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A GAzetA dos Municípios

Vôlei de Taubaté sub-15 vence pelo 
torneio metropolitano

Handebol Taubaté vence São 
Carlos e se mantém invicto na 

Taça Estado de São Paulo

Estrada de Ferro vai investir R$ 4,3 milhões 
para voltar com o trem que liga Campos do 

Jordão à Santo Antônio do Pinhal

Prefeitura de Caçapava inaugura
primeiro Ponto de Entrega Voluntária 
em Caçapava nesta sexta-feira (17)

Na última sexta-feira, dia 
10 de agosto, a equipe de 
vôlei masculino sub-15 
de Taubaté superou o São 
Caetano por 3 sets a 2, 
no ginásio Lauro Gomes, 
casa dos adversários, em 
partida válida pelo Torneio 
Metropolitano da Federa-
ção Paulista de Voleibol.
Os meninos do Taubaté O Handebol Taubaté/FAB/

Unitau venceu neste sába-
do, 11 de agosto, a equipe 
São Carlos. Em jogo váli-
do pela sétima rodada da 
Taça Estado de São Pau-
lo (2° fase do Super Pau-
listão), o time taubateano 
venceu por 35 a 17 o time 
são-carlense, em um total 
de 1h20 de jogo.
Após ter sido campeão da 
Taça Paulista (1° fase do 
Super Paulistão) e do Pan
-Americano de Clubes, o 
Taubaté continua invicto 
na temporada 2018. Com 
o resultado, o time tauba-
teano segue como líder do 
Grupo B na Taça Estado 
de São Paulo.

Sob o comando do ex vi-
ce-prefeito de Campos do 
Jordão, Marcelo Padovan, 
a EFCJ vai investir cerca 
de R$ 4,3 milhões para que 
o trem que liga Campos do 
Jordão a Santo Antônio do 
Pinhal, volte a circular. A 
atração conhecida como 
Trem do Mirante da EFCJ 
é um tradicional passeio, 
muito procurado por turis-
tas. 
O edital de concorrência 
foi publicado no Diário 
Oficial no dia 6 de agosto e 
prevê que o pregão aconte-
ça no dia 13 de setembro.
A expectativa é que as 

A Prefeitura entregará na 
próxima sexta-feira (17), 
às 9h, o primeiro Ponto 
de Entrega Voluntária de 
Caçapava (PEV). O posto 
de coleta receberá eletro-
eletrônicos, pilhas, óleo de 
cozinha e EPS (Isopor). O 
PEV será um importante 
instrumento de mobili-
zação e conscientização, 
oferecendo a destinação 
correta dos resíduos re-
cicláveis com mais efi-
ciência, além de tornar o 
serviço mais acessível à 
população.
Com o funcionamento do 
primeiro PEV na cida-
de, a população terá mais 
facilidade para destinar, 
gratuitamente, os resíduos 
que hoje são descartados, 
muitas vezes, em locais 

começaram bem a partida, 
impondo o ritmo de jogo 
e com precisão no saque. 
O técnico Alexandre Bar-
bosa destaca a atuação no 
último set, onde o time 
começou perdendo e con-
seguiu focar e buscar a vi-
rada. 
A partida teve como desta-
que o ponteiro Guilherme O técnico Marcus Tatá 

colocou em quadra a for-
mação inicial com Rick, 
Alemão, Valadão, Denys, 
Thiago, Lucas e Vinícius. 
Logo no primeiro tempo, 
os taubateanos abriram 
uma boa vantagem na pon-
tuação. 
Com a imposição do seu 
ritmo de jogo, o Hande-
bol Taubaté/FAB/Unitau 
terminou a primeira etapa 
com 8 gols de vantagem, 
Taubaté 17 X 09 São Car-
los.
Já no segundo tempo, o 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau manteve o ritmo de 
jogo e só aumentou a van-
tagem no placar. Final da 

obras tenham início em 
outubro e estejam con-
cluías em abril de 2019. 
São obras de manutenção 
preventiva e corretiva que 
serão executadas na linha 
férrea entre os km 28 e 36. 
Dentre as ações estão a 
troca de dormentes, subs-
tituição de trilhos, imple-
mentação de brita sob o 
trilho, serviços de drena-
gem para proteção da via 
contra chuvas, entre outras 
ações visando aumentar a 
confiabilidade e a seguran-
ça operacional ferroviária 
no trecho.
O Trem do Mirante per-

inadequados (terrenos bal-
dios, margens de córregos, 
praças, áreas verdes e vias 
públicas). A meta é que 
sejam implantados mais 
pontos como esse na cida-
de.
A iniciativa faz parte da 
extensão do projeto de co-
leta seletiva realizado pelo 
Departamento de Serviços 
Municipais (DSM), da Se-
cretaria de Obras e Servi-
ços Municipais, que,  des-
de 2017, vem aprimorando 
os serviços de coleta sele-
tiva no município através 
de ações, como ampliação 
das rotas do caminhão 
de coleta, inclusão de 17 
condomínios residenciais 
e prédios públicos, in-
tensificação da operação 
cata-bagulho, além do re-

Neves, decisivo nos mo-
mentos importantes, prin-
cipalmente no tie break.
O Taubaté volta as              
quadras no dia 18 de agos-
to, sábado, às 11h, no gi-
násio da Ponte Grande, 
para enfrentar a equipe de 
Guarulhos pela segunda 
rodada do metropolitano 
Sub-15. partida Handebol Taubaté/

FAB/Unitau 35 X 17 São 
Carlos.
O melhor jogador em qua-
dra foi o armador esquer-
do Guilherme Valadão, do 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau.
Para alcançar os 35 gols 
alcançados pelo Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau na 
partida, cada atleta mar-
cou a seguinte quantidade 
de gols: Alemão (5), Wa-
shington Santos (2), Lucas 
Cândido (5), Valadão (6), 
Cleber Andrade (4), Denys 
Barros (4), Vinícius Tei-
xeira (6), Rodrigo Quost 
(1), André Conceição (1), 
Guilherme Oliveira (1).

corre 19 quilômetros. 
Ele sai da estação Emílio 
Ribas e faz um percurso de 
cerca de uma hora até a es-
tação Eugênio Lefèvre, lo-
calizada em Santo Antônio 
do Pinhal. 
No caminho dá para con-
templar as charmosas pa-
radas que contam um pou-
co da história da ferrovia, 
que tem mais de 100 anos. 
Na chegada, no Mirante, 
os passageiros podem des-
frutar de café, apreciar a 
vista e fazer compras nas 
lojinhas de artesanato. 
Ao todo, a viagem dura 
cerca de 2h30.

colhimento de mais dois 
tipos de materiais: EPS 
(isopor) e eletroeletrôni-
cos, que pela primeira vez 
são direcionados para o 
descarte correto dentro da 
Lei 12.305/2010 e a NBR 
16156 no município.
Funcionamento
O PEV ficará na Rua Re-
gente Feijó, n°18, Centro, 
na sede da Secretaria de 
Obras e Serviços Muni-
cipais, o horário de aten-
dimento será de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
15h30. 
O serviço será operaciona-
lizado pelo Departamento 
de Serviços Municipais 
(DSM) que manterá ser-
vidores preparados para 
fazer a coleta e triagem do 
material.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães 
da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais 
caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das 
fêmeas no cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem 
sujeira no cio, as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as 
fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos 
gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A 
cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas 
fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pres-
são. Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência 
interior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações considera-
das dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.

