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Aplicativo Taubaté leva 
funcionalidades da

prefeitura para o celular

Taubaté confirma
15ª morte

por influenza

Vacinação contra
meningite em Taubaté

é retomada 

COI flagra dupla quebrando 
canteiro de avenida

A Prefeitura de Taubaté 
lança nesta segunda-fei-
ra, dia 19 de novembro, 
o Aplicativo Taubaté, que 
oferece ao munícipe di-
versos serviços através da 
telinha que ele mais utiliza 
hoje em dia: o celular.
 O aplicativo é baixado 
gratuitamente para os sis-
temas IOS (App Store) e 
Android (Google Play).
No novo sistema a pes-
soa tem acesso a notícias, 
consulta de processos, in-
formações sobre trânsito,  
concursos, programação 
dos parques, vagas de em-
prego e de cursos, horários 
de coleta seletiva, ilumi-
nação pública e muitos ou-
tros serviços.

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confirma 
a 15ª morte por influenza 
este ano. A vítima de in-
fluenza mais recente é do 
sexo feminino, tinha 59 
anos e não tomou a vacina. 
O óbito ocorreu no dia 17 
de outubro e os exames de-
ram positivo para H1N1. 
Esta é a terceira morte por 
H1N1 em Taubaté este 
ano. Foram confirmados 
até agora 94 casos de in-
fluenza no município, dos 
quais 47 casos positivos 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté retoma a 
partir de terça-feira, dia 20 
de novembro, a aplicação 
de vacinas contra a me-
ningite em 17 unidades de 
saúde do município.
Foi enviado pela regional 
do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE)  
um lote com 900 doses da 
vacina.
A distribuição das doses 
será priorizada com quan-
titativos maiores para as 

O Centro de Operações In-
tegradas (COI) da Prefei-
tura de Taubaté ajudou no 
último domingo, dia 17 de 
novembro, a flagrar dois 
suspeitos por danos ao pa-
trimônio público que esta-
vam quebrando o canteiro 
central da avenida José 
Angelis, no bairro Cam-
pos Elíseos.
Por volta das 11h, o COI 
recebeu a denúncia e foi 
realizada uma busca nas 
câmeras do bairro.  A 
Guarda Civil Municipal 

O aplicativo é formado 
por três páginas: Notícias, 
Serviços e Acelera Tauba-
té.
Na parte de Notícias o 
usuário tem acesso a tudo 
o que é divulgado pela 
prefeitura. Na mesma pá-
gina, existe uma segunda 
aba, chamada Fique Por 
Dentro, que oferece mais 
informações, como horá-
rios de parques e teatros, 
concursos públicos, vagas 
das escolas do trabalho, 
calendário das coletas, 
programa Adote um Ami-
go, secretarias e outros.
Na página de Serviços são 
oferecidos acessos para 
consulta de: horários de 
ônibus (CittaMobi), va-

H3N2, 31 casos positivos 
para H1N1 e 16 casos po-
sitivos para Influenza B. 
Em 2017 foram 68 casos 
de influenza e 13 mortes 
registrados. Taubaté atin-
giu a meta de vacinação 
estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde na campa-
nha deste ano, com 63.525 
doses aplicadas conforme 
a última prévia divulgada 
em 2 de julho. Isto repre-
senta uma cobertura de 
97,69%. Ainda há doses 
da vacina disponíveis nas 

cinco UBS Mais de Tauba-
té: Aeroporto, Gurilândia, 
Fazendinha, Independên-
cia e Mourisco.
Também serão encami-
nhadas doses para as 
salas de vacinação da
s                              uni-
dades : Imaculada, Santa                      
Tereza, Marlene Miranda, 
Registro, Estiva, Novo 
Horizonte, Baronesa,Ana 
Rosa, Jaraguá, Continen-
tal, Quiririm e Belém.
A vacina meningocócica 

foi acionada e abordou 
em flagrante os suspei-
tos M.G.R.M. e C.A.F. 
Os dois informaram que                        
foram contratados pelo 
proprietário de uma ofi-
cina e que pretendiam re-
baixar o canteiro central 
da                          avenida 
em um trecho com cerca 
de 10 metros de extensão 
para viabilizar a entrada 
de uma carreta.
Deste total, cerca de 3 me-
tros já tinham sido danifi-
cados.  O proprietário da 

gas de emprego (Empre-
ga Taubaté), ouvidoria de 
saúde, Simube, IPTU, li-
citações, concursos públi-
cos, ouvidoria geral, nota 
fiscal eletrônica, ISS, por-
tal do servidor, consulta 
de processos, iluminação 
pública, telefones úteis e 
unidades de saúde.
Na página do Acelera 
Taubaté, as pessoas vão ter 
acesso a um mapa interati-
vo, que mostra todos os lo-
cais com obras do Acelera 
Taubaté, últimas notícias e 
fotos.
O Aplicativo Taubaté esta-
rá sempre em atualização, 
oferecendo cada vez mais 
serviços e informações ao 
taubateano.

