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A GAzetA dos Municípios

TUFA é Campeão do
Campeonato de

futebol de Tremembé

Colônia de férias para
alunos e famílias

de Tremembé

Equipe do Samu treina 
com o Exército

Tarifa do transporte
público de Taubaté teve
reajuste neste domingo

Na manhã deste domingo 
(15) aconteceu a grande fi-
nal do Campeonato de Fu-
tebol de Tremembé, entre 
as equipes do Tufa e Len-
dários. O estádio do Clube 

De 16 a 20 de Julho, na 
Praça Monsenhor Manuel 
de Azeredo Brito, no Par-

Profissionais que inte-
gram a equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) partici-
pam nessa semana de um 
treinamento com milita-
res do Comando de Avia-
ção do Exército (Cavex) 
para o desenvolvimento 
de técnicas de embarque e 
desembarque de pacientes 
em aeronaves.
Entre os temas a serem 
abordados pelo treinamen-
to, teórico e prático, estão 
técnicas de evacuação ae-
romédica, procedimentos 
de segurança para pousos 
e decolagens, aproxima-
ção de aeronaves com 
rotor acionado, zonas de 
perigo e demais rotinas 

A partir deste domingo, 
dia 15 de julho, o valor da 
tarifa do transporte públi-
co em Taubaté mudou para 
R$ 3,90 no pagamento em 
dinheiro e vale transporte, 
R$ 3,80 com o cartão rá-
pido e R$ 1,95 no cartão 
estudante. O valor foi de-
finido após cálculos rea-
lizados pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
levou em consideração 
insumos, principalmente 
combustível, e os reajus-
tes salariais de motoristas 
e cobradores. Mesmo re-
ajustada a tarifa do mu-
nicípio é menor que das 

Atlético Tremembé rece-
beu um grande número de 
torcedores para prestigiar 
a partida.
O jogo acabou em 0 a 0, 
levando a disputa para as 

que das Fontes e no Cen-
tro Educacional Antônio 
de Mattos Barros, no Jar-

operacionais.
Está prevista a participa-
ção de 144 profissionais do 
Samu entre enfermeiros, 
técnicos de enfermagem 
e condutores socorristas. 
O treinamento deve ocor-
rer nas próximas quarta e 
quinta-feiras, dias 18 e 19 
de julho.
Em documento encami-
nhado ao Exército, a coor-
denação do Samu destaca 
a ocorrência de acidentes 
com vítimas graves e dis-
tantes de bases descentra-
lizadas em decorrência do 
território de abrangência e 
da malha rodoviária fede-
ral e estadual.
Em junho deste ano, mili-
tares do Cavex iniciaram 

cidades médias da região. 
Em São José dos Cam-
pos e Jacareí a tarifa é R$ 
4,10 (cartão e dinheiro), 
R$ 4,70 (vale-transporte) 
e R$ 2,05 (estudante). Já 
Caçapava o valor único é 
de R$ 4,10 e R$ 2,05 para 
estudante. Em Pindamo-
nhangaba é praticado o va-
lor único de R$ 3,90 e R$ 
1,95 para estudante.
Com o reajuste da tarifa 
pública muda também a 
tarifa técnica: R$ 4,40 (di-
nheiro e vale transporte); 
R$ 4,30 (cartão rápido) e 
R$ 2,20 (cartão estudan-
te), sendo que a diferença 

penalidades. 
No final deu Tufa campeão 
por 4 a 1.
PARABÉNS a todas às 
equipes que participaram 
deste campeonato.

dim Alberto Ronconi.  Das 
14:00 às 17:00 horas.  Tra-
ga sua família.