Vendas para o Dia dos Pais
crescem 2,8% em 2018

Em 2017 houve queda de 
0,5% nas vendas nesta 
data
As vendas do comércio 
para o dia dos pais cresce-
ram 2,8% em 2018 quan-
do comparadas a 2017, se-
gundo dados da Boa Vista 
SCPC.
O crescimento nas vendas 
nesta data ocorre após três 
anos de quedas observa-
das em 2017, 2016 e 2015, 
quando recuaram 0,5%, 
5,2% e 0,8%, respectiva-
mente.

As vendas varejistas no 
Dia dos Pais acabaram se-
guindo a tendência apre-
sentada pela pesquisa de 
hábitos de compras reali-
zada pela Boa Vista SCPC 
para esta data comemora-
tiva, que apontou aumento 
na intenção de compra dos 
consumidores no Dia dos 
Pais. O resultado também 
mostra que a data acom-
panha a tendência de recu-
peração das vendas vare-
jistas em 2018, fenômeno 
observado em todas as da-

tas comemorativas do ano 
até aqui. Metodologia
O cálculo do volume de 
vendas para esta data é 
baseado em uma amostra 
das consultas realizadas 
no banco de dados da Boa 
Vista SCPC, com abran-
gência nacional. Para este 
dia dos pais foram consi-
deradas as consultas reali-
zadas no período de 5 a 12 
de agosto de 2018, compa-
radas às consultas realiza-
das entre 6 a 13 de agosto 
de 2017.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 274, Termo nº 6817
Faço saber que pretendem se casar MARCOS VINICIUS EVANGELISTA DA 
FONSECA DOS SANTOS e LARISSA GABRIELA DE OLIVEIRA LOPES 
PESTANA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nasci-
do em 10 de maio de 1997, de profissão auxiliar de produção, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 607, Centro, 
Tremembé/SP, filho de SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS, de 72 anos, 
nascido na data de 27 de março de 1946, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP e de SILVIA APARECIDA EVANGE-
LISTA DA FONSECA, de 49 anos, nascida na data de 25 de dezembro de 1968, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 7 de outubro de 1998, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Avenida Santa Cruz do Areao, nº 658, Vila 
Areao, Taubaté/SP, filha de GILSON LOPES PESTANA, de 53 anos, nascido na 
data de 26 de dezembro de 1964, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural 
de São Paulo/SP e de MARLENE DE OLIVEIRA ROQUE, de 44 anos, nasci-
da na data de 26 de setembro de 1973, residente e domiciliada em Taubaté/SP, 
natural de Tremembé/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. 

Livro D-24, FLS. nº 275, Termo nº 6818
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ GUSTAVO NEVES DA SILVA e 
GRAZIELA YURIKO FERREIRA ASSAOKA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 26 de junho de 1987, de profissão 
engenheiro de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Jasmins, nº 62, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de ROBERTO CARLOS DA 
SILVA, de 53 anos, natural de Aparecida/SP, nascido na data de 4 de outubro 
de 1964 e de LEDA MARIA DE SOUZA NEVES SILVA, de 54 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de maio de 1964, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Campos-SP, nas-
cida em 7 de novembro de 1983, de profissão designer de interiores, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
HELIO ASSAOKA, de 69 anos, natural de Assai/PR, nascido na data de 15 de 
setembro de 1948 e de JOANA FERREIRA ASSAOKA, de 62 anos, natural de 
Boa Esperança/MG, nascida na data de 24 de junho de 1956, ambos residentes e 
domiciliados em São José dos Campos/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 275, Termo nº 6819
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA e 
NATHALY CRISTINE SILVA DAVID, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Jacareí-SP, nascido em 24 de agosto de 1978, de profissão cabele-
reiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Amador 
Bueno da Veiga, Km 140, Bairro do Una, Tremembé/SP, filho de BENEDITO 
FERREIRA, falecido em Jacareí/SP na data de 13 de outubro de 2001 e de MA-
RIA APARECIDA SILVA, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data 
de 8 de dezembro de 1959, residente e domiciliada em Jacareí/SP. Ela é natural 
de São Paulo-SP, nascida em 7 de fevereiro de 1988, de profissão vendedora, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Jambeiro, nº 163, Jardim 
Jaraguá, Taubaté/SP, filha de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA DAVID, falecido 
em São Paulo/SP na data de 10 de maio de 1999 e de RITA DE CASSIA DA SIL-
VA, de 51 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 20 de maio de 1967, 
residente e domiciliada São Paulo/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. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 276, Termo nº 6820
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO OTÁVIO SILVA DE CAMPOS 
e LARYSSA SANTOS LAZARIM, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Itararé-SP, nascido em 30 de outubro de 1982, de profissão advogado, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, nº 56 Centro, 
Tremembé/SP, filho de JOSÉ MARIA DE CAMPOS, de 70 anos, natural de Pas-
sa Quatro/MG, nascido na data de 25 de julho de 1948 e de ANITA PELEGRINI 
SILVA DE CAMPOS, de 67 anos, natural de Passa Quatro/MG, nascida na data 
de 13 de março de 1951, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela 
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 3 de junho de 1983, de profissão 
advogada, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora 
da Glória, nº 53, Centro, Tremembé/SP, filha de LUIZ GONZAGA LAZARIM, 
de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 12 de outubro de 1954 
e de ROSELI MOSCARDO DOS SANTOS LAZARIM, de 60 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 21 de janeiro de 1958, ambos residentes e domi-
ciliados em Tremembé/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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Enferma-
gem (com COREN ati-
vo) 
Costureira 
Mecanico Alinhador de 
Auto 
Monitor interno de 
alarme 
Técnico de Enferma-
gem (com COREN ati-
vo) 
Varredor de Rua 
(GARI)
Auxiliar Manutenção 
Predial (elétrica, alve-
naria, hidráulica e ar 
condicionado)
Operador de Loja (para 
pessoa com deficiên-
cia) (Cargos operacio-
nais de supermercado) 
Açougueiro 
Chefe de Seção Preven-
ção Perdas (Com expe-
riência em supermerca-
do ou loja ) 
Chefe de Depósito 
(com experiência em 
perecíveis ou em em-
presa de transporte)
Auxiliar de Cozinha ou 
cozinheiro (com expe-
riência em rotisserie)

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Taubaté Big Band se apresenta no 
teatro Metrópole

Dia D tem posto extra de
vacinação no Taubaté Shopping

Espetáculo consagrado de
Falabella, ‘Monólogos da Vagina’

chega ao Teatro Mario Covas

Prefeitura de Taubaté entrega
Emei do Jardim Oásis

Operação Tapa-buracos continua 
no Pontal de Santa Marina

A Taubaté Big Band da Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura apresenta nesta quar-
ta-feira, dia 15 de agosto, 
às 20h, o espetáculo “Side 
of Jazz” no Teatro Metró-
pole, com entrada franca.
Sob a direção artística e a 
regência do maestro Cesar 