salas de vacinação do mu-
nicípio. Mais informações 
podem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Casos de influenza em 
2018 (janeiro a 19 de no-
vembro)
Total – 94 casos
Mortes – 15
Morte mais recente: sexo 
feminino, 59 anos – óbito 
em: 17/10/2018 (Positivo 
para H1N1), sem registro 
de vacinação

C (conjugada) é adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 
com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 
No caso das crianças que 
não receberam esse re-
forço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

oficina, W.J.G., também 
foi localizado.
Agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Taubaté com-
pareceram ao local para 
constatação dos danos.
O proprietário da oficina 
acusado e os dois funcio-
nários da obra foram con-
duzidos ao Distrito Poli-
cial, onde a voz de prisão 
em flagrante delito foi ra-
tificada por dano ao patri-
mônio público (artigo 163 
do Código Penal).
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Abernessia.
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
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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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.

Prefeitura de Taubaté promove 
audiência do Plano Diretor

Festival de Vôlei Master 
atração no Juca Moreira

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Planejamento, convoca a 
população para a audiên-
cia pública do Plano Di-
retor – regulamentação 
das Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS), 
que acontecerá no dia 23 
de novembro às 18h30 na 
Câmara Municipal.
 A minuta de lei que re-
gulamenta os empreen-
dimentos de interesse so-
cial e Zonas Especiais de 
Interesse Social foi con-
cluída em conjunto com 
o Conselho Municipal de 

O ginásio de esportes Ma-
noel César Ribeiro “Qua-
dra Coberta”, recebe, a 
partir desta terça-feira 
(20), o 3º Festival de Vôlei 

Desenvolvimento Urbano 
e Conselho Municipal de 
Habitação.
As Zonas Especiais de 
Interesse Social são áreas 
demarcadas no território 
de uma cidade, para assen-
tamentos habitacionais de 
população de baixa renda.
Durante a audiência serão 
abordados os temas: re-
gras para demarcação de 
ZEIS; parâmetros           ur-
banísticos e medidas das 
unidades habitacionais; 
aprovação de empreendi-
mentos de interesse social 
e aprovação de bairros 

Master que irá acontecer 
até a próxima semana.
Nos dias 20 e 27 aconte-
cerão as disputas mascu-
linas, e nos dias 22 e 29 

planejados.
O Plano Diretor de Tauba-
té foi revisado e sancio-
nado através da Lei Com-
plementar nº 412 de 12 de 
julho de 2017.
Serviço:
Audiência Pública do Pla-
no Diretor – Regulamen-
tação das Zonas Especiais 
de Interesse Social
Data: 23 de novembro
Horário: 18h30
Local: Câmara Municipal 
de Taubaté – avenida Pro-
fessor Walter Thaumatur-
go, 208 – Jardim das Na-
ções

serão os jogos femininos.
As partidas                         co-
meçarão a partir das 19 
horas, e o evento é aberto 
ao público.
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Secretaria de Esportes 
promove Intercâmbio 

de Natação

Novembro Azul: Prefeitura
realiza atividades para

prevenção de câncer de próstata

No domingo (11), a Se-
melp (Secretaria de Es-
portes e Lazer de Pinda-
monhangaba) promoveu 
o “Intercâmbio de Nata-
ção” na categoria adulta, 
no Centro Esportivo João 
do Pulo. O evento foi rea-
lizado especialmente para 
alunos de natação da ca-
tegoria adulta. Segundo 
a Semelp, atualmente são 
atendidos 650 alunos divi-
didos em 34 turmas, nesta 