treinamentos no Samu 
para aprimoramento das 
atividades de atendimen-
to pré-hospitalar dentro 
do curso de Busca e Sal-
vamento da Aviação do 
Exército.
O Samu foi implantado em 
24 de novembro do ano 
passado, por meio do Ci-
samu, consórcio munici-
pal que hoje reúne oito ci-
dades e uma população de 
425.909 pessoas. Taubaté, 
Campos do Jordão, Tre-
membé, Santo Antonio do 
Pinhal, Lagoinha, Reden-
ção da Serra, Natividade 
da Serra e São Luiz do 
Paraitinga integram o con-
sórcio. O acionamento é 
por meio do telefone 192.

entre a tarifa técnica e a 
tarifa pública é paga pela 
prefeitura por meio do 
subsídio R$ 0,50 e 0,25 
(estudante).
CARTÃO RÁPIDO – o 
cartão do transporte públi-
co pode ser adquirido na 
loja da empresa ABC de 
segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 18h, e aos 
sábados das 8h às 12h, ou 
no ponto de venda itine-
rante da Praça Dom Epa-
minondas, até o dia 31 de 
julho, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 19h, 
e aos sábados das 9h às 
14h.
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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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

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

Livro D-24, FLS. nº 267, Termo nº 6803
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO VANDERLEI PAULO DE BRI-
TO e SANDRA DE ABREU FERREIRA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Rio Claro-SP, nascido em 24 de junho de 1967, de profissão 
propagandista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Gregó-
rio de Matos, nº 142, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filho de ANTENOR 
PAULO DE BRITO, falecido em Caçapava/SP na data de 11 de fevereiro de 
2001 e de IRENE PEREIRA DE BRITO, falecida em Caçapava/SP na data de 10 
de março de 2009. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 17 de abril de 1971, 
de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de EDNO JOSÉ FERREIRA, de 80 anos, 
natural de Ubatuba/SP, nascido na data de 14 de agosto de 1937 e de MARIA 
DOLORES DE ABREU FERREIRA, de 75 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 20 de julho de 1942, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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. 

Guarda Mirim de Caraguatatuba 
tem inscrição de 590 jovens

para processo seletivo

Ao todo, 590 adolescen-
tes fizeram a inscrição 
para o processo seletivo 
da Guarda Mirim da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
encerrada na última sexta-
feira (13/07) pela internet. 
Desse total, 315 garotos 
e 275 garotas com idades 
entre 14 e 16 anos se ca-
dastraram para as 30 vagas 
de ampla concorrência do 
programa.
A prova escrita será apli-
cada no próximo domingo 
(22/7), às 9h10, na EMEF 
Doutor Carlos de Almei-
da Rodrigues, localizada 
na Avenida Pernambuco, 
1.101 – Indaiá. O fecha-
mento dos portões ocorre 
às 9h.
O teste terá 25 questões de 
Língua Portuguesa (10), 
Matemática (10) e Histó-
ria de Caraguatatuba (5). 
O candidato precisa apre-
sentar o documento de 
identidade (RG) ou certi-
dão de nascimento origi-
nais no dia da prova.
As outras 30 vagas serão 
distribuídas por progra-
mas sociais geridos exclu-
sivamente pela prefeitura, 
para adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade 
social que serão seleciona-
das pelo corpo técnico da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania.
A listagem geral (todos os 
candidatos) e outra espe-

cial (portadores de neces-
sidades especiais) serão 
publicadas no dia 26, no 
site e afixadas na Prefeitu-
ra de Caraguatatuba. O en-
dereço é Rua Ruiz Passos 
Junior, 50 – Centro.
A lista final com os candi-
datos selecionados para o 
Curso de Formação para 
Guarda Mirim também 
será publicada no dia 26 
de julho, no Diário Oficial 
Eletrônico do
Município de Caraguata-
tuba.
Programa
O Programa de Aprendiza-
gem da Guarda Mirim tem 
como objetivo contribuir 
com a formação profissio-
nal e cidadã desses ado-
lescentes. Os participan-
tes receberão uniformes e 
uma bolsa auxílio de 60% 
do salário mínimo (R$ 
572,40).
Terá um ano e seis meses 
de duração, sendo que nos 
primeiros seis meses o 
adolescente será aspiran-
te à Guarda Mirim e não 
será remunerado. Após 
concluído o curso prepa-
ratório, o jovem passa a 
ser Guarda Mirim e passa 
receber a bolsa auxílio. A 
carga horária é de 20 horas 
semanais dividido em dois 
períodos (manhã e tarde). 
As atividades serão desen-
volvidas em horário con-
trário ao período escolar. 
O aspirante à Guarda Mi-

