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A GAzetA dos Municípios

Novos veículos reforçam
coleta de resíduos

em Taubaté

Taubaté recebe 2ª Semana 
de Prevenção de

Acidentes com Abelhas

Decreto cria Parque Natural
Municipal Vale do Itaim

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 24 de setem-
bro, Taubaté recebe um re-
forço para a frota de coleta 
de resíduos com a opera-
ção de novos veículos. O 
evento de lançamento será 
às 7h30, no Sedes.
O objetivo é tornar o ser-
viço de coleta no municí-
pio mais ágil e eficiente. 
Os novos veículos são 
da linha especial Kolec-
tor Torqshift, fabricados 
pela Ford. A linha Cargo 
Kolector vem prepara-
da para receber coletor/
compactador de resíduos. 
Os equipamentos de com-
pactação são da Planal-
to, todos automatizados e 

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove, em 
parceria com o Centro 
de Estudos Apícolas da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau), a 2ª Semana de 
Prevenção de Acidentes 
com Abelhas.
As atividades acontecem 
entre os dias 24 e 28 de se-
tembro, com a realização 
de palestras em escolas da 
Rede Municipal de Ensino 
e ações educativas com es-
tandes montados em pon-
tos estratégicos. O objeti-
vo é reforçar as condutas 
da população em relação 
ao encontro de colmeias 
e a convivência com as 
abelhas. Além de produto-
ras de mel, as abelhas são 
importantes indicadores 
biológicos e fundamentais 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Decreto nº 
14.339, de 20 de setembro, 
cria o Parque Natural Mu-
nicipal Vale do Itaim con-
siderando a necessidade 
do município em instituir 
unidades de conservação 
que possibilitem a gestão 
pela captação e aplicação 
de recursos de compensa-
ção ambiental.
O Parque Natural Muni-
cipal Vale do Itaim possui 
área total de 208 alquei-
res e tem como objetivos: 
proteger os recursos natu-
rais, preservar as espécies 
da fauna e da flora, espe-

monitorados. Os novos ve-
ículos também já iniciam 
as atividades pelas ruas de 
Taubaté com uma adesiva-
gem em reforço à campa-
nha do Outubro Rosa, que 
busca a conscientização 
das mulheres a respeito 
da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer 
de mama. A empresa Eco-
Taubaté começou a operar 
em junho de 2016 no mu-
nicípio. Hoje, a empresa 
tem 360 funcionários e 99 
equipamentos de pequeno 
a grande porte, que reco-
lhem cerca de 11.300 tone-
ladas de resíduos por mês. 
A EcoTaubaté é responsá-
vel pela coleta e transporte 

para o equilíbrio ambien-
tal. Graças a uma educa-
ção continuada e a cola-
boração da população, os 
indicadores de acidentes 
envolvendo abelhas em 
Taubaté estão em queda. 
Foram registrados pela Vi-
gilância Epidemiológica 
oito casos em 2016, cinco 
casos em 2017 e apenas 
duas ocorrências este ano.
Confira abaixo a progra-
mação:
2ª Semana de Prevenção 
de Acidentes com Abelhas 
de Taubaté
24 de setembro
Estande no Hipermercado 
Shibata – Jd. Maria Au-
gusta – das 9h às 16h
25 de setembro
Palestra na EMIEF Mário 
Monteiro – Rua Heliópo-
lis, 1.351, Água Quente – 

cialmente as endêmicas 
e ameaçadas de extinção, 
recuperar ou restaurar 
ecossistemas degradados, 
especialmente os biomas 
Mata Atlântica e Cerra-
do, promover educação e 
conscientização ambien-
tal, além de recreação e 
turismo ecológico, valo-
rizando o conhecimento e 
a cultura popular local e 
proporcionar meios e in-
centivos para atividades de 
pesquisa e estudos cientí-
ficos. O decreto municipal 
foi publicado nesta sex-
ta-feira, 21 de setembro, 
quando é comemorado o 

de resíduos domiciliares 
e de feiras livres, coleta 
hospitalar, varrição manu-
al e mecanizada de vias e 
logradouros, destinação 
final em aterro sanitário, 
corte, trituração e coleta 
de poda, roçagem manu-
al e mecanizada, pintura 
manual e mecanizada de 
guias, limpeza de bueiros, 
entre outras atividades.
Serviço
Lançamento da frota de 
coleta de resíduos
Dia e horário: 24 de se-
tembro de 2018, segunda-
feira, às 7h30
Local: Sedes – na rua 
Amador Bueno da Veiga, 
220, no Jardim Jaraguá.

