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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Educação
propõe segmentação

no Ensino Fundamental

Prefeitura e CDHU
entregam títulos de

regularização de imóveis

Cãominhada acontece
no Parque da

cidade em Pinda Prefeitura de Caraguatatuba
recupera asfalto da avenida

ao lado da Rodoviária

A Prefeitura de Taubaté e 
a Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU) entregam 
nessa sexta-feira, 14 de se-
tembro, às 18h45, títulos 
de regularização de imó-

A coordenadoria de Even-
tos da Prefeitura, em par-
ceria com o Fundo Social 
de Solidariedade, e a Ado-
te promoverão no sábado, 
dia 22 de setembro a Cão-
minhada, no Parque da Ci-
dade.
Os apaixonados por cãe-
zinhos poderão levar seus 
pets ao Parque da Cidade 
para caminhar ao ar livre, 
além de praticar ativida-
des. O evento possui o in-

A Avenida Alice de Souza 
Capeli, ao lado da Praça 
dos Navegantes, em frente 
ao Terminal Rodoviário, 
no Jardim Jaqueira, Cara-
guatatuba, está recebendo 
asfalto em um trecho de 
aproximadamente 30 me-
tros.
Os trabalhos de recupera-

A Secretaria de Educação 
de Taubaté, para o ano de 
2019, propõe a oito esco-
las da rede municipal de 
ensino a segmentação en-
tre o Ensino Fundamen-
tal I, do 1º ao 5º ano, e o 
Ensino Fundamental II, do 
6º ao 9º ano. A implemen-
tação dessa divisão entre 
os anos tem como objeti-
vos oferecer uma proposta 
pedagógica direcionada a 
cada faixa etária atendida, 
propiciar oportunidade de 
aprendizagem aos alunos 
com atividades práticas e 
vivências a partir de uma 
proposta curricular in-
tegrada, garantir melhor 
atendimento aos alunos 
com dificuldade de apren-
dizagem, melhorar os re-
sultados de aprendizagem 
e contribuir para a redução 

veis de interesse social no 
município.
O evento acontece na es-
cola municipal Madre Ce-
cília, na avenida Francis-
co Alves Monteiro, s/nº, 
Novo Horizonte.
Ao todo, foram regulari-

tuito reunir, em clima de 
celebração, diversos pro-
prietários de animais. O 
momento da Cãominhada 
está previsto para aconte-
cer às 15 horas.
Além de proporcionar 
descontração para o pú-
blico, esta edição da Cão-
minhada possui o objetivo 
de conscientizar o público 
contra o abandono de ani-
mais. A voluntária da cau-
sa animal, Ana Luisa, rela-

ção da via foram iniciados 
hoje (14/09) pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep), e devem ser encerra-
dos ainda hoje.
A Sesep destacou oito fun-
cionários para a aplicação 
de 32 toneladas de CBUQ 
(massa asfáltica usinada à 

da evasão escolar.
A segmentação dos alunos 
permitirá que crianças e 
jovens apresentem me-
lhores desempenhos, bem 
como se apropriem melhor 
dos espaços escolares, di-
minuindo os problemas de 
indisciplina e fortalecendo 
o protagonismo escolar. 
Para a realização desta 
ação foram considerados 
aspectos como: os espa-
ços escolares, o número 
de alunos a ser atendido 
em cada escola e a proxi-
midade entre elas. Os pais 
e responsáveis foram con-
sultados pela Secretaria de 
Educação entre os dias 11, 
12 e 13 de setembro nas 
escolas EMIEF Vereador 
Mário Monteiro dos San-
tos e EMEF Prof. Ernani 
Giannico (região da Gu-

zadas 500 casas e 1024 
apartamentos no bair-
ro Cecap e 828 casas no                             
Esplanada Santa                                                  
Terezinha. Essa é uma 
ação que visa trazer segu-
rança jurídica aos mutuá-
rios.

ta que a expectativa para 
este evento é que as pes-
soas se sensibilizem com 
a vida animal, e evitem o 
maltrato e o abandono.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, 
explica que esta será 
mais uma oportunida-
de para divulgar o ato de                                        
inscrições para cas-
tração gratuita que a                                  
Prefeitura fará no mês de 
setembro

quente). 
A operação é feita com 
apoio de uma retroescava-
deira, um rolo compacta-
dor e três caminhões tru-
cados.
A recomposição da via 
visa melhorar o tráfego de 
automóveis e de ônibus, 
que é intenso na região.