rim (primeira fase) passará 
pela pré-aprendizagem e 
formação que contará com 
conteúdos de disciplinas 
da Base Nacional Comum, 
aulas de cultura caiçara, 
que abordarão aspectos 
históricos e geográficos da 
região, em especial Cara-
guatatuba, além de aulas 
de legislação, cidadania e 
atividades e projetos com-
plementares.
Nesta fase os integrantes 
receberão orientações em 
temas como Defesa Ci-
vil, atividade física, ética, 
cidadania, noções gerais 
de direito e direito cons-
titucional, noções gerais 
de legislação e trânsito, 
além de noções básicas de 
ecologia e preservação do 
meio ambiente.
Já o Guarda Mirim (se-
gunda fase) realizará o 
curso de formação pro-
fissional ministrados por 
uma instituição ainda a ser 
escolhida, mediantes a le-
gislação vigente, para que 
os jovens sejam inseridos 
no mercado de trabalho 
pelo Projeto Primeiro Em-
prego.
A sede do programa deve-
rá ficar no prédio do Cor-
po de Bombeiros, que terá 
uma sala adaptada para as 
aulas da pré-aprendiza-
gem, além de contar com 
outras áreas fundamentais 
para o funcionamento do 
projeto.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física
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Secretaria de Saúde inicia 
campanha contra hepatite 

em Pindamonhangaba

Parceria da Prefeitura com a 
OSC SOS atende

moradores de rua em Pinda
Prefeitura de Caraguatatuba

constrói cinco decks às margens 
do Rio Juqueriquerê

Prefeitura realiza obra
de drenagem no

Jardim Mariana em Pinda

Com a comemoração do 
Dia Mundial contra as he-
patites virais no dia 28 de 
julho, Pindamonhangaba 
iniciará no dia 16 até 31 de 
julho a campanha “Julho 
Amarelo” que visa fomen-
tar a conscientização sobre 
a importância da preven-
ção, do diagnóstico e tra-
tamento das hepatites.
“Por se tratar de uma do-
ença ‘silenciosa’, a Hepa-
tite C é a que mais chama 
atenção, pois ainda não há 
disponibilidade de vaci-
na, porém há tratamento. 
Diferentemente das He-
patites A, B, D que já dis-
põem de cobertura vacinal 
na rede SUS e Privada de 
Imunização”, comenta o 
diretor da Vigilância Epi-
demiológica da Prefeitura, 
Rafael Lamana.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social, e do De-
partamento de Assistência 
Social, em parceria com 
o OSC – Organização da 
Sociedade Civil – SOS re-
aliza ações de acolhimento 
para moradores de rua da 
cidade.
A parceria entre a Prefei-
tura e o SOS já está reali-
zando o auxílio aos mora-
dores de rua desde o fim 
de maio. São destinadas 
15 vagas diariamente, en-
tre os serviços prestados 
pelo atendimento estão: 
alimentação com três re-
feições, higiene, pernoite, 
encaminhamento e aten-
dimento para rede socioa-

A Prefeitura de Caraguata-
tuba realizou a construção 
de cinco decks às margens 
do Rio Juqueriquerê, re-
gião Sul da cidade.
As unidades foram instala-
das nos bairros Morro do 
Algodão (dois), Barranco 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, realiza, 
nesta semana, obras de im-
plantação de um sarjetão e 
rebaixamento de sarjeta na 
rua Eduardo da Silva, no 
Jardim Mariana.
De acordo com a SMSP, 
os bairros Mombaça e 
Jardim Mariana estão re-
cebendo diversas ações 
relacionadas ao sistema 
de drenagem e captação 
de águas pluviais. E estas 
obras são para a melhoria 