A Vigilância Epidemioló-
gica ganhou o reforço do 
Taubaté Shopping para o 
Dia D da campanha de va-
cinação contra o sarampo 
e a poliomielite no próxi-
mo sábado, 18 de agosto.
Um posto de vacinação 
será montado no centro de 
compras entre 10h e 18h. 
As doses também serão 
aplicadas das 8h às 17h em 
cinco UBS Mais de Tauba-
té: Aeroporto, Fazendinha, 
Gurilândia, Independência 
e Mourisco.
A Vigilância Epidemio-

Em cartaz há 18 anos, o 
espetáculo ‘Monólogos 
da Vagina’ com adaptação 
e direção de Miguel Fala-
bella, chega ao Teatro Ma-
rio Covas no sábado (18), 
às 21h, com uma sessão 
divertida que fala sobre o 
universo feminino de for-
ma bem humorada e ori-
ginal. Os ingressos podem 
ser adquiridos na Livraria 
Nobel e Himpacto Modas 
e custam R$ 80 inteira e 
R$ 40 meia entrada.
Produzido em mais de 150 
países e traduzido para 
mais de 50 idiomas o espe-
táculo tornou-se fenômeno 
mundial. O texto, escrito 
por Eve Ensler e adaptado 
por Falabella, reúne depoi-
mentos verídicos de mais 
de 200 mulheres colhidos 

A Prefeitura de Taubaté 
inaugura na próxima quar-
ta-feira, dia 15 de agosto, 
a Emei Professora Sirley 
Aparecida Gonzaga Capu-
cho, no Jardim Oásis.  
A unidade já está em fun-
cionamento desde o dia 23 
de julho, quando teve iní-
cio a fase de adaptação dos 
100 alunos matriculados.
São três salas de berçário, 
seis salas de aula e uma 
sala multiuso. 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba prossegue com a 
operação Tapa-buracos 
na avenida dos Ingleses, 
no bairro Pontal de Santa 
Marina, região Sul. A pre-
visão de término era para o 
dia 10 de agosto, mas a Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (Sesep) resolveu pro-

Pimenta, o público pre-
sente poderá aproveitar 70 
minutos de um repertório 
baseado no jazz tradicio-
nal, baladas, músicas lati-
nas e blues.
A Taubaté Big Band é 
um grupo instrumen-
tal de jazz criado em ju-

lógica reforça que a cam-
panha de vacinação tem 
como prioridade crianças 
entre 1 ano e 5 anos in-
completos. Os pais tam-
bém são orientados a levar 
as carteiras de vacinação 
de seus filhos.
 A meta de cobertura es-
tabelecida pelo Ministé-
rio da Saúde é de 95% do 
público alvo, o que repre-
senta 14.657 crianças em 
Taubaté. Foram aplicadas 
até a última semana 2.629 
doses da vacina contra 
o sarampo (cobertura de 

em todo o mundo, abor-
dando de maneira extre-
mamente bem humorada, 
direta e livre de preconcei-
tos uma reflexão sobre a 
relação da mulher com sua 
própria sexualidade.
 “Esta peça é um resgate, 
um afago e um carinho 
para todas as mulheres e 
homens que se respeitam 
e tentam trilhar os difíceis 
caminhos de um grupo so-
cial injusto e desumano”, 
declarou Falabella.
‘Monólogos da Vagina’ 
já ganhou cinco prêmios 
Qualidade Brasil na cate-
goria ‘Melhor Espetáculo’, 
‘Melhor Direção’ e ‘Me-
lhor Atriz (Zezé Polessa)’. 
Atrizes consagradas como 
Zezé Polessa, Cláudia Ro-
drigues, Cissa Guimarães, 

A obra teve início em 
2014, com recursos do Pró 
Infância do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação), e o 
aporte de investimentos 
por parte do Poder Execu-
tivo. 
A equipe é composta por 
14 profissionais – entre 
ADIs (Auxiliares de De-
senvolvimento Infantil), 
professoras e auxiliar téc-
nico administrativo.

longar os trabalhos para 
recuperar toda a extensão 
da avenida.
Serão recuperadas mais 
de 4 quilômetros das duas 
pistas da avenida. 
O material usado para a 
recuperação é o CBUQ, 
que é uma massa asfálti-
ca betuminosa usinada à 

nho de 2018 após um                                                 
processo seletivo que com-
pôs a banda com 16 músi-
cos                                    vo-
luntários com a formação 
de 4 saxofones, 4 trompe-
tes, 4 trombones, 1 baixo, 
1              guitarra, 1 piano 
e 1 bateria.

17,94%) e 2.737 doses da 
vacina contra a pólio (co-
bertura de 18,67%).
A campanha de vacinação 
segue até o dia 31 de agos-
to. 
Nos demais dias da se-
mana, as doses estão dis-
poníveis nas unidades de 
saúde que possuem salas 
de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento.
Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té pelo telefone 3629-6232

Fafy Siqueira, Totia Mei-
relles, dentre outras, ence-
naram, com muito carinho 
e respeito, os depoimentos 
reais de todas as mulheres 
que tornaram essa obra um 
sucesso.
No elenco atual estão as 
atrizes Maximiliana Reis, 
Cacau Melo, Sônia Ferrei-
ra e Rebeca Reis.
Serviço
Espetáculo ‘Monólogos da 
Vagina’
Dia: 18/8, sábado
Horário: 21h
Ingressos: R$ 80 (inteira) l 
R$ 40 (meia)
Classificação: 12 anos
Local: Avenida Goiás, 
187, Indaiá, Caraguatatu-
ba
Mais informações: (12) 
3881-2623

A unidade atende a faixa 
etária de maior demanda 
do município, crianças de 
6 meses a dois anos.
A unidade escolar recebe o 
nome  de uma professora 
da rede municipal de en-
sino que faleceu vítima de 
um câncer. 
A Emei Professora Sirley 
Aparecida Gonzaga Capu-
cho está localizada à rua 
Arnaldo Felipe Sbruzzi, 
400, Jardim Oásis.

quente, de grande resistên-
cia, utilizada inclusive em 
rodovias.
Os trabalhos são reali-
zados com apoio de rolo 
compactador, rolo para 
pneus e uma acabadora e 
logo que forem concluí-
dos, serão levados para as 
demais vias da região.
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Corpo de Baile faz oficina e apresenta
espetáculo “Colheita” no Teatro de Ubatuba

O Corpo de Baile de Ca-
raguatatuba fará uma apre-
sentação especial gratuita 
do espetáculo ‘Colheita’, 
nesta quarta-feira (15), às 
20h, no Teatro Municipal 
de Ubatuba. Pouco antes, 
às 15h, será feita uma ofi-
cina sobre o processo cria-
tivo. Nesse caso, é preciso 
se inscrever com antece-
dência na Fundart – Fun-
dação de Arte e Cultura de 
Ubatuba.
Com direção de Cristina 
Neves, Colheita apresen-
ta coreografias que tratam 

dos conflitos gerados na 
vida urbana, da indepen-
dência do outro na forma-
ção do ser individual e, 
principalmente, da alteri-
dade da vida humana.
No ano de 2017 o Corpo 
de Baile foi contemplado 
com o Prêmio Governador 
do Estado, a maior honra-
ria na linguagem artística 
proporcionada pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, além de participar 
do Circuito Cultural Pau-
lista e ser contemplado 
com o ProAC – Programa 

de Ação Cultural do Esta-
do de São Paulo.
Serviço
Oficina e Apresentação do 
Corpo de Baile de Cara-
guatatuba
Data: 15/8
Horário: 15h
Local: Fundart – Praça 
Nóbrega, 54 – Centro – 
Ubatuba Horário: 20h
Local – Teatro Municipal 
de Ubatuba – Praça Exal-
tação à Santa Cruz, 22, 
Centro
Informações: (12) 3833 
7000