8h30 e 16h
Palestra na EMEIEF Cô-
nego Benedito A. Corrêa – 
Rua Nair Unger Siqueira, 
730, Itaim – 13h30
26 de setembro
Estande no Centro Cultu-
ral – Praça Coronel Vito-
riano, Centro – das 9h às 
16h
27 de setembro
Palestra na EMEIEF Braz 
Silvério Lemes – Estrada 
Municipal Joaquim Men-
des Pereira, 18, Santa Lu-
zia Rural – 9h30
Palestra na EMEIEF José 
Marcondes de Moura – 
Estrada Municipal Sete 
Voltas, 11.000, Monjoli-
nho – 16h
28 de setembro
Estande no Taubaté Sho-
pping – Vila Costa – das 
10h às 16h

Dia Mundial da Árvore. 
A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté também 
apresenta oficialmente 
nesta data o Plano Munici-
pal de Arborização Urbana 
e do Guia de Arborização 
Urbana de Taubaté. Os 
documentos estão dispo-
níveis para download no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Ambos são importantes 
ferramentas de gestão e de 
comunicação, pois trazem 
conceitos e orientações so-
bre o correto planejamen-
to, implantação e manejo 
da arborização urbana no 
município.
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos fei-
tos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diaria-
mente, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de ar-
rombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cer-
veja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto 
e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas 
ao Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender 
e a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade 
para dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a si-
tuação, capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as 
diferenças individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno 
está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Fórum debate
desenvolvimento

econômico em Taubaté

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté e Região 
(Sindmetau) promove, em 
parceria com a prefeitura, 
na próxima quarta-feira, 
dia 26 de setembro, a pri-
meira edição do Fórum de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Taubaté.
O fórum acontece a par-
tir das 8h no auditório do 
sindicato (Rua Urupês, 98, 
Chácara do Visconde) e 
vai reunir dirigentes sin-
dicais, representantes do 
poder público, entidades 
de classe, empresas e es-
pecialistas.
O evento tem como obje-
tivos debater o futuro da 
economia em tempos de 
crise, atrair investimen-
tos para Taubaté e região 
e restabelecer a confiança 
das empresas para o cres-
cimento e geração de em-
pregos. A primeira edição 
irá discutir estratégias e 
soluções na área de “Ener-
gia e Desenvolvimento”. 
O tema foi definido após 
consultas do Sindicato a 
empresas do Distrito In-
dustrial do Piracangaguá.
Estão previstas três pa-
lestras. A primeira com 
a economista do Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), 
Renata Belzunces. Ela irá 
falar sobre a “Conjuntura 
Econômica Regional”. A 
concessionária EDP Brasil 
irá abordar “A Expansão 
da Distribuição de Energia 
em Taubaté”. Já a terceira 
palestra será com o profes-
sor da Unitau e consultor 
em energia Ederaldo Go-

doy Junior, que falará so-
bre “Ecoeficiência, Efici-
ência Energética e Fontes 
Alternativas de Energia”.
Após as palestras será feita 
uma rodada de perguntas e 
respostas entre os partici-
pantes e palestrantes. O 
Fórum Desenvolvimento 
Econômico será realizado 
semestralmente. O evento 
faz parte da proposta do 
sindicato de envolver a 
sociedade em discussões 
estratégicas para Taubaté 
e região.
A primeira edição do Fó-
rum de Desenvolvimento 
Econômico de Taubaté 
tem apoio do Dieese, Uni-
tau e EDP Brasil.
Programação
8h – Credenciamento
8h30 – Abertura
• Cláudio Batista Silva 
Jr – Presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Taubaté
• Ortiz Junior – Prefeito de 
Taubaté
9h – “Conjuntura Econô-
mica Regional”
• Renata Belzunces – eco-
nomista DIEESE
9h15 – “Expansão da Dis-
tribuição de Energia em 
Taubaté”
• EDP Brasil
9h45 – “Ecoeficiência, 
Eficiência Energética e 
Fontes Alternativas”
• Ederaldo Godoy Junior – 
Unitau
10h15- Rodada de Pergun-
tas
10h45 – Encerramento
Palestrantes confirmados
Renata Belzunces – Dou-
toranda no Programa de 
Pós Graduação Integração 

