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A GAzetA dos Municípios

Festa Julina do Fundo Social 
acontece nesta sexta-feira

Inscrições para
formação em pintura
de construção civil

estão abertas

Exposição “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci” fica em cartaz até 

setembro em Ilhabela

A 1ª Festa Julina do  Fun-
do Social de Solidariedade 
de Ubatuba será realiza-
da nesta sexta-feira, 28, a 
partir das 18h, no Rancho 
Texas. O evento é uma 
parceria com a Fundação 
de Arte e Cultura (Fun-
dart) e tem o  apoio da 
Associação Comercial de 
Ubatuba (Aciu). Os in-
gressos custam R$ 10,00 
e podem ser adquiridos 
no Fundo Social, na Fun-

A partir de setembro, Uba-
tuba vai receber o progra-
ma Via Rápida Expresso 
–  uma iniciativa do Go-
verno do Estado oferecida 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SDECTI).
O objetivo é oferecer cur-
sos de curta duração na 
área da construção civil 
(pintores) para presos do 
regime semi-aberto, inter-
nos em regime semi-aberto 
da Fundação Casa e traba-
lhadores desempregados. 
O curso tem duração de 
100 (cem) horas aula, com 
carga horária máxima de 
cinco horas diárias, distri-
buídas da seguinte forma: 
30 horas de aulas teóricas, 
realizadas nas instituição 
escolar e 70 horas de au-
las práticas, realizadas em 
equipamentos públicos. 
A previsão é que a turma, 
que comporta no máximo 
25 alunos, conclua o curso 
em um mês.
Para se inscrever, os inte-
ressados precisam acessar 
o site do Via Rápida e pre-

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretarias 
de Cultura e Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho e Turismo, apresenta 
desde o dia 7 de julho, a 
I Mostra Internacional de 
Arte para o Turismo, com 
a exposição, “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci, no Museu Walde-
mar Belisário, Vila – cen-
tro histórico.
A exposição reproduz 35 
importantes invenções do 
maior gênio renascentista 
do mundo. “O turismo cul-
tural é um produto que co-
meça a ser explorado nesta 
gestão e tem tudo para mo-
vimentar a cidade na baixa 
temporada”, disse Ricar-
do Fazzini, secretário da 
pasta de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e 
Turismo. Para o secretário 
de Cultura, Nuno Gallo, 
ter uma exposição sobre 
Leonardo Da Vinci é um 
marco e um ganho cultural 
muito grande para a cida-
de. “Da Vinci é conhecido 
no mundo todo; suas obras 
e invenções marcaram 
época, sendo uma inspi-
ração para moradores e 

dart ou no Rancho Texas. 
Crianças até 10 anos não 
pagam. O ingresso dá di-
reito ao consumo  de pipo-
ca e algodão doce. Serão 
comercializados comes e 
bebes típicos da época. O 
evento terá fogueira, pau 
de sebo, danças típicas e 
shows de Murilo Ferraz e 
da dupla sertaneja Adriano 
e Juliano. A Festa Julina 
terá  também a apresenta-
ção da quadrilha ‘O Cor-

encher o cadastro.
Àqueles que não têm aces-
so à internet ou possuem 
dificuldades de adaptação 
a novas tecnologias po-
dem procurar a Secretaria 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social de Ubatu-
ba munidos de RG, CPF e 
carteira de trabalho.
Não há um prazo limite 
para as inscrições, pois a 
demanda fica registrada e, 
quanto maior o número de 
inscritos, mais o municí-
pio tem chance de atrair as 
capacitações.
“A qualificação é essencial 
para inserção no mercado 
de trabalho. Estamos esta-
belecendo parcerias com 
o Governo Federal e Esta-
dual para, ainda este ano, 
trazer diversos cursos em 
diferentes áreas para nos-
sos munícipes”, enfatizou 
o secretário de Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial, Jurandir de Oliveira 
Veloso – Pelé.
“Nosso objetivo é buscar 
parcerias para que cada 
vez mais programas como 
este venham para Ubatu-

