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Projeto Floresta Urbana realiza 
plantio de mudas na região

central de Taubaté

Taubaté recebe 16ª
Mostra de Teatro

Defesa Civil de Taubaté inicia
campanha educativa contra queimadas

Tremembé:
Artesanato na Praça

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté iniciou 
nesta quarta-feira, dia 18 
de julho, a segunda fase 
do projeto Floresta Urbana 
com o plantio de 22 mudas 
de árvores na rua Dona 
Chiquinha de Mattos, re-
gião central do município.
Foram plantadas mudas de 
resedá e quaresmeira ao 
longo da via. A expectativa 

A peça “O Mundo de Faz 
de Conta”, encenada pela 
turma do Sítio do Picapau 
Amarelo na próxima sex-
ta-feira, dia 20 de julho, 
abre a 16ª Mostra de Teatro 
de Taubaté. A apresenta-
ção de estreia acontece no 
Teatro Metrópole às 20h. 
A 16ª Mostra de Teatro de 
Taubaté vai contar com 10 
apresentações gratuitas no 

A Defesa Civil de Tauba-
té inicia na próxima quin-
ta-feira, dia 19 de julho, 
uma campanha educati-
va contra queimadas. As 
ações acontecem, durante 
a semana, nas escolas da 
rede municipal de ensino 
e no sábado na Praça Dom 
Epaminondas, na região 
central.
A campanha se justifica 
pelas condições climáti-
cas propícias do período 
de estiagem, que vai de 
1º de maio a 31 de setem-
bro, para as ocorrências de 
queimadas. Em 2017, das 
226 ocorrências registra-
das pela Defesa Civil, no 
período de maio a setem-
bro, 82 foram relaciona-
das a focos de incêndio 

é que os trabalhos sejam 
concluídos até a próxima 
semana com a fixação de 
estacas e instalação de blo-
quetes para a proteção das 
mudas.
O projeto Floresta Urbana  
teve início em novembro 
de 2017 e foi criado como 
parte do atendimento à di-
retiva de arborização urba-
na do Programa Município 

Teatro Metrópole e quatro 
espetáculos de rua realiza-
dos na praça Dom Epami-
nondas. Os ingressos para 
as peças serão distribuídos 
na bilheteria do teatro uma 
hora antes do horário de 
cada apresentação.
No espetáculo de abertura, 
os personagens do Mun-
do da Fábula estão can-
sados de viver nos livros 

em mato. Sendo que du-
rante todo o ano passado 
esse tipo de situação foi 
computada 108 vezes pelo 
órgão. Já em 2018, consi-
derando somente os meses 
de maio, junho e julho, das 
107 ocorrências registra-
das 56 são de queimadas.
Os agentes da Defesa Ci-
vil estarão na quinta-feira 
(19), na EMEI Sebastião 
Gonçalves Leite, no bair-
ro Chácaras Reunidas e na 
sexta-feira (20) na EMEI 
Nair Mouassab, no Jar-
dim Gurilândia. As unida-
des escolares escolhidas 
se situam em bairros com 
grande incidência no nú-
mero de queimadas.  As 
ações de cunho educativo 
e de conscientização rea-

VerdeAzul, da Secretaria 
de Estado do Meio Am-
biente. A Floresta Urbana 
pode ser definida como 
toda a vegetação e arbori-
zação no domínio urbano, 
incluindo árvores de ruas, 
praças, parques, áreas pú-
blicas e privadas, unidades 
de conservação, áreas de 
preservação, entre outros. 
Ela melhora as condições 
e a qualidade de vida nos 
centros urbanos trazendo 
inúmeros benefícios, além 
de possuir importante ca-
ráter social, político, eco-
nômico e arquitetônico.
A primeira fase do proje-
to ocorreu na Rua Dr. Ja-
cques Félix com o plantio 
de 55 mudas de espécies 
apropriadas, respeitando 
critérios e diretrizes esta-
belecidos no Plano Muni-
cipal de Arborização Ur-
bana de Taubaté. Entre as 
espécies, foram plantadas 
mudas de resedá, ipê de 
jardim, quaresmeira e aro-
eira Salsa.
A Secretaria de Meio Am-
biente solicita que a popu-
lação colabore com o pro-
jeto e evite a depredação 
das mudas recém-planta-
das. Infelizmente já foram 
registrados atos de vanda-
lismo e muitas mudas pre-
cisaram ser substituídas.
O cronograma de plantio 
segue integrado ao projeto 
de requalificação das cal-
çadas na região central de 
Taubaté, que abrangerá ao 
todo nove ruas do centro.