Em novembro, a Prefeitu-
ra Municipal de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realiza 
ações de prevenção para 
levar mais informações 
sobre o câncer de prósta-
ta aos homens da cidade. 
As ações acontecerão em 
diversos pontos do muni-
cípio.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o câncer de 
próstata é o tipo de câncer 
mais frequente em homens 
brasileiros, depois do cân-
cer de pele. Embora seja 
uma doença comum, por 
medo ou desconhecimen-
to, muitos homens prefe-
rem não conversar sobre 
esse assunto. É pensando 
neste ponto, que a Secreta-
ria de Saúde leva ações de 
prevenção, na terça-feira 
(20), para a sede da Guar-
da Municipal; na quar-
ta-feira (21), para a Fatec 
de Pindamonhangaba; na 
quinta-feira (22), no Re-
cinto São Vito em Morei-
ra César, que terá também 
palestra motivacional com 
Fábio Frasson e, na sexta-
feira (23), no Departamen-
to de Serviços Municipais. 
Já no sábado (24), a ação 
estará na praça Monse-
nhor Marcondes com afe-
rição de pressão arterial, 
glicemia capilar, orienta-
ção nutricional e cálculos 
de IMC (Índice de Massa 
Corpórea), orientação e 
prevenção ao câncer de 
próstata e doenças sexual-
mente transmissíveis.
O câncer de próstata é um 
tumor que acomete ho-

modalidade. Os alunos es-
tão divididos nos centros 
esportivos dos bairros: 
Araretama, Cidade Nova, 
João do Pulo e Zito.
“O Intercâmbio de Nata-
ção é um evento de incen-
tivo, além de proporcionar 
uma integração entre alu-
nos, familiares e profes-
sores dos quatro centros 
esportivos”, destaca a pro-
fessora e técnica de nata-
ção, Sylvia Favorin.

mens, principalmente os 
que têm mais de 45 anos. 
Quando diagnosticado 
ainda na fase inicial, pode 
ser curado. Já em casos de 
estágio avançado, a possi-
bilidade de que o paciente 
sobreviva é pequena. Por 
isso, o diagnóstico preco-
ce é muito importante para 
o controle e cura da doen-
ça.
Segundo a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhanga-
ba, na fase inicial, o câncer 
de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns 
sinais começam a apare-
cer, 95% dos tumores já 
estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na 
fase avançada, os sinto-
mas são: dor óssea, dores 
ao urinar, vontade de uri-
nar frequentemente e san-
gue na urina ou no sêmen. 
Há também os fatores de 
risco que aumentam as 
possibilidades de ter cân-
cer de próstata, que são: 
histórico familiar, etnia 
(homens negros possuem 
maior incidência nesta do-
ença) e obesidade.
Ainda de acordo com a 
Secretaria de Saúde, um 
em cada seis homens terá 
câncer de próstata ao lon-
go da vida, e um em cada 
36 homens morrerá em 
decorrência desta doen-
ça.  Haverá também ações 
nas unidades de saúde dos 
bairros que também reali-
zarão orientações de pre-
venção ao câncer, e mais 
informações podem ser 
obtidas nelas, durante todo 
o mês.
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Pinda inicia Jogos 
Abertos com

resultados positivos

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

Livro D-25, FLS. nº 16, Termo nº 6900
Faço saber que pretendem se casar AILTON NUNES DE OLANDA e MARIA 
DO SOCORRO DA SILVA, apresentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Paulo-SP, nascido em 26 de agosto de 1982, de profissão vigilante, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Alamedas das Cravinas, nº 164, 
Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CICERO MONTEIRO 
DE OLANDA, falecido em Butantã/SP e de MARIA DE LOURDES NUNES, 
60 anos, natural de Patos/PB, nascida na data de 26 de maio de 1958, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Guarabira-PB, nascida em 21 
de novembro de 1987, de profissão agricultora, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARIA LINDALVA 
DA SILVA, 65 anos, natural de Campina Grande/PB, nascida na data de 12 de 
junho de 1953, residente e domiciliada em Serra Redonda/PB. 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. 