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 14/2018, Processo nº 38/2018, para Pres-
tação de Serviços de Segurança FEAGRES 2018. Abertura da Sessão Pública dia 
23/08/2018 às 08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 22/08/2018, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA faz saber, a quem possa interessar, que 
realizará CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de vagas de provimento efe-
tivo e de categorias funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Adminis-
tração Pública Municipal e para a formação de cadastro de reserva. Este edital 
reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições 
legais vigentes. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº023/2018 – 
Tomada de Preços Nº004/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a reabertura da Licita-
ção para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO-
GRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA REDE EDUCACIONAL 
DO MUNICÍPIO PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESIGNADO COMO AEE, CONFOR-
ME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Entrega dos Envelopes: até as 09h15min do dia 14/09/2018. Abertura dos 
Envelopes: 09h30min do dia 14/09/2018. Local da realização: Prédio da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº009/2018 – To-
mada de Preços Nº006/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (ANOS 
INICIAIS E ANOS FINAIS), DA REDE MUNICIPAL INCLUINDO PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO PEDAGÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: até as 09h15min 
do dia 17/09/2018. Abertura dos Envelopes: 09h30min do dia 17/09/2018. 
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo po-
derá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou atra-
vés do site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº022/2018 – No dia 14 de 
agosto de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº022/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços para execução do Programa 
Via Rápido 18 - JEPOE, à empresa: PLANUS BRASIL CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA, com valor total de R$790.000,00. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº028/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos I. Data da 
realização: 27/08/2018 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.



Queda parcial de ponte deixa 20 
mortos em Gênova, na Itália

Celulares Android são comercializados 
com falha de segurança

Descoberta de navio afundado com 
US$ 133 bilhões seria uma fraude

Uma parte de uma ponte 
de Gênova, na Itália, des-
moronou na manhã desta 
terça-feira (14) e deixou 
até o momento 20 mortos, 
de acordo com a Defesa 
Civil. Porém, as infor-
mações sobre número de 
vítimas ainda são desen-
contradas. Os trabalhos de 
resgate continuam.
A Defesa Civil afirma que, 
além das 20 pessoas que 
morreram, 16 ficaram fe-
ridas, e alertou que esse 
número deve subir. Mais 
cedo, o governo da Ligú-
ria, região onde ocorreu 
o desastre, citou informa-
ções dos bombeiros que 
indicavam 35 mortos.
Entre os mortos há uma 
jovem menina, informou 
o vice-ministro de Infra-
estrutura e Transportes, 
Edoardo Rixi. A ponte 

Milhões de celulares com 
Android podem ser inva-
didos por hackers. Pelo 
menos é o que indica uma 
pesquisa realizada pela 
empresa de segurança 
Kryptowire (via Wired), 
que descobriu uma falha 
grave em aparelhos com 
o sistema operacional do 
Google. O estudo afirma 
que a situação é causada 
por um conjunto de pro-
blemas no firmware de 
apps instalados de fábri-
ca e afeta marcas grandes 
como LG, Asus, Essential 
e ZTE.
Apesar da gravidade da 
questão, as fabricantes já 
divulgaram comunicados 
oficiais pedindo que os 
usuários evitem preocu-
pação. LG, Asus, ZTE e 
Essential afirmaram que a 
maior parte das falhas di-
vulgadas pela Kryptowire 
foram corrigidas via atu-
alização e que o restante 
delas serão sanadas em 
breve.
Financiada pelo Departa-
mento de Defesa dos Es-
tados Unidos, a pesquisa 
concluiu que a vulnerabi-
lidade é mais comum nas 
fabricantes que costumam 
instalar apps de fábrica em 
seus aparelhos. Na maior 

Sabe aquela história de 
que nem tudo o que reluz é 
ouro? Reportagem do site 
sul-coreano Yonhap News 
Agency revela a possível 
fraude da descoberta de 
um navio russo que estaria 
carregado de 200 tonela-
das de ouro — os valores 
chegariam a R$ 516 bi-
lhões na cotação atual. A 
empresa que teria feito a 
“descoberta” estava ven-
dendo criptomoedas que, 
em tese, seriam valoriza-
das a partir de todo aquele 
ouro. De acordo com uma 
investigação em andamen-
to, milhares de comprado-
res da moeda virtual foram 
enganados com a promes-
sa de receber um vultuoso 
retorno pelo investimento.
A reportagem afirma que 
o “conto do vigário” do 
século 21 foi arquitetado 
em detalhes. No final de 
julho, a companhia sul-co-
reana Shinil Group anun-
ciou que uma equipe de 
mergulhadores e especia-
listas em naufrágios teria 

Morandi fica em uma área 
densamente habitada de 
Gênova. Por ela, passa a 
rodovia A10, que liga ci-
dades no Norte da Itália ao 
Sul da França.
O incidente ocorreu por 
volta das 11h15 (por volta 
de 7h15 no horário de Bra-
sília) durante uma forte 
chuva que atingia a região.
As equipes de resgate con-
tinuam buscando vítimas, 
então o número de mor-
tos ainda pode aumentar. 
O governador da região 
da Liguria, Giovanni Toti, 
afirmou que o balanço ain-
da “irá subir significativa-
mente”.
Francesco Bermano, dire-
tor da central de emergên-
cia 118 Gênova, afirmou 
que várias pessoas estão 
sob os escombros e que fe-
ridos já foram levados para 

parte dos casos, a falha 
ocorre no firmware justa-
mente deste tipo de aplica-
tivo, muitas vezes inúteis e 
que não podem ser remo-
vidos completamente.
De acordo com o CEO 
da Kryptowire, Angelos 
Stavrou, o problema é tão 
grave que pode permitir 
que hackers controlem 
o aparelho remotamente 
sem que o usuário saiba. 
Chamadas, capturas de 
tela e mensagens de texto 
estariam entre os itens que 
ficariam acessíveis aos cri-
minosos.
Um dos smartphones mais 
citados no relatório é o LG 
G6, modelo que é vendido 
atualmente no Brasil. Nele, 
as vulnerabilidades po-
deriam fazer com que os 
cibercriminosos bloqueas-
sem o acesso do usuário ao 
aparelho. Em comunicado, 
a fabricante disse: “A LG 
tomou conhecimento das 
vulnerabilidades e intro-
duziu atualizações de se-
gurança para resolvê-las. 
De fato, a maioria dos 
problemas já foram corri-
gidos ou foram incluídos 
nas próximas atualizações 
agendadas”.
A Asus, outra companhia 
afetada que atua no merca-