rilândia); EMIEF Marta 
Miranda Del Rey e EMEF 
Prof. José Sant’Anna de 
Souza (bairros vizinhos 
Novo Horizonte e Cháca-
ra Flórida); EMIEF Prof. 
Emílio Simonetti e EMEF 
Cel. Benedito Marcon-
des de Mattos (Bosque 
da Saúde). A consulta às 
comunidades das esco-
las EMEF Dr. Quirino e 
EMEF Monsenhor Evaris-
to Campista Cesar (Esti-
va), acontece nesta sexta-
feira, dia 14 de setembro. 
Essa nova estrutura esco-
lar é observada em diver-
sos municípios brasileiros 
cujos resultados escolares 
têm superado a média na-
cional, como o exemplo 
de Sobral no Ceará ou São 
José dos Campos, no Vale 
do Paraíba.
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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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose 
e febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada 
ano, cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de 
saúde pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algu-
mas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio 
sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. 
As crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, 
perdendo anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo 
especialistas, a falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças 
e do incentivo à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a 
população de baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Peça infantil gratuita sobre
segurança no trânsito estreia

em cidades da região

Ao todo, serão várias apre-
sentações em escolas pú-
blicas para crianças de 8 a 
12 anos
O projeto Diverte Teatro 
Viajante chega às cidades 
de Suzano, Aparecida e 
Taubaté, com a peça “Trân-
sito Legal”. O espetáculo 
conta com o patrocínio do 
Ministério da Cultura, e da 
MRS Logística, operadora 
logística que administra 
uma malha ferroviária de 
1.643 km nos estados de 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo.
A peça está percorrendo o 
Brasil, com um público to-
tal de mais de 7 mil pesso-
as, e está sendo apresenta-
da nas escolas para alunos 
de 8 a 12 anos. No espe-
táculo, nossos divertidos 
agentes de trânsito passam 
pelas mais diversas situ-
ações ligadas ao trânsito 

nas grandes cidades, como 
as imprudências cometi-
das por motoristas e pedes-
tres e o desrespeito às leis 
de trânsito. Também são 
mostradas situações que 
refletem sobre a importân-
cia do controle emocional 
para que um pequeno erro 
não se transforme em um 
problema muito maior na 
hora de dirigir ou andar 
pelas ruas da cidade.
A importância de estar 
constantemente atento, in-
dependentemente de se es-
tar dentro de um carro ou 
andando na calçada, é de-
monstrada com situações 
inusitadas, que geram a 
curiosidade dos pequenos.
O Projeto Diverte Teatro 
Viajante é reconhecido 
pelas suas peças de teatro 
com grande participação 
da plateia e muita diver-
são, e com a peça “Trânsi-

to Legal” acontece o mes-
mo.
“Infelizmente temos no-
tícias diárias de acidentes 
de trânsito, muitos causa-
dos por desatenção. Com 
a peça, queremos ajudar 
nossa sociedade a comba-
ter esse problema, cons-
cientização as crianças 
por meio de peças teatrais 
é bastante eficaz, mos-
trando as consequências 
do desrespeito às leis de 
trânsito do nosso país”,                          
explica o diretor da Ciên-
cia                   Divertida, 
Júlio Martinez.
Serviço: Trânsito Legal
Direção: Julio Martinez
Duração: 60 minutos
Elenco: Ronaldo Barbo-
sa e Maria Aparecida de 
Lima
Produção: Jose Luis Soria 
Hernández
Entrada gratuita

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº019/2018 – No dia 14 de 
setembro 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 Nº019/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mobiliário e Cadeira In-
fantil para Carro, às empresas: CT. ARAUJO MOVEIS ME, com valor to-
tal de R$163.050,00; L. S. AGUIAR MOVEIS EPP, com valor total de R$ 
34.080,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de 
Preços 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 Nº 031/2018. Objeto: Aquisição 
de Veículo Zero Quilometro para a Divisão de Promoção Social. Data da 
realização: 26/09/2018 às 10h00min - 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.
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Modelo Allana FrancoVoluntários oferecem serviços 
gratuitos à população

em igreja em Pinda

Allana Franco, atriz, mo-
delo fotográfico, modelo 
para revistas de catalagos, 
dançarina. Allana nasci-
da e criada na cidade de 
Caldas Novas, Goiás, 1,55 