Tremembé, 20 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Pindamonhangaba partici-
pa, até o dia 24 de novem-
bro, dos 82º Jogos Abertos 
do Interior, em São Carlos. 
O evento teve início no dia 
13 de novembro e a cida-
de tem obtidos resultados 
positivos, graças aos es-
forços de técnicos, atletas 
e dirigentes, além do apoio 
da Prefeitura, por meio da 
Semelp – Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer.
Até o momento, Pin-
da conquistou o 3º lugar 
(bronze) no basquete fe-
minino sub 20 (2ª divisão), 
3º lugar (bronze) com a 
capoeira livre feminino (2ª 
divisão), 1º lugar (ouro) 
com a Ginástica Rítmica 
até 14 anos (1ª divisão), 2º 
lugar (prata) com a malha 
(2ª divisão) e 2º lugar (pra-
ta) com o xadrez feminino 
(2ª divisão).
O evento esportivo que 
transformou São Carlos 
na capital do esporte reúne 
os melhores atletas do es-
tado, que foram os melho-
res colocados nos Jogos 
Regionais de sua região. 
Pindamonhangaba está 
na competição com uma 
delegação de aproximada-
mente 250 pessoas, entre 
atletas, técnicos e apoio, 
e participa das modalida-
des: atletismo, basquete, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica rítmica, natação, 
capoeira, ciclismo, damas, 
handebol, malha, voleibol 
e xadrez.
“Parabéns a todos os atle-
tas, comissão técnica e di-
rigentes pelos resultados 
conquistados até agora nos 
Jogos Abertos em São Car-
los. A malha de Pinda ter-
minou a competição com a 
medalha de Prata, na final 
contra a cidade de Ma-
tão. E no fim de semana, 
foi 3º lugar pro basquete 
feminino, 3º lugar pra ca-
poeira feminino, 1º lugar 
para a GR e 2º lugar para 
o xadrez feminino. Futsal 
feminino teve uma exce-
lente trajetória, mas ficou 
de fora das semifinais num 
jogo difícil contra Piraci-
caba. Tivemos ainda gran-

des destaques individuais 
no atletismo feminino, 
ciclismo feminino e nata-
ção ACD”, avaliou o se-
cretário de Esportes, Prof. 
Everton Chinaqui. “Pinda 
segue nos Jogos até dia 
24 com damas, GA, han-
debol, natação e voleibol. 
Estamos muito felizes, 
acompanhando todos os 
resultados e torcendo jun-
to. Parabéns a todos pela 
superação nesses jogos. 
São todos campeões!!”, 
afirmou.
GR, equipe de Ouro
Para a técnica da melhor 
equipe de ginástica rítmi-
ca até 14 anos do Esta-
do de São Paulo, Simone 
Rosa, a vitória não poderia 
ter sido mais gratifican-
te. “Vencemos com mui-
ta luta e treinamento das 
meninas, com dedicação 
ao máximo. Agradeço a 
Deus, minha família, mi-
nhas lindas atletas, pais e 
mães das minhas atletas, 
funcionários da Prefeitura 
e toda equipe da Semelp, 
que continua acreditando 
no meu trabalho”, avaliou 
Simone. “Competimos 
com equipes de primei-
ra qualidade, equipes que 
respeito muito com gi-
nastas que participam de 
competições de alto nível 
e fico feliz em poder fa-
zer parte desse mundo. No 
conjunto, conquistamos o 
1º lugar com muito suor, 
treino e dedicação. Não foi 
fácil pois competir com 
São Caetano, Mauá, São 
José e Osasco é muito di-
fícil, são equipes de muita 
qualidade as quais respeito 
muito o trabalho”.
Simone destacou, além do 
ouro, o 3º lugar no indivi-
dual com a ginasta Isabela 
de Moura com o apare-
lho maças, 5º lugar com 
a ginasta Julia Gabrielly 
com o aparelho bola, 5º 
lugar com a ginasta Isabel 
Tsukayama com série de 
mãos livres e 5º lugar com 
a ginasta Larissa Skupien 
com o Fita. No geral, A 
GR de Pinda conquistou o 
5º lugar no individual.
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Seleção para o Mais 
Médicos terá limitador 
de vagas por município

Correios lança selo que
comemora os 50 anos da 

visita da Rainha Elisabeth II

O anúncio foi feito pelo 
ministro Gilberto Occhi
O ministro da Saúde, Gil-
berto Occhi, anunciou que 
o edital para a convocação 
de profissionais que vão 
substituir os cubanos no 
programa Mais Médicos 
ocorrerá de forma diferen-
te. Para garantir a trans-
ferência de médicos para 
as cidades onde atuam os 
profissionais de Cuba, o 
governo vai criar um limi-
tador de vagas para cada 
município.
O anúncio foi feito duran-
te encontro do presidente 
Michel Temer com prefei-
tos na sede da Confedera-
ção Nacional dos Municí-
pios (CNM), em Brasília, 
ocasião em que Occhi as-
sinou uma norma permi-
tindo a liberação do edital, 
que foi publicado ontem, 
dia 20, no Diário Oficial 
da União.
Ao todo, o edital disponi-
bilizará 8.500 vagas a se-
rem oferecidas a todos os 
médicos que têm CRM, 
brasileiros ou estrangeiros 
formados no Brasil.
Hoje. quarta-feira (21), os 
médicos brasileiros inte-
ressados em suprir as va-
gas deixadas pelos cuba-
nos poderão se inscrever 
para a seleção. Caso o 
número de médicos de um 
município seja preenchi-
do, ele não poderá mais 
ser escolhido pelos con-
correntes ao cargo, como 
ocorria antes.