A transmissão das hepati-
tes pode ser por transfusão 
de sangue, relação sexu-
al, ausência de higiene 
ou utilização de objetos 
contaminados como: agu-
lhas, piercing, confecção 
de tatuagem, barbearias ou 
até mesmo por alicate de 
unha. 
Por esta razão, se deve ter 
atenção na prevenção das 
hepatites, pois quando não 
tratadas de forma adequa-
da, podem ocasionar óbito 
por cirrose e câncer no fí-
gado.
Com intuito no diagnós-
tico, o município de Pin-
damonhangaba irá inten-
sificar a testagem para 
hepatite C, com foco na 
população acima de 40 
anos, e para toda a popula-
ção que desejar.

ssistencial, escuta técnica 
profissional e localização 
de familiares. O período 
limite de permanência é de 
três meses.
De acordo com o Departa-
mento Social de Pindamo-
nhangaba, alguns morado-
res de rua se recusam a ir 
até o local em que aconte-
ce o atendimento. Porém a 
Organização da Sociedade 
Civil SOS efetua a aborda-
gem nas ruas para aqueles 
que recusam a ir. “Muitas 
dessas pessoas já foram 
internadas para tratar sua 
dependência química, 
muitas já estão no PEAD 
através do Departamento 
de Assistência Social que 
também vê a oportunida-
de de emprego como for-

Alto (dois) e na Rua Ma-
noel Silva no bairro do 
Porto Novo (um deck).
As obras foram iniciadas 
em maio e estão sendo 
concluídas este mês com 
investimento na ordem de 
R$ 146 mil.

no sistema de escoamento 
e drenagem.
As ações se iniciaram com 
a limpeza e manutenção 
do córrego do Mombaça, 
limpeza da calha, remoção 
do material acumulado e 
o excesso de material ve-
getal, potencializando o 
sistema de escoamento. 
Posteriormente, foram re-
alizadas as limpezas dos 
ramais e caixas que de-
vido ao acúmulo de areia 
estavam trabalhando com  
seu potencial reduzido, fo-
ram construídas também 

“A justificativa no foco 
acima de 40 anos se dá de-
vido que somente após a 
década de 1990 se inicia-
ram os testes de diagnós-
tico desta doença, assim, 
podemos aferir a saúde dos 
pacientes que por alguma 
razão tiveram contato com 
a doença e até a presente 
data é desconhecida”, ex-
plicou Lamana.
Os testes estarão disponí-
veis para a realização em 
10 unidades de saúde: Jar-
dim Eloyna, Cidade Nova, 
Triângulo, Goiabal, Cam-
pinas, Maricá, Cidade Jar-
dim, Arco Íris, Araretama 
III e CEM, das 8 às 11h30 
e das 13 horas às 16 horas. 
O “Dia D” será sábado, 
28 de julho, das 13 às 19 
horas, no Shopping Pátio 
Pinda.

ma de elevar a auto estima 
do cidadão e também a 
reinserção na sociedade”,  
comenta a diretora do De-
partamento de Assistência 
Social, Ana Paula de Al-
meida.
A parceria firmada entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a OSC SOS 
busca assegurar a integri-
dade psicossocial dos mo-
radores de rua, trabalhando 
para que ocorra o processo 
de ressocialização.
Aqueles que desejam pro-
curar este auxílio podem 
se encaminhar ao Departa-
mento de Assistência So-
cial do município que fica 
na rua Euclídes de Figuei-
redo, 92, no bairro Alto do 
Cardoso.