turistas, apreciadores e as-
pirantes à arte. Agora, com 
a volta às aulas, os alunos 
da rede pública também 
farão uma visita à expo-
sição, uma pareceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação”, declarou. As 
invenções de Leonardo Da 
Vinci foram reproduzidas 
cuidadosamente pela em-
presa italiana Contempo-
ranea Progetti com o uso 
de ferramentas e materiais 
como madeira, bronze, al-
godão e corda, tudo igual 
ao período em que Leo-
nardo viveu. As peças le-
varam 18 anos para serem 
confeccionadas e repre-
sentam as aspirações de da 
Vinci nas áreas da aviação, 
automação, armas milita-
res, engenharia e mecâni-
ca.A exposição tem a cura-
doria assinada pelo Museu 
a Céu Aberto e estima-se 
que já tenha sido vista por 
mais de cinco milhões de 
pessoas em cidades como 
Sidney, Pisa, Roma, Flo-
rença, Nova Iorque, São 
Paulo, Rio, entre outras. A 
mostra é inédita no Litoral 
Norte, sendo a primeira 
vez que é apresentada ao 

tiço’, do bairro do Itaguá, 
formada por amigos e fa-
miliares.
Todos os recursos arre-
cadados serão destina-
dos à compra de equi-
pamentos e materiais de  
insumo para os cursos que 
serão oferecidos pelo Fun-
do Social de Solidariedade 
no Centro de Capacitação 
Profissional a ser inaugu-
rado em breve no Perequê
-Açu.

ba e contemplem a popu-
lação, principalmente, as 
pessoas que mais necessi-
tam”, garantiu o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato 
(PSD).
A seleção será feita pelo 
Governo do Estado e as 
convocações serão feitas 
por meio de telegramas. 
Quem for contemplado, 
deverá comparecer à se-
cretaria de Cidadania para 
efetivação da vaga. Todos 
os cursos serão ministra-
dos por profissionais do 
Centro Paula Souza.
Transferência de Renda
O Via Rápida Expresso, 
além de ser um programa 
de qualificação profissio-
nal, é uma política pública 
de transferência de renda. 
Os participantes contarão 
com o recebimento de bol-
sa auxílio mensal no valor 
de R$ 210,00, após a con-
clusão do curso de qualifi-
cação. O pagamento dessa 
bolsa auxílio será realiza-
do por meio de um Termo 
de Cooperação com a Se-
cretaria Estadual de De-
senvolvimento Social.

público fora de um grande 
centro urbano.
Os organizadores da ex-
posição criaram uma par-
ceria com a rede hoteleira 
do município. Os hotéis e 
pousadas receberam vou-
chers destinados aos seus 
hóspedes para que possam 
retirar, como brinde, uma 
gravura do artista. Assim, 
além de cumprir seu pa-
pel educativo e cultural, a 
exposição servirá também 
como convite para que tu-
ristas visitem a cidade e le-
vem de recordação a lem-
brança de uma das mais 
importantes exposições já 
realizadas no Brasil.
Segundo o prefeito Márcio 
Tenório, a novidade, além 
de gerar vínculo entre a 
Prefeitura e a rede hote-
leira, cria alternativas para 
atrair público na baixa 
temporada e alimenta um 
mercado pouco explorado 
na região, o turismo cul-
tural. A entrada é franca e 
ficará em cartaz até o dia 
12 de setembro no Museu 
Waldemar Belisário, loca-
lizado na Avenida Pedro 
de Paula Moraes, 139, na 
Vila, das 10h às 22h.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exem-
plo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos 
e quebram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática 
ainda hoje está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar 
alegria.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas desen-
volveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco 
de seus olhos pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm 
aptidão de ver claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como 
se os olhos tivessem combinadas as propriedades de um microscópio e de um 
telescópio num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é consi-
derada oito vezes maior que a dos homens e a coruja tem a capacidade de enxergar 
dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata 
das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes na-
turais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, 
isso é, em um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com 
características semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances 
de sobreviverem, isto acontece porque os predadores do animal não conseguem 
vê-los e não poderão comê-los.

Humor

A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a profes-
sora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, ai depende do tamanho da peixeira e da desavença dos cabras...
***
O garoto pede ao pai que tranqüilamente lia o jornal:
- Papai, posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto quiser.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem 
ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isto 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.