Os Correios lançaram na 
segunda-feira, dia 19, a 
emissão especial “Série 
Relações Diplomáticas: 
Brasil – Reino Unido – 
1968 – Lembrança da vi-
sita ao Brasil da Rainha 
– Elizabeth II, do Reino 
Unido”. O selo marca os 
50 anos da primeira visita 
ao país da monarca britâ-
nica, que foi acompanhada 
por seu esposo, o Príncipe 
Philip, Duque de Edim-
burgo. A viagem durou 
onze dias, de 1 a 11 de no-
vembro.
O evento foi realizado na 
Embaixada Britânica em 
Brasília, com a presença 
do embaixador do Reino 
Unido no Brasil, Vijay 

As medidas são para evitar 
que cidades tenham muita 
procura e outras fiquem 
sem interessados. De acor-
do com a CNM, entre os 
mais de 1.500 municípios 
que têm somente médico 
cubano no programa, 80% 
têm menos de 20 mil habi-
tantes e correm o risco de 
sofrer com desassistência 
básica de saúde.
Segundo o ministro Gil-
berto Occhi, 17 mil médi-
cos brasileiros aguardam 
a divulgação desses edi-
tais. Occhi anunciou ainda 
que o governo estuda uma 
“forma mais ágil e mais 
rápida para implantação 
de um novo Revalida, para 
que médicos brasileiros 
formados no exterior pos-
sam exercer a sua profis-
são com segurança”.
O Exame Nacional de Re-
validação de Diplomas 
Médicos Expedidos por 
Instituições de Educa-
ção Superior Estrangeira 
(Revalida) reconhece os 
diplomas de médicos que 
se formaram no exterior e 
querem trabalhar no Bra-
sil.
O exame é feito tanto 
por estrangeiros quan-
to por brasileiros que se              
graduaram em outro país 
e querem exercer a profis-
são.
Na próxima segunda-feira 
(26), um novo edital será 
aberto para médicos bra-
sileiros e estrangeiros for-
mados exterior.

Rangarajan, do presidente 
dos Correios, general Jua-
rez Cunha, e do diretor de 
Desenvolvimento da Casa 
da Moeda do Brasil, Abe-
lardo Duarte de Melo So-
brinho.
Na cerimônia de lança-
mento no Brasil, o presi-
dente dos Correios enfati-
zou os laços de cooperação 
e amizade entre os dois pa-
íses e destacou o papel da 
empresa de registrar fatos 
históricos e sócio-cultu-
rais relevantes.
A emissão tem tiragem de 
360 mil selos, com valor 
facial de R$ 1,85 cada. A 
peça estará disponível na 
loja virtual e nas agências 
em todo país.
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Tenaris busca
alternativas para

não demitir

Trabalhadores da Tenaris 
Confab ameaçam greve 

contra demissões

Na manhã do dia 19 de no-
vembro, o Sindicato dos 
Metalúrgicos realizou uma 
assembleia na planta de 
Pinda da TenarisConfab, 
em que foi aprovada en-
trega de um comunicado 
de greve. A empresa es-
clarece que, recentemente, 
finalizou a produção do 
seu principal projeto de 
exportação, que represen-
tava mais de 80% do volu-
me de produção da planta 
desde o ano passado e que 
impulsionou a contratação 
de mais de 200 pessoas e 
a realização de mais de 70 