e decidem se mudar para 
o Sítio do PicaPau Ama-
relo. Porém, junto com 
os príncipes e princesas, 
aparecem também os mais 
assustadores vilões. O Te-
atro Metrópole fica à Rua 
Duque de Caxias, 312 no 
centro de Taubaté. Mais 
informações pelo telefone 
3624-8695. Confira abai-
xo a programação.

lizadas em ambiente es-
colar buscam fazer com 
que as crianças compar-
tilhem o aprendizado em 
casa e com isso multipli-
quem as informações. As 
atividades consistem em 
orientações, distribuição 
de cartilhas, manuais e gi-
bis com orientações sobre 
“Operação Corta Fogo”, 
manual de “como proce-
der nas emergências do 
inverno”, “como agir no 
período de estiagem”, en-
tre outros temas. Na pra-
ça Dom Epaminondas as 
atividades acontecem das 
9h às 14h em dois sábados 
consecutivos, dias 21 e 28 
de julho, com a montagem 
de uma tenda e a presença 
do mascote Borbinha.
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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 269, Termo nº 6807
Faço saber que pretendem se casar MARCOS FRANCISCO LAURINDO e 
KELI DA CONCEIÇÃO AMARO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 9 de setembro de 1976, de profissão ajudante 
geral, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de AUGUSTINHO LAURINDO e de NATÁLIA MARIA DE 
JESUS, de 81 anos, nascida na data de 10 de novembro de 1936, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP, natural de Catuçaba/SP. Ela é natural de Pindamo-
nhangaba-SP, nascida em 30 de janeiro de 1981, de profissão diarista, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Estrada Tremembé Piracuama, nº 
6990, Região Fazenda Kanegae, Tremembé/SP, filha de BENEDITO AMARO 
NETO, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de novembro de 2009 e de MARIA 
DA GLÓRIA CONCEIÇÃO AMARO, falecida em Taubaté/SP na data de 25 de 
maio de 2004. 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 269, Termo nº 6806
Faço saber que pretendem se casar CLEITON ALEXANDRE DE SOUSA e 
THAMIRES ALVES CABRAL DA CONCEIÇÃO, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 12 de setembro de 1982, 
de profissão draguista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mes-
mo endereço da contraente, filho de JORGE LÚCIO DE SOUSA, falecido em 
Tremembé/SP na data de 5 de janeiro de 2018 e de ANA APARECIDA DOS 
SANTOS SOUSA, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 1 
de janeiro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascida em 12 de março de 1990, de profissão controla-
dora de acesso, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Alberto 
Tineu, nº 361, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de JOÃO ANTONIO DA 
CONCEIÇÃO, natural de Pindamonhangaba/SP, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP e de ROSANA ALVES CABRAL DA CONCEIÇÃO, de 
52 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 12 de março de 
1966, residente e domiciliada 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. 

Prefeitura de Pindacede espaço do
Projeto Horta Alimento para Projeto Jataí

O Projeto Jataí está am-
pliando seu atendimento. 
Na terça-feira (17), a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e a Associação dos 
Salesianos Cooperados as-
sinaram um termo de auto-
rização de uso de espaço 
do Projeto Horta Alimento 
do bairro Marieta Azeredo 
pelo Projeto Jataí.
O prefeito esteve presen-
te na cerimônia, ao lado 
do subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luis de Pau-
la Santos, e da diretora e 
coordenadora do Projeto 
Jataí, Raquel de Oliveira 
Dias, para a assinatura do 
termo. Estiveram presen-
tes também a diretora de 
Assistência Social da Pre-

feitura, Ana Paula de Al-
meida Miranda, além do 
diretor do Liceu de Pinda, 
Padre Sérgio. De acordo 
com a coordenadora Ra-
quel Dias, a ampliação do 
espaço é muito importante 
para o desenvolvimento 
das atividades. “Nosso es-
paço físico hoje não tem 
comportado o número de 
assistidos pela nossa Ins-
tituição que atualmente é 
de 716, de segunda a sex-
ta-feira”, explicou Raquel. 
“O espaço tem um salão 
amplo que poderemos uti-
lizar na oficina de dança e 
música, além de duas salas 
menores onde serão im-
plantadas oficina de culi-
nária/panificação, projeto 