Mensagens 

Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para tudo... Caridade.
Para Deus... Oração.
***
A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar 
bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exem-
plifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, in-
surgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando 
as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou preocu-
pado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua 
vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele 
e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a 
respeito. A preocupação gasta inutilmente o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.

Não se aprende bem senão pela experiência. 

Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.

Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Defesa Civil remove tronco de árvore 
em praia da Barra Velha em Ilhabela

Skatista de Ilhabela 
conquista prata em

Circuito Paulista

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Defesa Civil, 
realizou nesta segunda-
feira, 24, a retirada de um 
tronco de árvore de 840 
quilos que estava flutu-
ando no mar próximo ao 
bolsão de embarque das 
balsas, na Barra Velha. O 
tronco foi serrado em qua-
tro partes e levado para o 

O último final de semana 
foi radical para o skatista 
ilhabelense Luis Molina 
Neto. No domingo, 23, 
o atleta participou da 1ª 
Etapa do Circuito Paulis-
ta de Skate Downhill, que 
aconteceu no município de 
Catanduva, interior de São 
Paulo.
O evento contou com mais 
de 50 atletas de diversas 
cidades nas modalidades 
Longboard, Downhill Sli-
de (DHS) e Big Stand Up.
Apoiado pela Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação, Neto, como é 
conhecido, competiu pela 

Aterro Municipal.
Segundo André Frederico, 
da Defesa Civil, o tron-
co poderia causar graves 
acidentes. “O perigo se-
ria a colisão deste tronco, 
que estava a menos de 150 
metros do atracadouro das 
balsas, com uma embarca-
ção que estivesse nas pro-
ximidades. Sérios danos 

categoria Longboard ama-
dor com mais oito skatis-
tas, subindo ao pódio e tra-
zendo para casa a medalha 
de prata. “O campeonato 
foi muito bem organizado 
e contou com skatistas de 
alto nível. Em meio a tan-
tos ‘monstros’ da ladeira 
fiquei com 2°lugar na mi-
nha categoria. Agradeço 
ao apoio da Prefeitura de 
Ilhabela, da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recre-
ação e a todos que traba-
lham na gestão para que 
tudo isso aconteça. Viva o 
skate de Ilhabela!” enfati-
zou. O secretário da pas-
ta, José Roberto de Jesus, 

poderiam ocorrer no casco 
e nos motores da embar-
cação, podendo ocasionar 
um grave acidente”, expli-
ca.
A Defesa Civil pede aos 
navegantes que, ao avista-
rem troncos soltos no mar, 
informem a localização 
pelo telefone 199 para a 
retirada dos mesmos.

afirma que vai continuar 
apoiando os esportistas 
do município. “Cada vez 
mais temos colhido bons 
resultados com os atletas 
de nossa cidade. A secre-
taria tem dado total apoio 
e vai continuar empenhada 
no desenvolvimento des-
ses campeões. Parabenizo 
hoje o Neto, que é uma 
grande promessa do skate 
local e regional”, finaliza o 
secretário.
Agora, o atleta se prepa-
ra para a próxima etapa 
do Circuito “Vampiros do 
Asfalto”, que acontece em 
agosto, em local ainda a 
definir.
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Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L
Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 27/07/2015.

Protocolo : 8 - 21/07/2017
Devedor : DAVI CAMPOS COSTA
Documentos : CPF 220.375.618-73
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 21/07/2017
Devedor : MARCELO COUTO VARGAS
Documentos : CPF 101.875.598-56
Espécie : DMI

Protocolo : 15 - 21/07/2017
Devedor : ANTONIO MARCELO
Documentos : CPF 156.413.418-00
Espécie : DMI

Protocolo : 21 - 21/07/2017
Devedor : ANA CLAUDIA DE ABREU
Documentos : CPF 361.949.948-94
Espécie : DMI

Protocolo : 25 - 21/07/2017
Devedor : VICENTE DA CONCEICAO
Documentos : CPF 122.074.768-80
Espécie : DMI

Protocolo : 28 - 21/07/2017
Devedor : ANDREIA APARECIDA GOMES
Documentos : CPF 250.933.498-01
Espécie : DMI

Protocolo : 31 - 21/07/2017
Devedor : MARTA RODRIGUES LIMA
Documentos : CPF 234.486.688-42
Espécie : DMI

Protocolo : 34 - 21/07/2017
Devedor : ELIS REGINA MOREIRA
Documentos : CPF 357.918.928-02
Espécie : DMI

Tremembé, 26 de Julho de 2017.