A Tenaris Confab anun-
ciou que pretende fazer 
demissão em massa, de 
350 funcionários. Os tra-
balhadores fizeram uma 
assembleia ontem, dia 
19, segunda-feira, e es-
tão ameaçando entrar em 
greve caso a empresa não 
apresente nova proposta 
para evitar essas demis-
sões.
Em negociação com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, a 
empresa afirmou que acei-
ta fazer lay-off (programa 
do Ministério do Trabalho 
que complementa metade 
do salário do funcionário, 
com a antecipação do se-
guro desemprego) na uni-
dade Tubos, e work-sha-
ring (redução de jornada e 
salário) na unidade Equi-
pamentos, mas que ainda 
assim pretende demitir 
mais da metade do anun-
ciado: 180 funcionários.
Segundo o presidente do 
sindicato, Herivelto Vela, 
o motivo de entregar um 
comunicado de greve, que 
foi aprovado por unani-

mil horas de treinamento 
para o nosso pessoal.
Diante da baixa deman-
da por projetos no setor 
de óleo e gás no Brasil, a 
empresa vem buscando al-
ternativas para minimizar 
demissões, como o FAT e 
aproveitamento de pessoal 
em obras e manutenções 
internas. Serão mantidos 
mais de 800 empregos na 
planta de Pinda e a em-
presa segue com atuação 
relevante na comunidade, 
com projetos que impac-
tam diretamente mais de 6 
mil pessoas por ano.

midade pelos trabalha-
dores, é que a categoria 
acredita que a empresa 
tem condições de fazer 
essas medidas para todos 
os funcionários e evitar as 
demissões.
“Já existe previsão de obra 
pra março, grande, de 180 
mil toneladas, são cerca de 
65 mil tubos pra Argenti-
na, uma obra que vai fa-
zer a fábrica voltar a ope-
rar com três turnos, além 
das outras etapas da obra 
da Zohr, um gasoduto do 
Egito. São 180 pais de fa-
mília que também podem 
ter seus empregos preser-
vados”, disse.
Ainda não foi discutido 
entre sindicato e empresa 
a possibilidade de PDV 
(Programa de Demissão 
Voluntária), ou de férias 
coletivas, nem a liberação 
de funcionários com férias 
vencidas.
A Tenaris Confab emprega 
cerca de 1.200 trabalhado-
res na produção de tubos 
de aço, máquinas e equi-
pamentos industriais para 
o setor pretolífero.
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Fundação Lia Maria Aguiar
transforma Campos do Jordão

na Capital Paulista do Natal
O feriado prolongado de 
Proclamação da Repúbli-
ca e Dia da Consciência 
Negra levou milhares de 
turistas subirem a Serra da 
Mantiqueira. E a ocasião 
foi perfeita porque mar-
cou a chegada no Natal em 
Campos do Jordão.
Na noite de 15 de novem-
bro, aos poucos a Praça 
do Capivari foi totalmente 
tomada por mais de 3 mil 
jordanenses e visitantes 
que esperavam ansiosas 
pela chegada do Papai 
Noel. O Bom Velhinho 
saiu em comboio acom-
panhado por ciclistas e 
“acendendo” as luzes por 
onde passava (Portal da 
Cidade, Praça da Abernés-
sia e do Capivari), fazen-
do da festa um verdadeiro 
Natal dos Sonhos.
Idealizado pela Fundação 
Lia Maria Aguiar – FLMA 
desde 2008, o evento conta 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal. Segundo Luiz 
Goshima, Diretor Social 
da FLMA, “além de toda 
a importância que o Natal 
representa na vida das pes-
soas, a data é ainda mais 
especial para nós, pois foi 
justamente nesta ocasião 
que há 10 anos a Fundação 
realizou sua primeira ação, 
uma ‘Parada’ natalina”.
E todo o carinho e grati-
dão que os jordaneses sen-
tem com relação à FLMA 
pôde ser sentido quando 
foi anunciada a presença 
da empresária Lia Maria 
Aguiar.
Diante da reação do públi-
co presente, Dona Lia se 
dirigiu ao palco da Concha 
Acústica para agradecer 
pelo carinho recebido.
Depois de receber a chave 
da cidade das mãos do Pre-
feito Fred Guidoni na Con-
cha Acústica, Papai Noel 
fez a contagem regressiva 
ao lado de crianças e adul-
tos presentes que suspira-
ram quando a iluminação 
natalina foi acesa. Um es-
petáculo de luzes tomou 
conta do local, ressaltando 
detalhes na decoração que 
homenageiam uma década 
dos projetos socioculturais 
oferecidos pela FLMA ao 
longo destes 10 anos pre-
sente no município.
E a festa ficou completa 
com a apresentação da Or-
questra Livre da Fundação 
Lia Maria Aguiar sob a 
regência do Maestro Pau-
lo Charão, coordenador 
do Núcleo de Música. Ao 
som de músicas natalinas, 
os alunos embalaram a 
plateia.
O Natal dos Sonhos da 
FLMA tem uma programa-
ção recheada de atrações 
até o dia 24 de dezembro, 
e a decoração natalina se-
gue embelezando Campos 
do Jordão seguindo a tra-
dição, até o dia 06 de ja-
neiro. Confira através do 
site flma.org.br/10anos.
Encontro de Natal de Car-
ros Antigos da FLMA
Como primeira ação do 
Museu-escola que a Fun-
dação Lia Maria Aguiar – 
FLMA pretende inaugurar 
em 2020, o Encontro de 
Natal de Carros Antigos 
aconteceu no Boulevard 