extensivo às famílias, de 
sensibilização para o em-
preendedorismo, além da 
reativação da horta orgâ-
nica, que será de grande 
importância no processo 
de reinserção social para 
os adolescentes em cum-
primento de medida socio-
educativa e Prestação de 
Serviços à Comunidade. 
Após a assinatura, a Proje-
to Jataí realizou a formatu-
ra “Mundo do Trabalho”, 
de alunos de Informática, 
Informática Básica e Ca-
beleireiro do primeiro se-
mestre de 2018, somando 
60 formandos. A formatu-
ra contou com a participa-
ção da Camerata Jovem do 
Projeto Jataí. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Jardineiro
Vendedor de Consor-
cio 
Auxiliar de Logística 
(PCD)

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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Emei do Jardim Oásis em Taubaté
inicia fase de adaptação em 23 de julho

Pinda vai receber castramóvel

Taubaté promove concurso
para área de Saúde

Vacinação da BCG será hoje

Balcão de Empregos de
Taubaté contabiliza 704

contratações em 6 meses

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 23 de julho, 
começa a fase de adap-
tação dos 100 alunos já 
matriculados na nova uni-
dade de ensino infantil de 
Taubaté, Emei Professora 
Sirley Aparecida Gonzaga 
Capucho, no Jardim Oásis.
O treinamento de equipe 
de 14 pessoas composta 
por auxiliares de desenvol-
vimento infantil (ADIs), 
professoras e auxiliar téc-
nico administrativo teve 
início na terça-feira, dia 

Pindamonhangaba está 
iniciando o atendimento 
de castração de cães e ga-
tos do município. O ser-
viço gratuito irá atender, 
preferencialmente, ani-
mais de famílias atendidas 
por projetos sociais.
Inicialmente, será implan-
tado o projeto de castra-
ção itinerante nos bairros, 
daqui a aproximadamen-
te 60 dias, com recursos 
próprios. Serão atendidos 
1400 animais, e a licitação 
para a contratação da em-

A Prefeitura de Taubaté 
promove este mês um con-
curso público para o pre-
enchimento de nove vagas 
na área de saúde e forma-
ção de cadastro reserva.
A abertura das inscrições 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, dá 
continuidade à vacinação 
da BCG nesta sexta-feira 
(20), nas unidades de saú-
de do município.
A BCG (Bacilo Calmette-
Guerrién) é uma das prin-
cipais e mais eficazes vaci-

O Balcão de Empregos de 
Taubaté registrou no pri-
meiro semestre de 2018 
um total de 704 contra-
tações. O número repre-
senta 7,67% a mais do 
que registrado no mesmo 
período de 2017, quando 
650 vagas foram efetiva-
das com auxílio do balcão. 
No levantamento deste 
primeiro semestre, os in-
dicadores apontam ainda 
para 24.785 atendimentos 

17 de julho, e vai até esta 
quinta-feira, dia 19 de ju-
lho, na própria unidade.
Após este período de adap-
tação, será marcada a data 
de inauguração, prevista 
para acontecer em agosto. 
A unidade tem três salas 
de berçário, seis salas de 
aula e uma sala multiuso.
O treinamento da equipe 
tem o tema “O adulto re-
ferência e sua importância 
no ato de cuidar e educar 
na Creche – BI e BII”, mi-
nistrado pelas formadoras  

presa já foi finalizada.
O próximo passo será a 
aquisição, por parte da 
Prefeitura, de seu próprio 
Castramóvel. Na terça-fei-
ra (17), o prefeito recebeu, 
em seu gabinete, repre-
sentantes de protetores de 
animais do município. A 
cidade foi contemplada 
com emenda parlamentar 
de R$120 mil para a com-
pra de um castramóvel e 
também está prevista uma 
emenda de R$120 mil para 
a compra de insumos a se-

acontece a partir da próxi-
ma quinta-feira, dia 19 de 
julho, e vão até o dia 19 
de agosto. A aplicação das 
provas está prevista para 
16 de setembro.
 O prazo de validade do 

nas do calendário infantil 
e que deve ser aplicada 
em crianças menores de 
um ano de idade. A BCG  
tem como intuito imunizar 
contra a tuberculose, uma 
doença infectocontagiosa 
que ataca principalmen-
te os pulmões, entretanto 
podem ocorrer em outros 

realizados e 300 carteiras 
de trabalho emitidas. Os 
números de Taubaté refle-
tem os esforços da admi-
nistração em promover a 
oferta de vagas no muni-
cípio e, com isto, reduzir 
os índices de desemprego. 
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. A orientação é 