encontrado o navio Dmi-
tri Donskoi, que afundou 
na costa de uma pequena 
ilha no leste da península 
coreana em 1905, durante 
a Guerra Russo-Japonesa.  
De acordo com alguns do-
cumentos, o Donskoi car-
regava 5,5 mil caixas de 
barras de ouro e moedas 
destinadas a pagar despe-
sas da frota russa.
Após o anúncio da desco-
berta, surgiram as primei-
ras controvérsias. Pesqui-
sadores russos afirmavam 
que as alegadas 220 tone-
ladas de ouro não seriam 
encontradas no navio: a 
maior parte dos pagamen-
tos era realizada por trens 
e não pela via marítima. 
Além disso, o Instituto 
de Ciência e Tecnologia 
Oceânica da Coreia veio 
a público afirmar que o 
Dmitri Donskoi já havia 
sido descoberto em 2003 
e o anúncio da existência 
do tesouro não passava de 
uma fraude.
O mais bizaro, no entan-

um hospital da região. O 
número de sobreviventes 
não foi divulgado. Cerca 
de 200 agentes estão en-
volvidos nas operações de 
resgate.
A maior parte da estrutu-
ra caiu no leito do córre-
go Polcevera, mas trechos 
enormes caíram sobre 
casas, nos galpões e nas 
ruas abaixo. Luigi D’Ange-
lo, funcionário da Defesa 
Civil italiana, disse à Reu-
ters que havia cerca de 30 
carros e entre 5 a 10 cami-
nhões no trecho da ponte 
que desabou.
De acordo com o jornal 
“La Stampa”, o colapso 
atingiu o estacionamento 
da Ansaldo Energia, uma 
das principais usinas de 
produção de energia da 
Itália. Aparentemente, o 
local estava vazio.

do brasileiro, assumiu que 
está ciente do problema. “A 
Asus está trabalhando com 
rapidez para solucionar es-
tes problemas através de 
atualizações de software 
que serão distribuídas para 
os usuários do Zenfone”, 
relatou em comunicado.
Evite apps desconhecidos
Os analistas da Kryptowi-
re estão tentando encon-
trar formas de prevenção 
para os usuários antes que 
as atualizações finais che-
guem - o que pode demo-
rar meses. Por enquanto, 
porém, nada pode ser fei-
to. “Isso é tão profundo no 
sistema que o consumidor 
pode nem saber que ele 
está lá. Ou mesmo que o 
fizessem, eles não teriam 
outro recurso além de es-
perar pela atualização do 
firmware pela fabricante”, 
declarou Stavrou.
A atenção, entretanto, 
pode ajudar. Como, na 
maior parte dos casos rela-
tados, a infecção acontece 
após a instalação de um 
app malicioso, a indica-
ção é que se evite instalar 
no celular aplicações des-
conhecidas de fontes que 
não confiáveis. Manter o 
celular atualizado também 
é importante.

to, estaria por vir: o Shinil 
Group teria aberto uma 
operação em Cingapura 
para atrair investidores a 
comprar uma nova cript-
moeda baseada no va-
lor potencial do dinheiro 
encontrado no navio. As 
promessas de ganhos eram 
incríveis: a valorização da 
moeda virtual seria multi-
plicada em 50 vezes após 
a retirada das primeiras 
caixas de ouro, de acordo 
com a companhia.  Rhu 
Seung-jin, responsável 
pela empresa em Cingapu-
ra, teria deixado a Coreia 
do Sul em 2014 após de-
núncias de fraude. A Inter-
pol (Organização Interna-
cional de Polícia Criminal) 
já colocou seu nome na lis-
tra de procurados. Após a 
denúncia, o site do Shinil 
Group foi retirado do ar e 
o vídeo que exibia os des-
troços do navio também 
foi excluído do YouTube. 
As autoridades sul-corea-
nas continuarão a investi-
gar a possível fraude.
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Final de semana radical em São 
Bento do Sapucaí. Voo Livre

e Corrida de Montanha.

O final de semana foi de 
esportes de aventura em 
São Bento do Sapucaí. 
Isso tudo devido aos dois 
eventos radicais: “Encon-
tro de Pilotos de Parapen-
te” e “Corrida de Monta-
nha Volta do Cruzeiro”.
Sábado o céu azul límpido 
foi palco de uma dança de 

Parapentes. 
Eles coloriram o céu e fi-
zeram bonito. 
O Campeonato marca a 
volta do Clube Pedra do 
Baú de Voo Livre. Confi-
ram as fotos no Facebook: 
Clube Pedra do Baú de 
Voo Livre.
Já o Domingo, para come-

çar bem o Dia dos Pais, 
a prova Corrida Volta do 
Cruzeiro Trail Runing fez 
bonito com os atletas con-
tornando a cidade com 
muita garra e suor. 
A corrida foi dividida em 
3 categorias. Confiram fo-
tos e vídeos no Facebook: 
Mantiqueira Trail Runing.
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O surgimento de São Bento 
do Sapucaí, primeiramen-
te batizada Terras Altas do 
Sapucaí, foi impulsionado 
pelo bandeirismo e a mine-
ração. Acreditava-se que a 
região ocultava uma grande 
oportunidade para a extração 
de ouro, o que foi o princi-
pal atrativo para a vinda dos 
sertanistas da região, dentre 
eles, Gaspar Vaz da Cunha, o 
Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 
São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio 
da exploração do ouro, os 
desbravadores foram perce-

São Bento do Sapucaí aniversaria
dia 16 de agosto

Aniversário de São
Bento do Sapucaí - 186 ANOS

bendo a riqueza do solo das 
Terras Altas do Sapucaí. As-
sim, o cultivo do fumo, da 
cana-de-açúcar e do café foi 
dando espaço ao crescimen-
to do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, 
passou à Vila, em 1858, e 
quase uma década depois, 
tornou-se Cidade pela Lei nº 
48, passando a ser Estância 
Climática em 26 de janeiro 
de 1976. São Bento do Sa-
pucaí ilustra ainda em sua 
história um papel importante 
na Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados entre 
paulistas e mineiros. O esta-
do de Minas Gerais decidiu 
na época, no último minuto, 
se aliar a Getúlio Vargas e 
permitiu que seu território, 
o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fos-

se usado pelas tropas fede-
rais de Vargas no combate 
aos paulistas. O Museu da 
Revolução de 1932, inaugu-
rado em 2004, foi instalado 
em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história do 
lugar e tem um acervo que 
traz  fotos, objetos e armas 
da Revolução de 32, encon-
trados na região. Nas pági-
nas atuais de sua história, 
SBS encontra no cultivo da 
banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o 
turismo tem se apresen-
tado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

Trinta munícipes recebem certificado de
“Assistente Administrativo” em São Bento

Jovens sambentistas participam de 
Dispensa de Serviço Militar

Nesta sexta-feira, 10/08, 
30 munícipes se formaram 
e receberam o certificado 
do curso de “Assistente 
Administrativo”.
A formação aconteceu 
através da parceria entre 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do 
Estado de São Paulo e Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico; e foi minis-
trado pela ETEC João Go-
mes de Araújo – Centro 