Sim, o Brasil tem jeito!
 
*por Dora Silvia Cunha Bueno
 
Vivenciamos, diariamente, ações de altruísmo, de ajuda 
ao próximo, de construção de uma sociedade mais justa 
e digna e, neste campo, as entidades do Terceiro Setor 
tem tido um papel relevante. Sim, isto existe e está bem 
arraigado ao jeito brasileiro de ser, apesar de vivermos 
momentos de incerteza, de falta de valores, reputação em 
baixa e um desânimo que leva à diminuição da autoesti-
ma. Contudo, sempre, em qualquer situação, é importan-
te vermos a metade do copo cheia.
 
Não é à toa que todos que aqui visitam ficam apaixona-
dos por nossa gente hospitaleira. Contudo, infelizmente, 
há contaminação do clima pesado junto ao nosso povo. 
E não podemos ficar passíveis frente ao que está ocor-
rendo. Urge que se restabeleça o comportamento calcado 
na ética e integridade em todos os segmentos de nossa 
sociedade.
 
Vemos que o governo, em todas as esferas – municipal, 
estadual e federal –, sem o apoio da sociedade civil, tem 
tido dificuldades para suprir a totalidade das necessida-
des da população. E, na atual conjuntura, onde a arre-
cadação de recursos diminuiu, menos ainda. Para tal, a 
sociedade deve se organizar – como vem fazendo e deve 
fazer cada vez mais - e agir sempre em consonância com 
o poder público, abrindo frentes de diálogo e de partici-
pação conjunta. É por este motivo que o Terceiro Setor 
vem ganhando importância crescente. Digo inclusive 
que, atualmente, é imprescindível. Sem ele, estaríamos 
em situação calamitosa.
 
Fundações e Associações, chamadas de Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), que compõe o Terceiro Setor, 
vêm trabalhando para a melhoria da qualidade de vida 
no Brasil nos vários setores: assistência social, educação, 
saúde, pesquisa e tecnologia, cultura, meio ambiente, en-
tre outros. Além de ser protagonista de mudanças, o Ter-
ceiro Setor promove o diálogo a partir das reivindicações 
da população.
 
Numa democracia cada vez mais consolidada e madura 

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
irá realizar leilão de bens móveis inservíveis

A Prefeitura Municipal irá realizar um leilão online de bens móveis inservíveis para 
o município. O leilão será feito online através do site www.lucasleiloeiro.com.br e 
os lances online se iniciarão dia 25 de Julho e se encerrarão dia 22 de agosto as 14h.

CONFIRA O EDITAL DO LEILÃO EM: www.saobentodosapucai.sp.gov.br

como a nossa, pessoas têm cada vez mais voz e vez e 
devem exercer o seu direito pleno a participar das discus-
sões, ações e decisões do governo. E, por isso, canais de 
diálogo são vitais.
Dados do Mapa das Organizações da Sociedade Civil 
elaborado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) apontam que, em 2015 (dado mais atual dis-
ponível), o número de Fundações e Associações sem fins 
lucrativos era de 391 mil. A entidade que presido, a As-
sociação Paulista de Fundações – APF, reúne Fundações 
com relevantes serviços prestados à sociedade e trabalha 
com grande empenho na defesa da causa deste segmento.
 
Anualmente, realizamos evento para reunir associados e 
interessados no tema que desejam ser protagonistas da 
história do Brasil. Neste ano, o encontro - que ocorre em 
29 de agosto, das 8h às 12h30 no Espaço Sociocultural 
do CIEE no Itaim Bibi, em São Paulo - tem como tema: 
“Ética e Integridade para um Novo Brasil – Compliance: 
como enfrentar os riscos do ambiente regulatório e con-
tribuir para a criação de novas práticas institucionais no 
País”. O debate, exatamente neste momento crucial que 
vivemos, contará com participantes renomados na área 
com o objetivo de discutir as boas práticas de gestão nas 
Fundações e entidades do Terceiro Setor. O termo Com-
pliance, em resumo, diz respeito às regras que devem ser 
seguidas e como detectar ou tratar qualquer desvio ou 
inconformidade que possam ocorrer.
 