Marta Castro e Melina Ro-
cha. 
O objetivo da atividade é 
fazer a integração da equi-
pe escolar; levar propostas 
de oficinas pedagógicas 
e proporcionar qualidade 
das atividades de estimu-
lação desenvolvidas com 
os bebês dos berçários. 
Durante as aulas também 
são ministradas instruções 
de como proceder na aco-
lhida e saída, na alimenta-
ção e na higienização dos 
alunos.

rem usados neste serviço.
Nesta próxima etapa com 
o Castramóvel, a Prefeitu-
ra vai licitar uma empresa 
credenciada pelo CRMV 
- Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, que 
fabrique um veículo adap-
tado para os atendimentos 
veterinários. A implanta-
ção deste serviço móvel 
está prevista para 2019, 
pois, além dos trâmites 
burocráticos, o projeto 
depende da aprovação do 
CRMV. 

concurso é de dois anos, 
contados da data da homo-
logação do resultado final, 
podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual 
período, a critério da pre-
feitura.

órgãos.
A vacinação irá ocorrer até 
o fim do ano, tendo cro-
nograma para acontecer 
continuamente na segunda 
e penúltima sexta-feira do 
mês. A BCG está disponí-
vel nas unidades: CISAS, 
Ipê II, Cidade Nova, Arco 
Íris e CIAF.

que o cadastro seja sem-
pre atualizado para gerar 
mais oportunidades ao 
candidato. O atendimento 
ao público é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 15h, 
e as vagas são atualizadas 
constantemente no site 
da prefeitura. A unidade 
está localizada no Empre-
ga Taubaté, na praça Dr. 
Barbosa de Oliveira, s/n, 
Centro (piso superior da 
Rodoviária Velha).

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado do julgamen-
to da habilitação da licitação Carta Convite Nº 005/2018 – Proc. Adm. Nº 
059/2018. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços de Manutenção de Poços Artesianos no Município de Potim. 
Data da realização da Sessão Reservada: 19/07/2018 – Após análise da 
documentação apresentada, a Comissão de Licitação decidiu pela INABI-
LITAÇÃO DE TODOS OS CONCORRENTES, sendo assim e com fulcro no 
Parágrafo 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93, a Comissão concede o prazo de 08 
(oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação. Sendo assim 
fica desde já marcado o dia 31/07/2018 às 16h00min para apresentação e 
julgamento da nova documentação. André Luis S. Oliveira – Presidente da 
Comissão de Licitações.
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Pindamonhangaba
adere à Campanha
contra a Hepatite C

Alunas das Escolas de Moda 
e Beleza em Ubatuba recebem 

certificados de formatura

Inscrições para curso de Gestão de
Pessoas e Equipe para empresários de 
Caraguatatuba terminam dia 26 de julho

Ubatuba terá Semana da
Educação de 23 a 27 de julho

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, iniciou 
na segunda-feira (16), a 
campanha “Julho Amare-
lo” que tem como objetivo 
estimular a conscientiza-
ção sobre a importância da 
prevenção, do diagnóstico 
e tratamento das hepatites.
A Vigilância Epidemio-
lógica relata que por se 
tratar de uma doença si-
lenciosa, a Hepatite C é a 
que mais chama a atenção 
pois ainda não há vacina, 
entretanto existe o trata-
mento. Diferentemente 
das Hepatites A, B, D que 
já dispõem de cobertura 
vacinal na rede do Sistema 
Único de Saúde. A trans-
missão das hepatites pode 

Um total de 15 alunas da 
Escola da Moda e de 30 
alunas da Escola da Bele-
za do Centro de Capaci-
tação Profissional, vincu-
lado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Ubatuba, 
receberam na manhã desta 
quarta-feira seus certifica-
dos de formatura. Os cur-
sos corresponderam a uma 
carga horária total de 80 
horas (Moda) e 60 horas 
(Beleza).
A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Dél-
cio Sato, da primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social, Sandra Sato, do 
vice-prefeito e secretário 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social, Jurandir 
de Oliveira Veloso (Pelé), 
Jefferson Fróes, represen-
tando a primeira-dama e 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, a Se-

