 
Pereira, além de diretores 
e funcionários da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
Em nome da Prefeitura, 
o Secretário de Finanças, 
Domingos Botam explicou 
aos presentes todos os da-
dos, números e percentuais  
que estão programados 
para o ano de 2017. O 
dirigente municipal rela-
tou que para o próximo 
ano haverá uma redução 
de 4,99% nos valores do  
Orçamento. Em 2016, 
a projeção era de R$ 
456.500.000,00 e para 
2017, o novo Chefe do 
Executivo terá a sua dispo-
sição recursos financeiros 
programados da ordem de 
R$ 433.700.000,00. 
Secretarias

mo percentual deste ano, 
ou seja, R$ 16.800.000,00.
Ao finalizar a Audiência 
Pública, Domingos Botan 
esclareceu aos presentes 
que a redução dos valores 
se deve a diversos fatores,  
entre os quais destacou 
a crise financeira que o 
Brasil atravessa e as que-
das no Índice de partici-
pação do ICMS do mu-

Explicando que a queda da 
receita foi um dos moti-
vos da redução para 2017, 
Domingos Botan relacio-
nou os valores que esta-
rão à disposição da nova 
equipe de governo que 
assume em janeiro do ano 
que vem. Entre as maiores 
reduções estão as Secreta-
rias de Desenvolvimento 
Econômico com 47,11% 
e Habitação com 40,09%. 
A Fundação João Romeiro 
também terá uma signifi-
cativa redução atingindo o 
percentual de 40,68%.
Nas áreas sociais, as Secre-
tarias ganharão um peque-
no acréscimo nos recursos,  
conforme informações de 
Botam. De acordo com os 
números apresentados, o 
Setor de Saúde e Assistên-
cia Social terá um acrés-
cimo de 1,93% e Esportes 
e Lazer receberá 10,79% 
a mais que em 2016. Po-
rém, Domingos Botam 
observou que a Secreta-
ria de Educação e Cultura 
terá redução da ordem de 
1,43%. 

nicípio (cerca de 6%) e 
a Distribuição do ICMS 
pelo Estado de São Paulo  
(cerca de 2%). “Se esti-
marmos que a inflação está 
próxima de 10% e ainda 
perdemos mais 2% na dis-
tribuição do ICMS, a nossa 
queda foi brutal”, afirmou 
o Secretário de Finanças de  
P i n d a m o n h a n g a b a ,  
Domingos Botan. 

AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
AUXILIAR DE LIMPEZA 
– INDUSTRIAL
BORDADEIRA
COSTUREIRA
COZINHEIRA(O) CO-
MERCIAL
COZINHEIRA(O) INDUS-
TRIAL
DIVULGADOR
INSTALADOR DE ALAR-
MES PARA RESIDÊNCIAS 
E COMÉRCIOS
INSTALADOR DE AR-
CONDICIONADO
INSTALADOR DE CA-

Balcão de Empregos 
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no 
Balcão de Empregos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVA-
MENTE, para EMPRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes 
sobre as vagas por telefone a munícipes interessados em concor-
rer a vagas de empregos*.

LHAS
LAVADEIRA (COM EXPE-
RIÊNCIA NA ÁREA CO-
MERCIAL)
MECÂNICO DE MÁQUI-
NAS INDUSTRIAIS
MECÂNICO DE REFRI-
GERAÇÃO
OPERADOR DE RETRO-
ESCAVADEIRA
PADEIRO CONFEITEIRO
PASSADEIRA (COM EX-
PERIÊNCIA NA ÁREA 
COMERCIAL)
PIZZAIOLO
SALGADEIRA
SUSHIMAN
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