Voluntários da igreja pres-
biteriana de Pindamo-
nhangaba (SP) ofereceram 
no sábado (01/09) serviços 
gratuitos à população ca-
rente. A iniciativa faz parte 
do projeto AME, um even-
to social da Federação de 
Mocidades do Médio Vale 
do Paraíba. A oferta de 

de Altura, morena toda ta-
tuada, tem 55 tatuagens. 
Tem 25 anos, solteira, seu 
hooby nas horas vagas é 
de ir na academia, é uma 
pessoa simpática super ex-

serviços é feita uma vez 
ao ano em várias cidades 
da região. O atendimento 
ocorreu na sede da Igreja 
Presbiteriana em Pinda, 
no Jardim Carangola, até 
17h. O objetivo é atender 
a comunidade carente com 
serviços básicos como as-
sistência jurídica, orienta-

trovertida, adora viajar.
Whatsapp – (64) 99269-
5730
Paulo Salvatti – (12) 
996744727
Facebook – Allana Franco

ção nutricional, corte de 
cabelo, atendimento odon-
tológico, distribuição de 
roupas e cestas básicas.
Assessor de Imprensa Pau-
lo Salvati (12) 99674-4727
Mayara salvati (12) 98135-
9632
Presidente Caio cramer 
(12) 98137-1675

Projeto horta aborda
temas ambientais

com os alunos

O Projeto Horta Escolar 
e Alimentação Saudável, 
realizado na EMEF Prof. 
Antônio de Freitas Avelar, 
em Caraguatatuba, tem 
sido para os alunos uma 
forma prática de aprendi-
zado de variados temas, 
desde ambientais até quí-
mica.
O professor de Ciências, 
João Paulo Biscardi, for-
mado em Biologia, foi 
quem desenvolveu o pro-
jeto para os alunos do 6° 
ao 9° ano, e vem colocan-
do em prática desde 2011.
No projeto ele ensina Agri-
cultura Orgânica e Solos 
para o 6° ano; Seres Vivos 

para o 7°; Nutrientes e Ali-
mentação Saudável para o 
8°; e por fim Química do 
Solo para os alunos do 
9°ano. Ele conta que sua 
maior dificuldade foi con-
seguir a terra e o material 
para os canteiros.
O professor disse que pre-
tende ampliar a horta e 
construir um viveiro para 
desenvolver mudas de hor-
taliças e árvores nativas 
no ano que vem, visando 
fazer a recomposição da 
mata ciliar em Caraguatu-
ba, ou seja, a formação ve-
getal localizada nas mar-
gens dos córregos, lagos, 
represas e nascentes.

O aluno Yago Marcondes 
do 8° ano D, aprecia as au-
las. Segundo ele, na sala de 
aula, o professor explicou 
todo o processo de plan-
tação até o crescimento, 
“O que eu mais gostei foi 
quando comecei a plantar 
e pude ver crescendo o que 
plantei.” diz Yago.
Carlos Eduardo, também 
do 8° D, achou legal as 
aulas sobre o desenvolvi-
mento da horta.  “Na mi-
nha casa, vou querer plan-
tar uma árvore algum dia.” 
O que ele mais gostou foi 
poder colocar em prática 
o que aprendeu na sala de 
aula.

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

Livro D-24, FLS. nº 288, Termo nº 6845
Faço saber que pretendem se casar ALAN DOS REIS CARVALHO e TAMIRES 
FARIA DE MORAIS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cuia-
bá-MT, nascido em 27 de março de 1990, de profissão engenheiro mecânico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua João Alvarenga Ortiz, nº 75, 
Recanto do Coqueirais, Taubaté/SP, filho de CÁSSIO JÚLIO DE CARVALHO, 
de 58 anos, natural de Goiânia/GO, nascido na data de 13 de julho de 1960 e de 
MARIA PEREIRA DOS REIS CARVALHO, de 55 anos, natural de Baependi/
MG, nascida na data de 29 de maio de 1963, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 6 de agosto de 1991, de pro-
fissão contadora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Arthur 
de Souza Praça, nº 141, Centro, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ALEXANDRE DE 
MORAIS, natural de Taubaté/SP e de PATRICIA HELENA MARQUES FARIA 
DE MORAIS, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 16 de se-
tembro de 1972, ambos residentes e domiciliados 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. 