Guto Padovan (Calçadão 
do Capivari) de 15 a 18 de 
novembro. O evento fez 
parte da programação Na-
tal dos Sonhos que há 10 
anos a FLMA realiza em 
Campos do Jordão.
Além de veículos perten-
centes a 15 colecionado-
res, a FLMA expôs 7 mo-
delos do acervo que fará 
parte de mais este projeto 
sociocultural. Através de 
um bate-papo informal 
com os colecionadores, 
membros da FLMA apre-
sentaram mais detalhes do 
Museu-escola e foi aberto 
espaço para troca de ideias 
e sugestões entre os pre-
sentes. Além da constru-
ção de um espaço onde os 
veículos ficarão expostos, 
o projeto vai oferecer ca-
pacitação aos jovens na 
arte de restaurar carros an-
tigos.
Um dos veículos em des-
taque foi a Jardineira Fiat 
1914, verde que traz na 
história um fato bastante 
peculiar. É um dos mode-
los que o dono da Fiat ten-
tou adquirir, sem êxito, do 
lendário Og Pozzoli. Ou-
tro modelo que arrancou 
suspiros dos amantes de 
antigomobilismo e curio-
sos que transitaram pelo 
Capivari no feriado foi o 
Fordinho 1917.
Paralelamente à exposi-
ção dos carros antigos, al-
gumas atrações musicais 
deixaram o evento ainda 
mais animado. Na tarde do 
dia 16, a Praça do Capiva-
ri ficou lotada para curtir 
a Banda Beatles Forever, 
primeira formação ‘cover’ 
do quarteto inglês no País. 
Eles são a única banda do 
mundo a cantar em um 
único show que durou 16 
horas, todas as músicas 
gravadas por John Len-
non, Paul McCartney, Ge-
orge Harris e Ringo Star.
Talento teve de sobra a 
apresentação de Thiago 
Gimeses que contou com 
a participação especial de 
alguns de seus alunos do 
Núcleo de Música. Thia-
go cantou algumas de 
suas principais composi-
ções, como ‘Só vejo você’ 
e ‘Faltavam seus olhos’, 
gravada por Zizi Possi. Ao 
lado da aluna e finalista do 
‘The Voice Kids’ do ano 
passado, Tetê Prezoto, ele 
cantou ‘Seria tão fácil’, 
sucesso composto para 
o musical da FLMA ‘A 
Princesinha’ e gravado em 
inglês pelo cantor Brian 
McKnight.
Fechando a parte musi-
cal o Encontro, a cantora 
Marcella Martins animou 
o público na tarde de do-
mingo (18). Para Luiz 
Goshima, Diretor Social 
da FLMA, “é gratificante 
ver o desabrochar da pri-
meira semente deste pro-
jeto justamente no fim de 
semana que marca um ano 
de saudade do nosso que-
rido Og Pozzoli que nos 
deixou no dia 17 de no-
vembro de 2017”.
A programação do Natal 
dos Sonhos segue até o dia 
24 de dezembro e a deco-
ração natalina segue até o 
dia 06 de janeiro.
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Três Marias e
Imaculada recebem

novos PEVs

Graduação em
gastronomia:

sonho e realização

Começaram a funcionar 
na segunda-feira, dia 19, 
mais dois Pontos de En-
trega Voluntária (PEV) em 
Taubaté nos bairros Par-
que Três Marias e Imacu-
lada. Os espaços são desti-
nados ao despejo gratuito 
de até 1m³ de entulho, so-
bras de materiais da cons-
trução civil, mobília, ele-
trodomésticos, restos de 
poda, galhos e outros de-
jetos verdes e lixo eletrô-
nico como baterias, pilhas 
e lâmpadas fluorescentes. 
Os PEVs não aceitam lixo 
domiciliar. O PEV Imacu-
lada fica na avenida Ima-
culada Conceição, 2033.
O PEV Parque Três Ma-
rias está instalado na ave-
nida Joaquim Ferreira da 
Silva, 241. A prefeitu-
ra instalou até agora 12 
PEVs em Taubaté. O ho-
rário de funcionamento 
das unidades é de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
17h, e aos sábados das 8h 
às 12h. Outros dois pontos 
serão entregues até o final 
deste ano no Santa Tereza 
e região central. Confira 
abaixo a relação dos PEVs 
de Taubaté.