da América Latina na Uni-
versidade de São Paulo 
(PROLAM-USP). Mes-
tra em Desenvolvimento 
Econômico pelo Institu-
to de Economia da Uni-
camp. Possui licenciatura 
e bacharelado em Ciências 
Sociais pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) 
e bacharelado em Ciências 
Econômicas pela mesma 
universidade. Atualmen-
te é técnica do DIEESE, 
onde desenvolve ativida-
des relacionadas a análise 
do mercado de trabalho.
Ederaldo Godoy Junior 
– Diretor na Sanergya. 
Graduado em Engenha-
ria Mecânica e Mestre em 
Ciências Ambientais pela 
Unitau. Doutor em En-
genharia Mecânica pela 
UNESP. Professor na Gra-
duação e Pós-graduação, 
além de Assessor de Pes-
quisa, Desenvolvimento e 
Inovação da Unitau. Pes-
quisador na modalidade 
Produtividade em Desen-
volvimento Tecnológico e 
Extensão Inovadora. Atua 
em empresas e instituições 
como engenheiro e consul-
tor em áreas como bioener-
gização; termoplásticos; 
elastômeros; inspeções na 
cadeia produtiva de petró-
leo, gás natural e biogás; 
saneamento ambiental; ge-
ração distribuída de ener-
gia; e sistemas ecológicos 
de resfriamento. Vencedor 
de 20 prêmios Nacionais e 
2 Internacionais de Inova-
ção Tecnológica e Susten-
tabilidade. Detentor de 16 
patentes junto ao INPI.
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Galeria na Quadra Coberta 
está em fase de finalização 

em Pindamonhangaba

Tremembé realiza 
Campanha do Coração

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, está 
concluindo nesta semana 
a obra de transposição da 
galeria de águas pluviais 
na Quadra Coberta.
De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Serviços 
Públicos, a obra de trans-
posição da rede de águas 

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
Municipal de Saúde rea-
liza entre os dias 24/09 e 
29/09/2018, a Campanha 
do Coração, sendo de 25 à 
29/09 no Centro de Saúde, 
das 08h00 às 11h00, e nas 
Equipes de Saúde da Fa-

é muito importante, pois 
anula o uso de uma antiga 
galeria que estava colapsa-
da, o que ocasionava des-
vio do trecho que passava 
por baixo das residências 
e, consequentemente, cau-
sava transtornos aos mora-
dores.
Segundo o servidor muni-
cipal, Thiago Gonçalves, 
a transposição captará 

mília, das 08h00 às 15h00, 
onde serão oferecidos tes-
tes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, IMC, 
circunferência abdominal, 
entrega de material edu-
cativo e brindes para po-
pulação da faixa etária a 
partir de 12 anos. No dia 

a água da rua Professor 
Fued Boueri e direcionará 
para um novo ramal cons-
truído na rua Álvaro Pinto 
Madureira.
A Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos 
afirma ainda que essa 
transposição inutiliza-
rá a galeria e facilitará o                                         
escoamento de água, evi-
tando enchentes.

29/09/2018, das 08h00 às 
11h30, na Praça Geraldo 
Costa, onde também serão 
oferecidos testes de glice-
mia, aferição de pressão 
arterial, IMC, circunferên-
cia abdominal, entrega de 
material educativo e brin-
des para população.

página 3A GAzetA dos Municípios25 de setembro de 2018



Secretaria de Meio Ambiente 
celebra Dia Mundial de

Árvore em Taubaté

Fêgo Camargo abre
inscrições para

processo seletivo 2019

Balé da Cidade apresenta 
coreografia “Primavera”