Livro D-24, FLS. nº 287, Termo nº 6843
Faço saber que pretendem se casar CLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO e 
ISABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 7 de maio de 1982, de profissão sol-
dador, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JOÃO DO NASCIMENTO, de 68 anos, natural de Caruaru/
PE, nascido na data de 18 de junho de 1950 e de CLARINDA APARECIDA 
DOS SANTOS NASCIMENTO, de 60 anos, natural de Julho Mesquita/SP, nas-
cida na data de 23 de setembro de 1957, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 13 de maio de 1983, de pro-
fissão auxiliar administrativo, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Moreira Salles, nº 107, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de GERSON 
TOMAZ DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 12 de agosto de 2002 e 
de BENEDITA VITORINO RIBEIRO, falecida em Tremembé/SP na data de 20 
de maio de 2001. 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 288, Termo nº 6844
Faço saber que pretendem se casar DIEGO RAMON DE LIMA e TAYNAN 
APARECIDA NUNES PRADO, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 17 de abril de 1990, de profissão comerciante, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida Audrá, nº 388, 
Centro, Tremembé/SP, filho de JOSÉ CARLOS DE LIMA, natural de Tremem-
bé/SP e de HORELINA JOSEFA DOS SANTOS LIMA, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 23 
de outubro de 1994, de profissão assistente administrativo, de estado civil di-
vorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
ISAIAS NUNES PRADO, de 51 anos, natural de Jacareí/SP, nascido na data de 
13 de abril de 1967 e de TANIA MARA APARECIDA DA SILVA PRADO, de 
43 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de maio de 1975, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/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 289, Termo nº 6846
Faço saber que pretendem se casar ROGÉRIO FERRARI CARRILHO e MAR-
GARETE APARECIDA FERRARI, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tupã-SP, nascido em 11 de janeiro de 1973, de profissão autônomo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da 
Veiga, Km 138,5, Una, Tremembé/SP, filho de LUIZ CARLOS CARRILHO 
RODRIQUES, falecido em Praia Grande/SP e de MARIA LUZIA FERRARI 
CARRILHO, natural de Guariroba/SP, residente e domiciliada em Pindamo-
nhangaba/SP. Ela é natural de Marília-SP, nascida em 1 de novembro de 1969, 
de profissão gerente de produtos, de estado civil divorciada, residente e domici-
liada na Avenida Maria Aparecida Pansarin Porcari, nº 300, casa 184, Medeiros, 
Jundiaí/SP, filha de VALDEMAR FERRARI, de 71 anos, natural de Pompéia/
SP, nascido na data de 24 de outubro de 1946 e de JOSEFINA NUCI FERRARI, 
de 72 anos, natural de Osvaldo Cruz/SP, nascida na data de 24 de abril de 1946, 
residente e domiciliada em São Paulo/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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Serviços 
Gerais (Trabalho de 
manutenção externa em 
sítio) 
Auxiliar de Cozinha 
(rotisserie de supermer-
cado) 
Costureira
Farmacêutico (para tra-
balhar em Caçapava) 
Manicure /Ped icure 
(diarista com utensílios 
próprios)
Pedreiro (com experi-
ência em porcelanato e 
em requadrar, com ha-
bilitação D) 
Vendedor Externo (com 
veículo próprio) 
Vendedor Externo (com 
veículo próprio) para 
trabalhar em piedade)
Varredor de Rua 
(GARI) – para pessoa 
com deficiência
Vagas para REDE VA-
REJISTA – Urgente 
(comparecer com laudo 
médico original e có-
pia)
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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Bolsonaro evolui bem 
após nova cirurgia,
diz boletim médico

Setembro Amarelo:Pre-
feitura promove ações de 

prevenção ao suicídio

O candidato à Presidência 
da República Jair Bolso-
naro (PSL) voltou a ser 
admitido na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Albert Einstein, 
na capital paulista, onde 
evolui bem após passar 
por nova cirurgia, diz bo-
letim médico divulgado 
ontem.
Bolsonaro tinha recebido 
alta da UTI na última ter-
ça-feira, dia 11, mas pre-
cisou passar por cirurgia 
de urgência na noite de 
ontem. Durante a quarta-
feira, o candidato apresen-
tou distensão abdominal 
progressiva sugerindo o 
diagnóstico de obstrução 
intestinal – diagnóstico 
confirmado por tomografia 
computadorizada.
Ele foi levado para a cirur-