O objetivo da intervenção, 
de acordo com a Secreta-
ria de Obras Públicas, foi 
atender uma antiga rei-
vindicação de pescadores. 
Trata-se de um espaço se-
guro de contemplação e 
pescaria ao longo do rio.

caixas tipo boca de lobo 
e ala de contenção em 
trechos da rua Carlos de 
Castro. Segundo o super-
visor de drenagem, Juarez                   
Teodoro, em um estudo 
mais detalhado e com 
participação dos morado-
res, foram apontados pro-
blemas antigos, que por 
intermédio das ações de 
drenagem os transtornos 
causados        foram solu-
cionados.
O serviço realizado no    
Jardim Mariana deve ser 
concluído em poucos dias.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial N° 011/2018. Obje-
to: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Toner e Cartu-
chos de Impressoras. Data da realização: 27/07/2018 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 Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.
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Centro de saúde de Tremembé 
promove evento de combate

a hipertensão e diabetes

JulhoAmarelo destaca
importância da

prevenção da Hepatite

SP orienta cidadãos para 
Benefício de Prestação 

Continuada

Nesta terça-feira (10), o 
Centro de Saúde de Tre-
membé promoveu um en-
contro diferente do Pro-
grama “Hiperdia”. 
Nossa equipe preparou um 
local temático em clima de 
festa julina, distribuindo 

Doença é silenciosa e pos-
sui sintomas leves, muitas 
vezes difíceis de identifi-
car – podem ser confundi-
dos até com gripes e res-
friados
A palavra hepatite signi-
fica “inflamação do fíga-
do causado por vírus” e a 
principal característica da 
doença é que possui sin-
tomas leves, muitas vezes 
difíceis de identificar – po-
dem ser confundidos até 
com gripes e resfriados. 
A mais comum, a tipo A, 
é transmitida via alimen-
tos e pessoas infectadas, 
só dura alguns dias e pode 
ser tratada por meio de va-
cinas.
As mais graves são as do 
tipo B e C, transmitidas 
por sangue, secreções ou 
via sexual. Para a B, tam-
bém já existe vacina. Mas 
todos os profissionais en-
volvidos alertam: a melhor 
forma de evitar a hepatite 
é mesmo a prevenção da 
doença. Segundo espe-
cialistas consultados pela 
Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, é im-
portante se vacinar até os 

Campanha visa informar 
beneficiários para retirar 
até um salário mínimo 
mensal e aqueles que pre-
cisam renovar o cadastro
Você sabia que o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) da Lei Orgânica da 
Assistência Social- LOAS 
é a garantia de um salário 
mínimo mensal ao ido-
so acima de 65 anos ou à 
pessoa com deficiência de 
qualquer idade com impe-
dimentos de natureza físi-
ca, mental, intelectual ou 
sensorial de longo prazo? 
Para ter direito, é necessá-
rio que a renda por pessoa 
do grupo familiar seja me-
nor que um quarto do salá-
rio-mínimo vigente.
A gestão do BPC é feita 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), 
por meio da Secretaria Na-
cional de Assistência So-
cial (SNAS), que é respon-
sável pela implementação, 
coordenação, regulação, 
financiamento, monitora-
mento e avaliação do be-
nefício. A operacionaliza-
ção é realizada pelo INSS. 
Entretanto, a gestão deste 
pagamento é feita pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo.
O Secretário do Desenvol-
vimento Social, Gilberto 

comidas e bebidas saudá-
veis típicas de São João e a 
realização de um bingo de 
confraternização.
O grupo de Hiperdia acon-
tece toda segunda e ter-
ça-feira de cada mês com 
objetivo de cadastrar e 

49 anos de idade, em es-
pecial os grupos que estão 
mais expostos ao contágio, 
como profissionais da saú-
de, do sexo, manicures e 
barbeiros.
O maior perigo em relação 
à hepatite C é a quase total 
falta de sintomas. Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 3% da po-
pulação mundial está in-
fectada. Quando a doença 
evolui silenciosamente, 
as pessoas não sabem que 
são portadoras do vírus e, 
no futuro, desenvolvem 
inclusive outras doenças, 
como cirrose, insuficiên-
cia hepática e até câncer 
de fígado.
Para se prevenir, algu-
mas medidas simples são 
fundamentais, como usar 
sempre preservativos nas 
relações sexuais, não com-
partilhar objetos de higie-
ne pessoal, como escovas 
de dente, cuidado ao fazer 
piercings e tatuagens, ou 
mesmo com objetos cor-
tantes nos salões de bele-
za – verifique se todos os 
instrumentos são devida-
mente esterilizados nestes 