Nesta sexta-feira, dia 10 
de agosto, às 10h30, na 
quadra da Escola Muni-
cipal Coronel Ribeiro da 
Luz, cerca de 60 jovens de 
São Bento do Sapucaí par-
ticiparam da Dispensa de 
Serviço Militar.
Contando com a presença 
do 1º Tenente Nilton Ce-
sar Soares (Delegado da 
8ª Delegacia do Serviço 
Militar – Taubaté) e das 
autoridades do município: 
a 2ª Sargento PM Fran-

Paula Souza, de Pindamo-
nhangaba.
A Secretaria Municipal 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico busca 
trazer novas capacitações 
gratuitas à população. Fi-
quem atentos às novidades 
pelo site ou Facebook ofi-
ciais da Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí.
A próxima programação 
de cursos gratuitos para o 
segundo semestre já con-
ta com a parceria com o 

ciele Rossiene Martins, 
Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal Ronal-
do Venâncio, a Secretária 
Municipal da Junta de Ser-
viço Militar – 004 Simone 
Ribeiro e os vereadores 
Jorge Luiz Pereira e Paulo 
Cândido Ribeiro.
A cerimônia foi conduzida 
pela Oradora e Secretária 
de Turismo Walkyria Fer-
raz, tendo ainda a parti-
cipação de integrantes da 
BAMASB – Banda Mar-

SEBRAE/SP, trazendo o 
“SUPER MEI”. São dois 
cursos “Depilação com Li-
nhas” e “Técnicas de Cor-
reção de Sobrancelhas”. 
As inscrições já podem ser 
realizadas na Secretaria 
de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico – no 
posto “SEBRAE AQUI” 
(Praça da Bandeira, 210 – 
Centro). Mais informações 
pelo telefone: (12) 3971-
2210. Falar com Priscila 
ou Myrian.

cial de São Bento do Sa-
pucaí.
No juramento à bandei-
ra, os jovens assumiram 
o compromisso públi-
co de defender a nação 
brasileira em qualquer 
eventualidade que sejam 
convocados. Ao se dirigir 
aos                           pre-
sentes, o Tenente ressaltou 
que os dispensados conti-
nuam com suas obrigações 
militares até        completa-
rem 45 anos.
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Grávida entra em trabalho de 
parto e dá à luz ‘engarrafada’ 

na Ponte Rio-Niterói

Filmes podem ajudar estudantes
na redação do Enem

Clube japonês anuncia a
contratação do zagueiro

Thiago Martins, do Palmeiras

Se ela é considerada nite-
roiense ou carioca, ainda 
não se sabe. Mas ninguém 
tem dúvidas que o bebê foi 
ousado e ‘parou o trânsi-
to’. Foi assim que a peque-
na Mariah Oliveira chegou 
ao mundo, no último dia 9 
de agosto de 2018: em ple-
na Ponte Rio-Niterói.
Conta o pai, Rodrigo Leal: 
“Por volta das 6h, resolve-
mos sair de casa, em São 
Gonçalo, direto para a 
Maternidade Maria Amá-
lia, no Centro do Rio. Por 
conta do horário, por volta 
das 7h, na Alameda São 
Boa Ventura, o trânsito es-
tava horrível. Minha espo-
sa estava no banco de trás 
do nosso carro, com muita 
contração, e quando che-
gamos perto da subida da 
Ponte o neném nasceu”.
De acordo com o pai, de-
vido ao grande fluxo de 
carros na Ponte, a bebê só 

Quem está se preparando 
para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
sabe que a redação é um 
dos maiores desafios da 
prova. É motivo de ner-
vosismo, suor e lágrimas 
para muitos vestibulandos, 
pois a nota neste quesito 
é decisiva para o ingresso 
naquela universidade dos 
sonhos. Por isso, é preci-
so conhecer bem os temas 
mais relevantes do mo-
mento no Brasil e no mun-
do. A redação do Enem 
costuma tratar de assun-
tos que estão em destaque 
nos meses que antecedem 
a prova. Pensando nisso, 
selecionamos três temas, 
com três filmes correspon-
dentes, que podem ‘cair’ 
no exame. Assim, de for-
ma didática e divertida, os 
estudantes vão ‘arrasar’ no 
Enem.
1- Bullying: A prática de 
bullying e cyberbulling 
nas escolas brasileiras é 
um tema atual e tem sido 
alvo de muitas discus-
sões. A dica de filme é A 
Girl Like Her, que conta 
a história de duas garotas 
do ensino médio que per-
deram a amizade e pas-
saram a ser inimigas. A 
representação do bullying 
nunca foi tão íntima e ater-
rorizante como nesse do-

zagueiro Thiago Martins 
será jogador do Yokohama 
Marinos até o fim de 2019. 
O clube japonês anunciou 
a contratação nesta terça-
feira, após acerto de em-
préstimo válido por um 
ano e meio com o Palmei-
ras.
Thiago Martins, de 23 
anos, começou a tempora-
da como titular do Palmei-

conseguiu receber os pri-
meiros socorros 20 minu-
tos depois de nascer.
“Com o neném no colo, 
fomos até uma ambulân-
cia da Ponte. Por conta do 
trânsito intenso, só con-
seguimos chegar à base 
de socorro da Ponte 20 
minutos depois do nasci-
mento da minha filha. Eles 
atenderam a gente muito 
bem, cortaram o cordão 
umbilical, limparam ela, 
fizeram os procedimentos 
na minha esposa e depois 
encaminharam a gente 
para o hospital”, explicou 
Rodrigo.
Bebê será gonçalense
Mariah Oliveira Correia 
nasceu com 50 centíme-
tros e 3,330 kg. Após o 
primeiro atendimento 
prestado pela equipe da 
Ponte Rio-Niterói, a mãe e 
o bebê foram encaminha-
dos para a Maternidade 

cumentário-drama. É pos-
sível ver as consequências 
de ações e atitudes, tanto 
de quem pratica quanto de 
quem sofre bullying.
2- Fake News: Com o uso 
cada vez maior das redes 
sociais, um termo tem 
sido muito utilizado ulti-
mamente pela sociedade: 
Fake News, notícias fal-
sas revestidas de artifícios 
que fazem com que sejam 
consideradas — e compar-
tilhadas — como verda-
deiras. 
O que faz com que elas se-
jam tão perigosas é a esca-
la com que são difundidas. 
A dica é o documentário 
Fake News: Baseado em 
fatos reais. 
O longa mostra a saga de 
André Fran, Rodrigo Ce-
brian e Felipe UFO por 
diversos países em busca 
de respostas para um fenô-
meno que tornou-se arma 
política e, mais do que 
isso, “argumento” para 
acusar, disseminar menti-
ras ou distorcer fatos sobre 
tudo aquilo que não agrada 
determinado grupo, parti-
do, ideologia ou agenda. 
3- Refugiados: A crise de 
refugiados que a Euro-
pa enfrenta atualmente é 
a maior desde a Segunda 
Guerra Mundial. 
O ACNUR (Agência da 

ras, mas acabou perdendo 
espaço na equipe depois 
da campanha do vice-cam-
peonato estadual.
Recentemente, o clube 
acertou duas contratações 
para a zaga, o que aumen-
tou ainda mais concorrên-
cia interna. Atualmente, 
Felipão tem à disposição 
Antônio Carlos, Edu Dra-
cena, Luan, Pedrão, Nico 

Maria Amália, no Centro 
do Rio.
Segundo a família, a Ma-
riah e a mãe, Kevoly, de-
vem ter alta ainda nesta 
terça-feira (14).
Ainda de acordo com o pai 
da Mariah, a recém-nasci-
da só poderá ser registrada 
em São Gonçalo, municí-
pio do casal.
“O hospital nos disse que a 
criança não poderia ser re-
gistrada lá porque nasceu 
em via pública. 
Com isso, nos disseram 
que ela deveria ser regis-
trada no cartório mais pró-
ximo da minha residência, 
que fica em São Gonçalo”, 
conta.
Por meio de nota, a Eco 
Ponte informou que uma 
equipe de médicos da con-
cessionária prestou todo o 
atendimento necessário e 
encaminhou a família até 
o hospital.