Aluno de boxe do projeto
+ Esporte é campeão em

torneio realizado em São Paulo

Para marcar o Dia Mun-
dial da Árvore, celebrado 
na próxima sexta-feira, dia 
21 de setembro, a Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Taubaté apresenta o pro-
jeto de criação da primeira 
unidade de Conservação 
de Taubaté, o Parque Na-
tural Municipal Vale do 
Itaim, e lança oficialmente 
o Plano Municipal de Ar-
borização Urbana e o Guia 
de Arborização Urbana de 
Taubaté. Também estão 
previstas atividades com 
a comunidade no sábado, 
dia 22.
O Parque do Itaim passa a 
ser classificado como uma 
Unidade de Conservação 
na categoria de Proteção 
Integral. Isso garante que a 
área possa se beneficiar do 
recebimento de recursos 
oriundos de compensações 
ambientais de grandes em-
preendimentos, visando 
a proteção, conservação 
e recuperação do espaço 
hoje considerado de rele-
vância ambiental pro mu-
nicípio. O Parque do Itaim, 
como é popularmente 
conhecido, possui uma 
área total de 107 hectares. 
Está localizado em plena 

De 24 a 28 de setembro 
de 2017 estão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo da Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo. A seleção 
é para a oferta de vagas 
de cursos gratuitos para os 
moradores de Taubaté.
Estão disponíveis 493 va-
gas em cursos nas áreas de 
Artes Visuais, Dança, Ins-
trumento Musical, Canto e 
Teatro. O candidato pode 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura e Taubaté pro-
move a estreia da obra 
coreográfica “Primavera” 
de Felipe Chepkassoff. A 
apresentação acontece no 
sábado, dia 22 de setem-
bro, às 20h no Teatro Me-
trópole.
Essa atração é mais uma 
ação do projeto ‘Balé da 
Cidade e Amigos’ com 
ingressos solidários, que 
devem ser trocados duas 
horas antes na bilheteria 
do Teatro por produtos de 
higiene pessoal como: cre-
me dental, sabonete, lenço 

O atleta Richard Apare-
cido dos Santos, aluno de 
boxe chinês do Projeto 
+ Esporte realizado pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
foi o campeão na categoria 
de até 74 quilos do Cam-
peonato de Boxe Olímpico 

área urbana, onde ainda 
são encontradas manchas 
remanescentes de Mata 
Atlântica e de Cerrado, 
nascentes, rica biodiver-
sidade, além de patrimô-
nios culturais e atividades                                    
ambientais que                            
servem como alternativa 
ao turismo cultural e edu-
cativo.
A transformação do Par-
que do Itaim em uma uni-
dade de Conservação vem 
ao encontro das metas 
traçadas pelo Plano Dire-
tor Físico de Taubaté, Lei 
Complementar 412/2017 
e pelo Plano Municipal de 
Conservação e Recupera-
ção da Mata Atlântica de 
Taubaté, publicado neste 
ano. A legislação reco-
nhece o parque como uma 
área relevante do ponto de 
vista ambiental, prioritária 
para o estabelecimento de 
uma unidade de Conserva-
ção municipal.
O Plano de Arborização 
Urbana e o Guia de Arbo-
rização Urbana de Taubaté 
serão entregues e divulga-
dos oficialmente para a po-
pulação, a partir do dia 21, 
após um período de estudo 
e atualização técnica feita 

se inscrever em apenas um 
curso e deve comparecer 
a secretaria da Escola na 
entrada lateral pela Rua 
Portugal, nº 38, Jardim das 
Nações. O horário de aten-
dimento é das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da 
inscrição: xerox do RG, 
CNH  ou da Certidão de 
Nascimento, cópia de 

umedecido, bucha para 
banho entre outros itens. 
A arrecadação será em 
prol do Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
– Fussta e será entregue 
para a Casa São Francisco, 
Mulher e Vida e Núcleo do 
Adolescente.
O trabalho de Chepkas-
soff é baseado na obra do 
compositor Ástor Pantale-
ón Piazzolla, falecido em 
1992, que revolucionou o 
tango ao compor As Qua-
tro Estações Portenhas. 
Mesmo inspirado na obra 
de Vivaldi, o argentino im-