O Sebrae/SP promove o 
curso de Gestão de Pesso-
as e Equipe entre os dias 
30 de julho e 3 de agosto, 
das 18h às 23h, na sala de 
treinamento da Secretaria 
de Governo, no Centro. 
Empresários e microem-
presários formalizados 
(com CNPJ) podem se ins-
crever até o dia 26 de ju-
nho (quinta-feira), das 9h 
às 16h, no Posto do Sebrae 
Aqui, no Centro.  As vagas 
são limitadas e por ordem 
de inscrição.
O investimento no curso é 

Com o tema “o direito à 
aprendizagem refletido em 
suas bases: Ubatuba, famí-
lia e Educação”, a secreta-
ria municipal de Educação 
promove a XX Semana da 
Educação entre os dias 23 
e 27 de julho, no Teatro 
Municipal. O evento é di-
recionado aos professores 
e profissionais da Rede 
Municipal de Ensino.
A cerimônia de abertura 
acontece na noite da pró-
xima segunda-feira, 23, 
e segundo à organização, 
será diferente do que vem 
sendo realizado nos anos 
anteriores. A participação 
será viabilizada a partir de 
distribuição dos convites, 
pois o número de parti-
cipantes é limitado ao de 
lugares que o teatro muni-
cipal comporta. Vale lem-

acontecer através de trans-
fusão de sangue, relação 
sexual, ausência de higie-
ne 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 pre-
venção das hepatites, pois 
quando não tratadas de 
forma adequada, podem 
ocasionar óbito por cirrose 
e câncer no fígado.
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.

nhora Lúcia França; bem 
como das professoras Pa-
trícia Ribeiro da Escola de 
Beleza e Valéria Dedonatti 
da Escola da Moda.
Sandra Sato agradeceu a 
todos os presentes e elo-
giou as professoras do 
curso e o empenho das 
alunas. “É a realização de 
um sonho. Com os conhe-
cimentos adquiridos, as 
formandas estão capaci-
tadas para conseguir mais 
oportunidade de trabalho e 
renda, ou até mesmo ter o 
seu próprio negócio ” des-
tacou.
“Nossa secretaria está 
aberta para orientar quem 
busca emprego. Há muita 
oferta de trabalho aos pro-
fissionais que atuam nes-
ses ramos. 
Tenho certeza que logo 
cada uma que se capacitou 
estará empregada’” com-
pletou Pelé.

de R$ 280 (à vista ou em 
5x de R$ 56 no cartão de 
crédito). O pagamento no 
cartão de crédito pode ser 
efetuado no dia 26 de ju-
lho, das 9h às 11h, no Pos-
to do Sebrae Aqui.
Com carga horária de 24 
horas-aulas, além de 2 
horas de consultoria indi-
vidual, a capacitação do 
programa “Na Medida” 
visa qualificar o empresá-
rio para criar condições e 
potencializar a capacidade 
empreendedora de atrair, 
desenvolver e manter ta-

brar que, este ano, a parti-
cipação na abertura não é 
obrigatória.
O corpo docente ainda 
destaca que a intenção é 
promover algo leve, diver-
tido, com o objetivo de fa-
zer uma pequena introdu-
ção, deixando os estudos 
e reflexões aprofundados 
para o segundo dia.
“A abertura da semana é 
um momento de acolhi-
mento e reencontro. Nosso 
objetivo foi montar algo 
prazeroso, que possa pre-
parar o professor e os pro-
fissionais para o conteúdo 
das palestras dos demais 
dias da programação”, ex-
plicou a secretária da pas-
ta, Fatinha Barros.
Na programação, cons-
tam apresentação de ópe-
ra, com a mezzo-soprano, 

A justificativa no foco aci-
ma de 40 anos se dá devi-
do que somente após a dé-
cada de 1990 se iniciaram 
os testes de diagnóstico 
desta doença, assim, po-
demos aferir a saúde dos 
pacientes que por alguma 
razão tiveram contato com 
a doença e até a presente 
data é desconhecida.
Os testes poderão ser fei-
to nas seguintes unidades 
de saúde: Jardim Eloyna, 
Cidade Nova, Triângulo, 
Goiabal, Campinas, Ma-
ricá, Cidade Jardim, Arco 
Íris, Ipê e Vila São Benedi-
to, das 8 às 11h30 e das 13 
horas às 16 horas. O “Dia 
D” será sábado, 28 de ju-
lho, das 13 às 19 horas, no 
Shopping Pátio Pinda.