ONU para Refugiados) in-
forma que 68,5 milhões de 
pessoas estavam desloca-
das por guerras e conflitos 
até o final de 2017. 
Sobre o assunto, a dica é 
o filme “Casablanca”, um 
clássico da sétima arte, de 
1942, que retrata a vida 
em tempos de guerra.
No auge da II Guerra Mun-
dial, muitos refugiados fu-
giram da ocupação nazis-
ta, chegando ao Marrocos. 
Enquanto uns conseguiam 
vistos que lhes permitiam 
procurar uma vida melhor 
em outros países – muitos 
tinham de recorrer ao mer-
cado paralelo, por exem-
plo –, outros tinham de 
esperar em Casablanca. E 
aí? Gostou das dicas? Não 
se esqueça de treinar, com 
o conhecimento adquiri-
do por meios dos filmes e 
documentários. Afinal, é 
muito importante analisar 
os temas e formar opinião 
em torno dos assuntos 
pesquisados, conseguindo 
desse modo uma base sóli-
da para a criação de argu-
mentos e propostas na sua 
redação do Enem. Beatriz 
Cristina Domingos da Sil-
va é estudante de Design 
Gráfico e, aos 18 anos, atua 
como Jovem Aprendiz no 
grupo Vitae Brasil, de São 
José dos Campos (SP)

Freire e Gustavo Gómez.
Thiago Martins, que já se 
apresentou e treinou pelo 
Yokohama Marinos, tem 
contrato com o Palmeiras 
até dezembro de 2020.
Ele fez 65 jogos com a ca-
misa alviverde e marcou 
cinco gols. 
O clube japonês postou 
fotos do jogador no treino 
desta terça:



15 de agosto de 2018página 8 A GAzetA dos Municípios

Lentes de contato é um procedimento 
seguro, mas deve ser feito por
profissionais especializados

Lentes de contato é um procedimento 
seguro, mas deve ser feito por
profissionais especializados

Muitas pessoas estão as-
sustadas com a revelação 
da cantora Simaria, da du-
pla sertaneja com a irmã 
Simone: ela quase perdeu 
todos os dentes por cau-
sa de um procedimento 
incorreto de aplicação de 
lentes de contato. Mas qual 
o perigo dessa técnica que 
vem sendo cada vez mais 
procurada pelas pessoas 
que desejam ter um sorriso 
harmonioso e branquinho?
De acordo com o cirur-
gião-dentista, mestre e 
especialista, Felipe Araú-
jo, se for bem planejado 
e bem executado, o trata-
mento tem uma altíssima 
taxa de sucesso e de con-
forto para o paciente. “Os 
procedimentos são muito 
tranquilos e não provocam 
dores, desde que seja feito 
um planejamento minu-
cioso. É preciso fazer um 
exame clínico e radiográ-
fico e analisar a oclusão 
dentária”, diz. Cada lente é 
planejada de acordo com a 
harmonia facial do pacien-
te, e pode ser analisada di-
gitalmente por meio de um 
sistema digital chamado 
DSD (Digital Smile De-
sign). Nele, é possível si-
mular como os dentes fica-
rão ao final do tratamento.
Após esse planejamento 
e o preparo do dente, o 
molde segue para um la-
boratório para a lente ser 
esculpida e depois confec-
cionada. Antes da cimen-
tação definitiva é feito um 
“test drive” que possibilita 
ao paciente ter noção de 
como ficarão seus dentes. 
“Esse cuidado permite ao 
paciente avaliar o proce-
dimento e realizar algum 
ajuste caso algo não este-
ja de seu agrado”, afirma 
Araújo. O tratamento cus-
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ta, em média, de R$ 2 mil 
a R$ 5 mil por dente.
Para evitar problemas 
como o que aconteceu com 
a cantora Simaria, é preci-
so procurar um cirurgião 
dentista especializado em 
dentística e prótese. “Para 
realização do procedimen-
to, os dentistas realizam 
um desgaste mínimo nos 
dentes do paciente devido 
à espessura ultrafina das 
lentes de contato, o que 
garante a maior preserva-
ção da estrutura dental”, 
afirma. “As lentes de con-
tato são menos agressivas 
aos dentes do que as fa-
cetas comuns, que provo-
cam um desgaste maior à 
estrutura dental, diminuin-
do assim, a resistência dos 
dentes e a longevidade do 
trabalho,” explica Araujo.
Contra indicações
O método não é indicado 
para pacientes com pro-
blemas severos de alinha-
mento e oclusão. Como as 
lentes não são reparáveis, 
estas práticas podem cau-
sar rachaduras ou até mes-
mo a quebra da lente. “Para 
pacientes que tenham pro-
blemas com bruxismo, é 
fundamental que seja feito 
o tratamento dessa pato-
logia, com a utilização de 
uma placa miorelaxante 
em seus dentes, conheci-
das com “placas de bruxis-
mo”. Porém, a aplicação 
das lentes de contato deve 
ser minuciosamente ava-
liada por um especialista”, 
declara o cirurgião dentis-
ta. A aplicação da técnica 
também não é recomenda-
da para crianças e adoles-
centes e para quem já tem 
próteses nos dentes. Araú-
jo afirma que a aplicação 
das lentes de contato não 
substitui o uso dos apare-
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lhos ortodônticos. “Com 
as lentes, é possível cor-
rigir um diastema, espaço 
ou algum dente que esteja 
fora de lugar. No entanto, 
para grandes correções de 
posicionamento, o melhor 
é optar pelo aparelho orto-
dôntico”, explica.
Durabilidade
A durabilidade varia de 
pessoa para pessoa, mas 
estima-se que o perío-
do pode variar entre 15 e 
25 anos após a aplicação. 
“Para atingir essa dura-
ção, no entanto, é muito 
importante que o paciente 
tenha uma boa higiene bu-
cal e exclua hábitos como 
roer unhas”, alerta Araújo. 
Consultas periódicas ao 
dentista, escovação e uso 
do fio dental podem ga-
rantir a permanência das 
lentes de contato por mais 
tempo. As lentes de conta-
to não protegem os dentes 
de cáries e problemas co-
muns, por isso, é impor-
tante redobrar a atenção 
com a higiene bucal.
Sobre a Dental Cremer
A Dental Cremer é líder 
em distribuição de pro-
dutos odontológicos na 
América Latina, sendo a 
primeira one stop shop 
da odontologia brasileira, 
disponibilizando tudo que 
o dentista precisa em um 
só lugar, por meio da sua 
central de vendas e loja 
virtual. Desenvolver solu-
ções inovadoras e garantir 
praticidade à rotina dos 
dentistas têm sido os dife-
renciais da Dental Cremer. 
A empresa atende mais de 
70 mil profissionais, de 
todas as regiões do país, 
e oferece mais de 50 mil 
itens entre produtos e ser-
viços para todas as espe-
cialidades.
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A cada hora, 6 pacientes morrem por erros e falhas nos hospitais no Brasil.
Somados, os hospitais pú-
blicos e privados do Bra-
sil registraram, em 2017, 
seis mortes, a cada hora, 
decorrentes dos chama-
dos “eventos adversos 
graves”, ocasionados por 
erros, falhas assistenciais 
ou processuais ou infec-
ções, entre outros fatores. 
Desses, mais de quatro 
óbitos seriam evitáveis. 
Os números integram o 
2° Anuário da Segurança 
Assistencial Hospitalar no 
Brasil, produzido pelo Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) e pelo 
Instituto de Pesquisa Felu-
ma, da Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais. 
Em virtude da adequação 
e aperfeiçoamento meto-
dológico, os números da 
segunda edição não são 
comparáveis à anterior. 
Com base na metodologia, 
é possível afirmar que as 
estimativas apontadas no 
trabalho são “conservado-
ras”.
Os autores destacam que 
o Anuário tem o objetivo 
de mensurar os problemas 
assistenciais e gerenciais 
hoje vividos pelas estru-
turas de saúde do Brasil e, 
a partir daí, sugerir medi-
das de aperfeiçoamento do 