Tradicional realizado no 
último dia 15 de setembro, 
em São Paulo.
Richard participou do 
campeonato acompanhado 
pelo professor do projeto, 
o treinador Carlos Santos. 
A competição reuniu atle-
tas de várias regiões do es-
tado de São Paulo.

pela equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente. Os 
documentos estarão dispo-
níveis para download no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Ambos são importantes 
ferramentas de gestão e de 
comunicação pois trazem 
conceitos e orientações so-
bre o correto planejamen-
to, implantação e manejo 
da arborização urbana no 
município.
Atividades:
Criação da Unidade de 
Conservação no Parque do 
Itaim: apresentação de es-
tudos técnicos e das ações 
desenvolvidas para con-
servação do local
Data: 21 de setembro de 
2018 (sexta-feira)
Hora: das 9h às 12h
Local: Parque do Itaim, 
Av. São Pedro, 2.000
Caminhada ecológica e 
plantios de árvores na 
Mata do Bugio
Data: 22 de setembro de 
2018 (sábado)
Hora: das 9h às 12h
Local: Mata do Bu-
gio (ponto de encontro: 
EMEIEF Profº Ciniro 
Mathias Bueno. Endere-
ço: Via de Acesso 7, 354 
– Barreiro)

um comprovante de re-
sidência atual (em nome 
do candidato maior de 
idade ou do responsável 
quando o mesmo for me-
nor) e 01 foto 3X4 recen-
te.                                       Impor-
tante esclarecer que no ato 
da inscrição o aluno optará 
pelo período pretendido                                                    
para realizar o teste, que 
acontecerá de 22 a 26 de 
novembro, conforme a 
área.

primiu uma atmosfera lati-
na, melancólica e vigorosa 
nos quatro tangos compos-
tos separadamente.
A noite contará com a 
participação das com-
panhias: Eloo Escola de 
Dança, de Thatiana Ayres; 
Studio de Dança Pris-
cila Toledo; Integrarte                                        
Dança coordenado pela 
professora Andrea Garcia, 
além de alunos do Sedes, 
sob o comando de Thiago 
Gomes.
O Teatro Metrópole fica à 
rua Duque de Caxias, 312 
no Centro.

As aulas de boxe do Pro-
jeto + Esporte são gratui-
tas e acontecem na quadra 
do Jardim São José, às 
segundas-feiras, das 17h 
às 18h e às sextas-feiras, 
das 9h às 9h50; e no salão 
comunitário da Vila Santa 
Isabel, às segundas-feiras, 
das 19h às 21h.
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Aguilar Junior se reúne com quiosqueiros 
e apresenta decisão judicial que impede 

demolições em Caraguatatuba

Inscrições para o ‘Treinão 
Rosa’ estão abertas

Edital de “Linguagens
Artísticas” está com
inscrições abertas

Prefeitura de Caraguatatuba instala 
iluminação na praia da Cocanha

e troca luminárias no Centro

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, se 
reuniu na manhã desta se-
gunda-feira (24/09) com 
cerca de 80 quiosqueiros 
da cidade no auditório da 
Fundacc (Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba).
Ele falou sobre a sentença 
proferida na última sexta-
feira (21/09) pela Justi-
ça de Caraguatatuba que 
impede a demolição e a 
abertura de licitação para 
concessões dos quiosques 
instalados nas cidades. A 
decisão foi assinada pelo 
juiz titular de Caraguata-
tuba, Gustavo Catunda.
Segundo o prefeito, a sen-
tença é extremamente im-
portante para a categoria. 
“É uma vitória da cidade 
e uma luta de todos nós. A 
força positiva em prol de 
uma causa foi primordial 
para que a sentença fosse 
favorável. Mas também te-
remos que fazer nossa par-
te, apresentando um pla-
no de urbanização”, disse 
Aguilar Junior.
O prefeito destacou várias 
exigências foram feitas na 
sentença como regenera-
ção de vegetação nativa, 
atendimento das normas 
relativas à saúde públi-
ca (manipulação de ali-
mentos, caixa de gordura, 