E é isto que o nosso Brasil precisa: respeitar regras, di-
retrizes, deveres e instituições para que possamos, todos 
juntos, lutar por mais justiça social, direitos plenos e uma 
vida mais digna. Para tal, o Terceiro Setor deve ser cada 
vez mais atuante, respeitado, conhecido e reconhecido. 
Nosso grupo, na APF, trabalha neste sentido, valorizando 
o trabalho e atuação das Fundações para o bem de nosso 
País e da sociedade brasileira. Sim, o Brasil tem jeito; 
basta querermos e todos agirmos para tal.
 
*Dora Silvia Cunha Bueno é presidente da diretoria da 
Associação Paulista de Fundações – APF, presidente da 
Confederação Brasileira de Fundações – CEBRAF, as-
sessora para assuntos parlamentares da Federação Brasi-
leira de Associações Sócio Educacionais de Adolescen-
tes – FEBRAEDA e diretora vice-presidente do Fórum 
Nacional das Instituições Filantrópicas – FONIF.

Governo Municipal investe na
compra de medicamentos e

materiais hospitalares em benefício 
à população paraibunense

A Prefeitura de Paraibuna 
realizou vários processos 
licitatórios, na Modalida-
de Pregão Presencial, des-
de o início do ano, para a 
contratação de empresas 
ligadas à indústria farma-
cêutica, visando a comple-
mentação de medicamen-
tos e insumos hospitalares 
disponibilizados aos mu-
nícipes, na farmácia do 
Centro de Saúde e na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento Municipal (Santa 
Casa), respectivamente.
     A utilização dos re-
cursos foi autorizada pelo 
prefeito Victor de Cássio 
Miranda que determinou 
à Diretoria Municipal de 
Saúde e Bem Estar Social 
a compra dos medicamen-
tos necessários para ga-
rantir a entrega dos remé-
dios aos pacientes do SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
além do abastecimento do 
almoxarifado da Diretoria 
de Saúde.
    Segundo o Governo Mu-
nicipal, as licitações foram 
necessárias para reforçar o 
estoque de remédios dis-
tribuídos gratuitamente à 
população e evitar a falta 
desses medicamentos aos 
pacientes do município. 

Na lista há analgésicos, 
antibióticos, anti-inflama-
tórios, remédios para dia-
betes, hipertensão, saúde 
mental, entre outros.
     Além dos remédios de 
assistência básica compra-
dos com recursos próprios, 
o município de Paraibuna 
também recebe medica-
mentos do Programa Dose 
Certa do Governo do Es-
tado, e medicamentos es-
pecializados (antigo Alto 
Custo), provenientes dos 
governos Estadual e Fede-
ral.
     Para a farmacêutica 
responsável pela Farmá-
cia Municipal, Priscila 
Ebram, renovar o estoque 
de remédios é fundamen-
tal para oferecer aos mu-
nícipes um tratamento de 
saúde mais digno e huma-
nizado. “Manter os medi-
camentos em dia é muito 
importante, uma vez que 
atendemos mais de 2.500 
pessoas por mês; num úni-
co dia – após o feriado de 
Corpus Christi, em junho 
– recebemos aqui na far-
mácia 320 munícipes be-
neficiados pelos medica-
mentos distribuídos pelo 
município”, afirma.
     Segundo informações 