Nascimento revela que há 
uma preocupação, entre-
tanto, com as pessoas que 
têm direito ao benefício, 
mas não sabem ou mesmo 
não atualizaram seu ca-
dastro para o recebimento. 
Por isso, uma campanha 
está em vigor para cons-
cientizar a população.
“São 280 mil ainda não ca-
dastrados e muitos cadas-
trados que precisam atu-
alizar seu cadastro único. 
As pessoas em situação de 
risco social, que não têm 
renda ou com renda de até 
¼ do salário mínimo por 
pessoa têm direito a este 
benefício. E precisamos 
encontrá-las, orientá-la so-
bre seus direitos”, conta.
E para realizar este cadas-
tro ou atualização, o secre-
tário orienta sobre como 
proceder. “O cidadão pode 
procurar o CRAS (Centro 
de Referência de Assis-
tência Social) mais próxi-
mo da sua residência para 
esclarecer dúvidas sobre 
os critérios do benefício e 
sobre sua renda familiar, 
além de receber orientação 
sobre o preenchimento dos 
formulários necessários. 
São Postos de cadastra-
mento nas secretarias de 
atendimento social, CPF 
de toda a família para cru-

acompanhar todos pacien-
tes hipertensos e           dia-
béticos, por meio de ações 
que pretendem conscien-
tizar as pessoas sobre sua 
doença e garantir a pre-
venção para uma vida sau-
dável.

estabelecimentos.
Uma prática comum entre 
as mulheres, a retirada da 
cutícula, tira a proteção da 
unha e pode causar sangra-
mento, uma possível fonte 
de transmissão das hepati-
tes. 
O vírus da Hepatite B é 
100 vezes mais infeccio-
so que o HIV e permanece 
sete dias no ambiente. 
Se o material usado para 
fazer a unha foi contami-
nado com o sangue infec-
tado, ele permanece nos 
instrumentos e na superfí-
cie.
A Secretaria de Estado 
da Saúde de SP organiza 
diversas atividades que 
incluem testagem e orien-
tação a população para in-
centivar a prevenção, pois 
nos últimos anos, houve 
um aumento no número 
de notificações de casos 
de Hepatite C, que passou 
de 4,9 mil, em 2014, para 
7,6 mil, no ano passado. 
Por outro lado, os casos 
de Hepatite B diminuíram 
3,7%, no período, com 3 
mil casos em 2016, contra 
3,2 mil três anos atrás.

zamento de todas as pes-
soas. Não é só pra novos 
benefícios, mas também 
para atualização do seu 
cadastro. É fundamental 
enxergar estes cidadãos”, 
complementa Nascimento.
A secretaria do desenvol-
vimento social também 
quer disseminar a ideia do 
cadastro único para toda a 
Assistência Social. “São 
40 mil cartazes distribu-
ídos por todos o Estado 
de São Paulo, vídeos, re-
des sociais, tudo isso para 
chamar a atenção daqueles 
que já recebem e também 
para aqueles que possam 
fazer o cadastro único para 
começar a receber. Nosso 
prazo final é até dezembro 
de 2018”, diz o secretário.
Como solicitar o BPC
O cidadão pode procurar 
o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
de seu município para re-
ceber as informações so-
bre o BPC e os apoios ne-
cessários para requerê-lo. 
É importante destacar que, 
para receber o BPC, não é 
necessário pagar interme-
diários. 
O agendamento pode ser 
feito pelo telefone 135 da 
Central de Atendimento 
da Previdência Social (li-
gação gratuita)