A formanda Maria Cristi-
na falou em representação 
às demais colegas do cur-
so de Moda e Carla Steiner 
pelas do curso de Beleza. 
“Agradecemos à Prefeitu-
ra de Ubatuba e ao Fundo 
Social por esta oportuni-
dade e às professoras pela 
paciência e por não nos 
deixar desistir. A família e 
a sociedade saem ganhan-
do”, enfatizou Maria Cris-
tina.
O prefeito Sato parabe-
nizou o compromisso da 
primeira-dama e de toda 
a equipe de funcionários e 
voluntários do Fundo So-
cial, todas as alunas for-
mandas e fez um balanço 
desse 1,5 de governo, des-
tacando os avanços con-
quistados em áreas como 
a saúde, assistência social, 
obras e a própria criação 
do Centro de Capacitação 
Profissional.

lentos. O programa Na 
Medida, do Sebrae/SP, 
prepara o empreendedor 
para agarrar oportunida-
des e lidar com situações 
difíceis.
Serão seis encontros com 
os seguintes temas diários: 
1 – O sistema de gestão de 
pessoas; 2 – Sistemas de 
remuneração e provisão 
de pessoas; 3 – Seleção, 
desempenho e retenção de 
pessoas; 4 – O trabalho em 
equipe e a percepção hu-
mana; 5 – A comunicação 
interpessoal e os conflitos 
em uma equipe; e 6 – O 
empresário como um coa-
ch da equipe.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1011 – Centro. O 
atendimento ao público é 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-3854

Mariana Cioromila, apre-
sentação de danças urba-
nas com a Experimental de 
Dança de Ubatuba e a peça 
“Um ato de Coragem” 
com o Grupo Siri na Lata.
Na ocasião, também será 
feito o Lançamento do 
Concurso Literário 2018 
da Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba – Fun-
dart. Nos demais dias, ha-
verá discussões e palestras 
direcionadas, além da par-
ticipação da coordenadora 
geral da Educação Infantil 
do MEC, Carolina Helena 
Micheli Velho, presente 
no segundo dia de evento, 
como integrante da mesa 
com a professora Pilar La-
cerda, abordando temas 
referentes à Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC).
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Pacientes do SUS
receberão avisos de
consulta pelo celular

Justiça Eleitoral abre habilitação para voto em trânsito

Pátio Pinda recebe feira 
pet no fim de semana

O mesmo sistema vai ar-
mazenar todas as ações de 
saúde do cidadão, acessí-
veis em todos os locais e 
serviços informatizados 
do Sistema Único de Saú-
de – Foto: Rodrigo Nunes/
Ministério da Saúde
Com a nova atualização 
do sistema e-SUS Aten-
ção Básica, pacientes vão 
receber notificações das 
consultas agendadas nas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) por meio do 
aplicativo Meu digiSUS, 
que pode ser baixado em 
aparelhos com sistema 
Android e iOS.
Os profissionais de saúde 
também poderão registrar 
no prontuário eletrônico 

Os eleitores que estarão 
fora do domicílio eleitoral 
em outubro podem se ca-
dastrar para votar em trân-
sito, até o dia 23 de agosto. 
O voto em trânsito pode 
ocorrer no primeiro, no se-
gundo ou nos dois turnos, 
nas capitais e nos municí-
pios com mais de 100 mil 
eleitores. Para votar em 
trânsito, o eleitor tem que 
fazer a habilitação em um 
cartório eleitoral, indican-
do o local em que estará na 