do Setor de Licitação da 
Prefeitura de Paraibuna, 
as empresas vencedoras 
dos pregões – após ven-
cerem as licitações – têm 
um prazo para fornecer os 
medicamentos e insumos 
hospitalares, mediante 
um pedido de compra da 
Administração Munici-
pal. Em caso de atraso, 
os fornecedores serão no-
tificados para darem uma 
justificativa, se a demora 
persistir, as empresas po-
derão ser penalizadas, de 
acordo com a lei de Licita-
ções (Nº 8.666/93).
    Para conseguir retirar 
os medicamentos pres-
critos por médicos ou 
dentistas da rede básica 
de saúde de Paraibuna, 
os munícipes precisam 
apresentar o cartão SUS 
e a prescrição médica ou 
odontológica. Para remé-
dios de uso controlado  
também será preciso apre-
sentar o RG; já os medica-
mentos de alto custo de-
verão ser retirados a partir 
do dia 15 até o dia 25 de 
cada mês.  Atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 
07 às 16h, no Centro Mu-
nicipal de Saúde. Informa-
ções: 3974-2130.
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Ministério da Saúde libera 
R$ 750 mil para compra de 

veículos e equipamentos em 
UBS’s de Caraguatatuba

Município Caçapava e SESI 
assinam projeto de

construção de escola 2017

Termina neste fim de
semana o 24º acordes

na serra em Cunha

O Ministério da Saúde já 
empenhou recursos na or-
dem de R$ 750 mil à Pre-
feitura de Caraguatatuba e 
que serão repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde 
(Funasa). A verba foi so-
licitada pela deputada fe-
deral Ana Perugini (PT), 
através de emenda parla-
mentar.
Os recursos serão aplica-
dos para a aquisição de 
três veículos para trans-
porte de pacientes, dois 

Na manhã da última se-
gunda-feira (24), foi assi-
nado o novo projeto da Es-
cola SESI em Caçapava, 
no prédio da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo) em 
São Paulo.
Para a formalização da 
parceria estiveram presen-
tes o prefeito de Caçapava, 
Fernando Cid Diniz Bor-
ges, o presidente da Fiesp, 

A temporada de inverno na 
serra cunhense foi aqueci-
da com diversas apresen-
tações musicais, de quinta 
a domingo
O 24º Acordes na Serra, 
evento realizado na Estân-
cia Climática de Cunha, 
cidade do Alto Vale do 
Paraíba, no interior de São 
Paulo, encerra-se em 30 de 
julho. Durante todo o mês, 
o município aqueceu e ani-
mou cerca de 10 mil pes-
soas a cada fim de semana. 
Seguindo a estimativa, a 
edição será encerrada com 
a visitação de aproximada-
mente 50 mil pessoas.
Esse número está dentro 
do projetado pela Secreta-
ria de Turismo e Cultura, 
que preparou uma pro-
gramação com apresenta-
ções musicais e praça de 
alimentação, na Praça da 
Matriz (centro), para rece-
ber o público.
“Com diferentes atrações 
musicais e culinária de pri-
meira qualidade, o evento 
consolidou a nossa tradi-
ção dentro da temporada 
de inverno. Junto dos atra-
tivos naturais que Cunha 
oferece, o festival incre-
mentou a visitação de tu-
ristas, tanto que as pousa-

veículos para a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), 
bem como para a aquisi-
ção de equipamentos para 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) como sete 
eletrocardiógrafos portá-
teis, dois detectores fetais 
e um desfibrilador externo 
automático.
“Solicitamos a liberação 
dos recursos para esta 
área, pois entendemos ser 
de vital importância aos 
pacientes da cidade. Além 

Paulo Skaf, a diretora 
da Unidade do SESI de 
Taubaté, Roberta Borrego 
e o secretário de Comércio 
e Agricultura Rubens Fer-
nandes.
A nova unidade terá 8.074 
metros quadrados e será 
projetada com 20 salas de 
aula, 4 laboratórios, bi-
blioteca escolar, área de 
convivência, 2 quadras po-
liesportivas cobertas com 