Com o objetivo de aler-
tar a população a respeito 
do suicídio e visando sua 
prevenção no município, 
a Prefeitura de Caçapa-
va, através da Secretaria 
de Saúde e do Centro de 
Atenção Psicossocial – 
CAPS ll, realizou ações na 
cidade em alusão a campa-
nha “Setembro Amarelo”. 
O tema da campanha des-
se ano é “Falar é a melhor 
solução.”
A equipe do CAPS II pre-
parou diversas atividades 
voltadas ao tema com o 
objetivo de orientar e sen-
sibilizar as pessoas em re-
lação ao suicídio. A equipe 
distribuiu para todas as 
unidades Estrategia Saúde 
da Família (ESF) e Secre-
taria de Saúde, cartões com 
frases que abordam o tema 
e broches de laços amare-
los, em alusão ao símbolo 
da campanha. Os profis-
sionais da Atenção Básica 
que atuam nas ESFs tam-
bém foram orientados em 

gia de urgência onde foram 
desfeitas as aderências do 
intestino e liberado o pon-
to de obstrução. Os médi-
cos cuidaram também de 
um extravasamento de se-
creção intestinal em uma 
das suturas realizadas an-
teriormente para correção 
dos ferimentos intestinais.
De acordo com o boletim, 
esse tipo de complicação 
é mais frequente em inci-
dentes como o de Bolso-
naro do que em cirurgias 
programadas. Foi reali-
zada limpeza abdominal 
num procedimento que 
durou duas horas.
O deputado Major Olím-
pio (PSL) informou que 
a evolução do candidato 
é positiva. Segundo ele, 
Bolsonaro acordou hoje 
às 4h da manhã da seda-

trabalhar neste mês com os 
pacientes a questão da pre-
venção ao suicídio.
Na Escola Municipal Pro-
fessor Roque Passarelli fo-
ram realizadas oficinas de 
sensibilização com mais 
de 100 alunos, os psicólo-
gos Fred Mattos e Valéria 
Pereira desenvolveram 
as atividades destacando 
a importância da preven-
ção.“É muito importante 
falar a respeito do suicí-
dio, pois a abordagem do 
tema não estimula nin-
guém a se suicidar, propi-
cia a pessoa a falar sobre 
os próprios sentimentos. 
Na verdade, a pessoa bus-
ca um meio para acabar 
com a dor dela, e falar, é 
a melhor maneira para se 
resolver isso e se ela tiver 
uma orientação adequada, 
isso diminuirá o número 
de suicídios”, disse a psi-
cóloga Valéria Pereira.
Segundo dados do Centro 
de Valorização da Vida, o 
suicídio é considerado um 

ção da cirurgia. “Foi feita 
a desobstrução, as suturas 
onde havia extravasamen-
to, inclusive, de material, 
que estava provocando a 
dor, o inchaço, as náuseas. 
A nossa expectativa é de 
melhoras”, disse. Não há 
prognóstico sobre tempo 
de recuperação do candi-
dato.
Histórico
No último dia 6, em Juiz 
de Fora (MG), Bolsona-
ro levou uma facada na 
região abdominal duran-
te atividade de campanha 
nas ruas da cidade. Ele foi 
atendido pela Santa Casa 
de Juiz de Fora onde pas-
sou por cirurgia.
Na sexta-feira (7), o candi-
dato foi transferido para o 
Hospital Albert Einstein, a 
pedido da família.

problema de saúde pública 
e mata 1 brasileiro a cada 
45 minutos e 1 pessoa a 
cada 45 segundos em todo 
o mundo. 
Pelos números oficiais, 
são 32 brasileiros mor-
tos por dia, taxa superior 
às vítimas da AIDS e da              
maioria dos tipos de cân-
cer.
O CVV realiza apoio emo-
cional e prevenção do sui-
cídio, atendendo voluntá-
ria e gratuitamente todas 
as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob 
total sigilo por telefone, 
e-mail e chat 24 horas 
todos os dias. O número 
para ligação é o 188 ou 
acesse o site https://www.
cvv.org.br/.
Em Caçapava, o atendi-
mento especializado é 
realizado pelo CAPS ll, 
localizado na Rua Major 
João Prudente, 315, Vila 
São João. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
36532616.