O evento acontece men-
salmente e reúne filhotes 
de cães e gatos para ado-
ção.
Há muita gente que deseja 
ter um animal em casa e a 
adoção pode ser um cami-
nho para a concretização 
desse sonho. Neste fim de 
semana dos dias 21 e 22 
de julho, das 14h às 18h, o 
Shopping Pátio Pinda vai 
receber a Feira de Adoção 
de Animais e Arrecadação 
de Ração, da ONG Amor 
Animal, que tem por ob-
jetivo achar lares respon-
sáveis para cachorros e 

as vacinas aplicadas, ou 
seja: o mesmo sistema vai 
armazenar todas as ações 
de saúde do cidadão, aces-
síveis em todos os locais 
e serviços informatizados 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS).
As principais alterações 
são:
Registro de vacinação no 
Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC) e no sis-
tema de Coleta de Dados 
Simplificada (CDS)
Envio ao cidadão de agen-
damentos de consulta
Notificação ao cidadão 
através do aplicativo do 
Ministério da Saúde
Adequações no módulo de 
solicitação de exames

data das eleições.
Neste ano, quem estiver na 
unidade da federação de 
seu domicílio eleitoral po-
derá votar para presidente 
da República, governador, 
senador, deputado federal, 
deputado estadual ou dis-
trital. Os eleitores que es-
tiverem fora da unidade da 
federação de seu domicílio 
eleitoral só podem votar 
para presidente.
O voto em trânsito foi per-
mitido a partir das eleições 

gatos.
Durante os dois dias, os 
voluntários da ONG esta-
rão no centro de compras 
com os animais para ado-
ção, além de estarem rece-
bendo doações a partir de 
1 quilo de ração. Os ani-
mais adotados precisam 
ser obrigatoriamente cas-
trados, procedimento que 
será agendado no local – 
será cobrada uma taxa que 
varia de cães para gatos e 
de machos e fêmeas.
Para adotar a pessoa pre-
cisa ter mais de 18 anos 
e ter em mãos RG, CPF 

Alteração no modelo de 
impressão de solicitação 
de exames comuns
Otimização do processa-
mento dos relatórios
Os dados são coletados 
de forma individualizada, 
podendo ser identificados 
com o número do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) 
do cidadão por meio dos 
sistemas do e-SUS AB, 
usados desde 2013 e atu-
alizados constantemente. 
Com isso, os municípios 
que utilizam o PEC ou co-
leta de dados simplificada 
devem usar a versão mais 
recente disponibilizada 
pelo sistema, garantindo a 
qualidade na transmissão 
dos dados coletados.

de 2010, nas capitais e so-
mente para o cargo de pre-
sidente da República. Na-
quele ano, 80.419 eleitores 
se cadastraram para votar 
em trânsito no primeiro 
turno e 76.458, no segun-
do turno.
Em 2014, além das capi-
tais, foi possível votar em 
trânsito também nas cida-
des com mais de 200 mil 
eleitores. Foram criadas 
216 seções para voto em 
trânsito, em 91 municí-

e comprovante de endere-
ço. De acordo com Julia-
na Bigaton Balarin, uma 
das organizadoras da fei-
ra, ainda existem muitos 
animais abandonas pela 
cidade e o intuito do even-
to é dar a eles um bom lar. 
“Fazemos a feira porque, 
infelizmente, nossa cida-
de tem registro de muitos 
abandonos, sendo que na 
maioria das vezes são ani-
mais fêmeas prenhas ou já 
com os filhotes. 
O objetivo é encontrar do-
nos bons e responsáveis 
para eles”, afirma.

pios.
Naquele ano, 84.418 elei-
tores se cadastram para 
votar em trânsito no pri-
meiro turno das eleições 
presidenciais e 79.513 se 
habilitaram para o segun-
do turno. São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Ge-
rais foram os estados mais 
procurados pelos eleitores 
que estavam fora de seu 
domicílio eleitoral.
Para se habilitar, o eleitor 
deve comparecer em um 

cartório eleitoral, apresen-
tar um documento oficial 
com foto e indicar o local 
em que pretende votar. Só 
podem votar em trânsito 
as pessoas em situação re-
gular no cadastro eleitoral.
O direito de votar em trân-
sito só pode ser exercido 
no território brasileiro. 
No entanto, os eleitores 
com título cadastrado no 
exterior que estiverem no 
Brasil poderão votar em 
trânsito na eleição para 

presidente.
Os tribunais regionais 
eleitorais (TREs) vão di-
vulgar em seus sites os lo-
cais onde haverá voto em 
trânsito. As seções eleito-
rais que receberão o voto 
em trânsito deverão ter en-
tre 50 e 400 eleitores. Se 
o número de eleitores não 
atingir o mínimo, caberá 
ao TRE agregar a seção 
eleitoral a outra mais pró-
xima, “visando garantir o 
exercício do voto”.