Interessados podem se ins-
crever no Centro Universi-
tário Senac – Campos do 
Jordão
Atuar profissionalmente 
na área de gastronomia faz 
parte dos sonhos de mui-
tos jovens e adultos aman-
tes da cozinha. Foi assim 
com Julia Rios. Moradora 
da cidade de Taubaté, no 
interior de São Paulo, a jo-
vem de 18 anos conta que 
tinha esse sonho desde os 
oito anos. “Em um even-
to de fim de ano da esco-
la, perguntaram a mim e a 
outras crianças o que nós 
gostaríamos de ser quando 
crescêssemos. Eu lá, pe-
quenininha, respondi que 
iria fazer gastronomia”.
Dez anos depois, o obje-
tivo de Julia tornou-se re-
alidade. Ela está matricu-
lada no segundo período 
da graduação Tecnologia 
em Gastronomia do Cen-
tro Universitário Senac 
– Campos do Jordão. “Es-
tou vivendo a realização 
de um sonho que planejei 
por muitos anos. Todos os 
dias, quando saio de casa 
às 6 horas e retorno às 20 
horas, tenho a certeza de 
que era essa profissão que 
eu queria, em todos os mí-
nimos detalhes”, conta a 
universitária.
Aos interessados, assim 
como a Julia, em cursar 
a graduação Tecnologia 
em Gastronomia, ainda dá 
tempo de se inscrever no 
vestibular 2019 do Cen-
tro Universitário Senac 
– Campos do Jordão pelo 

PEV Jardim Santa Helena 
– Rua Jaime Domingues 
da Silva, nº 457
PEV Parque Aeroporto – 
Avenida São Francisco 
das Chagas, n° 209 (antiga 
Avenida Timbó)
PEV Cecap – Rua Paulo 
Wagner de Barros, nº 201
PEV Jardim Ana Rosa/Ja-
raguá – Avenida Manoel 
Antônio de Carvalho, n° 
1540
PEV Jardim Mourisco – 
Avenida José Benedito 
Penna Guimarães, nº 201
PEV Parque São Luiz – 
Avenida Ivan da Silva 
Cunha, 605
PEV Parque Três Marias 
I – Avenida Vereador Rod-
son Lima, s/n
PEV Parque Três Marias 
II – Avenida Joaquim Fer-
reira da Silva, 241
PEV Portal da Mantiquei-
ra – Avenida Bento No-
gueira de de Moura, 420
PEV Parque Urupês – Rua 
Fernandópolis, 50
PEV Piratininga – Aveni-
da José Benedito Miguel 
de Paula, 61
PEV Imaculada – Aveni-
da Imaculada Conceição, 
2033

Portal Senac. As inscri-
ções vão até o dia 21/11. 
O vestibular será realizado 
no dia 2/12, às 10 horas.
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão
Com ambientes que per-
mitem o aprendizado na 
prática, como o centro 
gastronômico, sala de de-
monstração, restaurante e 
bar equipados, e labora-
tório de informática com 
o que há de mais atual, o 
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão 
é referência internacional 
nas áreas de gastronomia e 
hospitalidade.
Além das atividades de-
senvolvidas no campus, 
os alunos realizam ex-
pedições gastronômicas 
na Serra da Mantiqueira 
e vivenciam a profissão 
no Grande Hotel Campos 
do Jordão – Hotel-escola 
Senac. Juntos, campus e 
hotel-escola formam um 
complexo educacional 
considerado um dos mais 
bem equipados e conceitu-
ados centros de formação 
do mundo.
Para fazer uma visita vir-
tual pelo campus, basta 
acessar: www.sp.senac.br/
cajvirtual.
Serviço:
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão
Graduação Presencial
Período de inscrição: Até 
21/11
Taxa Inscrição: R$ 50
Informações e Inscrições: 
www.sp.senac.br/vestibu-
lar