das apresentaram níveis de 
ocupação de quase 80%”, 
afirma o prefeito Rolien 
Guarda Garcia, ao comen-
tar o sucesso do evento.
Para fechar a edição com 
chave de ouro estão pro-
gramadas apresentações 
musicais de variados esti-
los. No sábado, 29 de ju-
lho, o dia começa com o 
grupo Serenata Naquele 
Tempo, que vai levar seu 
repertório de modinha, 
samba, bossa nova e outros 
ritmos em diversos pontos 
centrais das ruas da cida-
de, a partir das 10 horas da 
manhã. Um convite para o 
público assistir à apresen-
tação que ocorre no fim 
da tarde no palco princi-
pal. Outro diferencial é o 
Coral Viva Voz, formado 
por pessoas de diferentes 
profissões que se uniram 
para cantar. Sob regência 
do maestro William Coe-
lho, a apresentação será às 
20h30, na Capela da Santa 
Casa, onde o coral cantará 
um repertório de música 
brasileira de forma dife-
renciada e com elementos 
de cena e poesia.
Já no domingo, o destaque 
fica por conta da Orquestra 
Bragantina de Viola Caipi-

disso, estamos à disposi-
ção do prefeito Aguilar Ju-
nior para buscar mais ver-
bas para a saúde”, ressaltou 
a deputada.
O prefeito Aguilar Junior 
agradeceu o empenho da 
deputada na liberação de 
recursos para Caraguata-
tuba. “Isso mostra a preo-
cupação da deputada com 
a nossa cidade. Será uma 
verba de grande importân-
cia para a área da saúde”, 
comenta.

vestiários e cozinha com 
refeitório.
As obras da nova unida-
de deverão começar ainda 
este ano, com a constru-
ção da Unidade de Edu-
cação Básica do SESI.  
O investimento é da or-
dem de 14,7 milhões na 
primeira etapa e de 20,5 
milhões na segunda, com 
a construção da Unidade 
do SENAI.

ra. Os seus 21 violeiros, 
que se dividem em tons de 
solo, base e canto, vão em-
balar a plateia e finalizar 
mais um Acordes na Serra.
Além dessas atrações, foi 
montada uma praça de 
alimentação para os tu-
ristas saborearem receitas 
preparadas com produtos 
típicos de Cunha, como 
truta, pinhão, cogumelo 
shitake, entre outros ingre-
dientes. Nos restaurantes 
locais, reconhecidos pela 
excelência e qualidade, 
também serão encontrados 
cardápios especialmen-
te elaborados pelos chefs 
para o inverno.
O visitante ainda pode-
rá apreciar o trabalho dos 
ceramistas em um evento 
de abertura de fornadas, 
quando os artistas abrem 
os fornos para retirar as 
peças produzidas em alta 
temperatura. Como se não 
bastasse isso tudo, a cida-
de também reserva muitas 
belezas naturais, como as 
cachoeiras do Pimenta, do 
Desterro e do Barracão e 
as diversas trilhas, como a 
do Parque Estadual da Ser-
ra do Mar – Núcleo Cunha 
e do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina.

Caraguá a Gosto será
lançado na próxima
semana na cidade

Caraguatatuba lança no 
próximo dia 31, um dos 
maiores festivais gastro-
nômico da região. Em sua 
12º edição, o “Caraguá a 
Gosto”, irá contar este ano 
com 30  estabelecimentos 
que irão apresentar várias 
receitas.
O evento que movimenta 
a gastronomia local, vai 
acontecer de 1 de agosto à 

3 de setembro e os partici-
pantes concorrem em três 
categorias:  À La Carte, Pi-
zza e Comida de Boteco & 
Sabor de Praia.
Na À La Carte, os partici-
pantes elaboram alimen-
tos à base de carnes, aves, 
frutos do mar e massas.  A 
categoria Pizza é voltada 
exclusivamente para con-
fecção do prato. Os petis-

cos competem na Comi-
da de Boteco & Sabor de 
Praia, classe criada este 
ano, a partir da junção 
dessas categorias.
Os consumidores tornam-
se jurados e elegem os 
melhores estabelecimen-
tos nos critérios, criativi-
dade, apresentação, sabor 
do prato, serviço da casa e 
atendimento do garçom.
Haverá cédulas de votação 
para os clientes que darão 
notas de 5 a 10 para cada 
quesito avaliado. O cliente 
que participar do festival 
irá concorrer ao sorteios 
de três televisores 42’,  e 
jantares.
Os garçons melhores ava-
liados pelos fregueses tam-
bém serão agraciados com 
smartphones, em cada ca-
tegoria.
Os pratos variam de R$ 
14,90 a R$ 145.