sistema. Entre os eventos 
adversos graves captados 
com mais frequência pelo 
Anuário estão septicemia 
(infecção generalizada), 
pneumonia, infecção do 
trato urinário, infecção do 
sítio cirúrgico, complica-
ções com acessos, dispo-
sitivos vasculares e outros 
dispositivos invasivos, 
lesões por pressão, erro 
no uso de medicamentos 
e complicações cirúrgicas 
como hemorragia e lace-
ração. Além disso, entre 
os principais eventos ad-
versos graves, cinco não 
contam com qualquer pro-
grama de prevenção ou 
combate, tanto no SUS 
quanto na rede privada: 
parada cardiorrespiratória 
prevenível; insuficiência 
renal aguda; aspiração 
pulmonar; hemorragia pós
-operatória; e, insuficiên-
cia respiratória aguda.
“Os eventos adversos são 
inerentes a qualquer ser-
viço de saúde, mesmo nos 
melhores e mais sofistica-
dos sistemas do mundo. 
Não se trata, portanto, de 
buscar culpados, mas, de 
propor medidas que en-
frentem o problema. Por 
isso, propomos agenda 
focada em investimentos 

em processos e controles 
e em políticas públicas de 
qualidade assistencial e 
de segurança do pacien-
te”, afirma Renato Couto, 
médico, professor da Pós-
graduação da Faculdade 
de Ciências Médicas de 
Minas Gerais, diretor do 
IAG Saúde e um dos res-
ponsáveis pelo Anuário.
O superintendente execu-
tivo do IESS, Luiz Augus-
to Carneiro, acrescenta a 
necessidade de se avançar 
em uma agenda de trans-
parência do sistema de 
saúde, exatamente para 
que os usuários do sistema 
possam fazer as melhores 
escolhas. “No Brasil, te-
mos proporcionalmente 
mais eventos adversos do 
que outros países e, mais 
grave, a falta de transpa-
rência de informações de 
qualidade e desempenho 
impede a comparação en-
tre os prestadores, o que 
é ruim para o sistema e 
para o cidadão”, analisa. 
“Nosso objetivo está em 
avançar em uma agenda 
de transparência para co-
laborar para as escolhas 
de quem usa o sistema de 
saúde”, sustenta. Conside-
rando todo o sistema hos-
pitalar do País, 54,76 mil 

mortes foram causadas pe-
los eventos adversos gra-
ves, sendo que 36,17 mil 
poderiam ter sido evitadas. 
A título de comparação, o 
Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública informou 
que, em 2017, o Brasil re-
gistrou 7 mortes violentas 
intencionais por hora. Por-
tanto, as mortes nos hos-
pitais brasileiros geradas 
por esses erros e falhas 
processuais estão em um 
patamar bastante próximo 
ao das mortes provocadas 
pela violência. Outro pa-
râmetro comparativo, no 
caso, na área da saúde: o 
câncer mata de 480 a 520 
brasileiros por dia, segun-
do o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). As doen-
ças cardiovasculares são 
consideradas a principal 
causa de falecimento no 
Brasil e no mundo, ocasio-
nando o óbito de 950 bra-
sileiros por dia, de acordo 
com a Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia. “O fato 
de os hospitais analisados 
no estudo serem conside-
rados ‘de primeira linha’ e 
apresentarem esses núme-
ros indica que a média na-
cional projetada a partir da 
amostra estudada prova-
velmente está subestiman-

do o problema. É possível 
que ainda mais brasileiros 
morram por eventos ad-
versos do que o detecta-
do”, pondera Carneiro.
Custo financeiro
As vidas perdidas, sem 
dúvida, são o principal 
motivo para combater os 
eventos adversos. Contu-
do, o Anuário projeta que 
esses eventos consumiram 
R$ 10,6 bilhões apenas do 
sistema privado de saúde. 
Não foi possível estimar 
as perdas para o SUS por-
que os valores pagos aos 
hospitais se originam das 
Autorizações de Interna-
ções Hospitalares (AIHs) 
e são fixados nas contra-
tualizações, existindo ou-
tras fontes de receita não 
operacionais, com enorme 
variação em todo o Brasil.
O superintendente execu-
tivo do IESS aponta que 
um dos principais deter-
minantes para esse desper-
dício é o modelo de remu-
neração de prestadores de 
serviço adotado no País, o 
fee-for-service. “Estamos 
premiando o desperdício”, 
resume. “No modelo fee-
for-service, as organiza-
ções inseguras, com maior 
incidência de eventos ad-
versos e que apresentam 

piores índices de recupera-
ção da saúde dos pacientes, 
são recompensadas com 
um aumento das receitas 
pelo retrabalho”, analisa. 
“Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o governo não 
paga, desde 2008, pelos 
gastos gerados por 14 ti-
pos de eventos adversos”, 
aponta Couto. “É natural 
que se os gastos partiram 
de um erro do hospital, a 
entidade arque com esses 
custos adicionais ao invés 
de transferi-los ao pacien-
te que já está sentindo o 
problema da pior maneira 
possível, na própria saú-
de”, completa. O Anuário 
aponta que uma das prin-
cipais dificuldades estru-
turais para essa mudança 
está nas regras que regem 
o sistema de saúde suple-
mentar. A norma definida 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
restringe o descredencia-
mento de prestadores, exi-
gindo substituição equiva-
lente ou superior, inibindo 
a concorrência. Como não 
há indicadores de quali-
dade e transparência no 
setor, até mesmo esse cri-
tério pode ser aperfeiçoa-
do a partir da publicidade 
dessas informações.