Evento possui o intuito de 
custear exames para mu-
lheres do GAPC
Colaborou com o texto: 
Bruna Silva
O GAPC (Grupo de Apoio 
a Pessoas com Câncer), 
em parceria com a Co-
ordenadoria de Eventos 
da Prefeitura e o Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba, 
promove, em outubro, o 
‘Treinão Rosa’.
O ‘Treinão Rosa’ é uma 
corrida e visa conscienti-
zar sobre a prevenção do 
câncer de colo de útero e 
mama. O evento acontece 
no dia 28 de outubro, no 
Parque da Cidade, e conta-
rá com a Banda Confraria 
Musical, aferição pressão, 
teste de glicemia, massa-
gem, além de o Projeto 
Prevenir, que estará pre-
sente com atendimento 
no ônibus fazendo rastre-
amento de câncer bucal e 
orientações sobre o câncer 

As inscrições para projetos 
do edital de “Linguagens 
Artísticas – PROAC Mu-
nicípios FMAPC” estão 
abertas. O edital irá apoiar 
projetos culturais nos mais 
diversos segmentos como: 
teatro, dança, música, pes-
quisas, entre outros.
O edital selecionará dez 
projetos que buscam o for-
talecimento das expressões 
artísticas e culturais, com 
o valor de R$ 25.000,00 
destinado a cada projeto.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Con-
cessionária Caraguá Luz, 
iniciou a instalação de lu-
minárias na praia da Co-
canha, Região Norte da 

Serão instaladas 50 lumi-
nárias na Avenida Altino 
Arantes e outras 70 na 
Avenida Miguel Varlez, no 
Centro. Segundo a Con-
cessionária Caraguá Luz, a 
redução prevista no consu-

sistema de esgoto e água 
encanada) e todas as exi-
gências determinadas pela 
Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São 
Paulo) e pelo Ibama (Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Renováveis).
Nesta terça-feira (25/09) e 
quarta-feira (26/09), uma 
comissão formada por se-
cretários e quiosqueiros se 
reúne com a SPU (Supe-
rintendência de Patrimô-
nio da União) para tratar 
do assunto mediante a sen-
tença publicada na última 
semana.
Estiveram presentes na 
reunião, além do prefeito 
Aguilar Junior, o secretá-
rio de Assuntos Jurídicos, 
Sandro Albok, o secretário 
de Planejamento Estraté-
gico e Desenvolvimento, 
Márcio Jorge Pereira, o 
secretário de Meio Am-
biente, Marcelo Giogeti, 
e o presidente da Câmara, 
Tato Aguilar.
De acordo com Sandro 
Albok, a decisão de Cara-
guatatuba será usada como 
modelo para estudo no 
processo de regularização 
em todo o Brasil. “Vamos 
levar a sentença ao SPU 
e quais adequações serão 
necessárias”.
Agradecimentos

de mama.
As inscrições custam 
R$30,00 e podem ser fei-
tas com os professores: 
Robinho (RK Runners) 
99186-6398, Érika (Sou + 
Turma da Corrida) 98190-
0506, Lauri e Gustavo 
(Espaço FIT) 98255-3051, 
Vanderlei 99151-3483, e 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade (3643-2223 ou 
rua Deputado Claro César, 
53, centro). Para os parti-
cipantes do ‘Treinão’ há as 
opções nas modalidades: 
caminhada, 5 km e 10 km.
O dinheiro arrecadado 
será destinado ao GAPC 
que vai custear exames 
preventivos de câncer no 
colo de útero e na mama. 
A cada duas inscrições os 
participantes podem bene-
ficiar uma mulher que faz 
parte do grupo. De acordo 
com os organizadores, 500 
vagas estão disponibili-
zadas para a corrida, que 
contemplará cerca de 250 

O prazo de inscrição vai 
até o dia 14 de outubro, 
às 23h59, e deve ser feito 
pelo do site www.pinda-
monhanaqaba.sp.qov.br.
Poderão se habilitar para 
os projetos todas as pes-
soas que comprovem do-
micílio há mais de dois 
anos em Pindamonhanga-
ba. Os projetos poderão 
ser realizados em espaços 
independentes, em equi-
pamentos públicos ou em 
plataformas virtuais.

cidade. Serão instalados 
30 postes na orla e o pe-
dido foi encaminhado pe-
los moradores à Prefeitura 
para dar mais segurança ao 
local na parte noturna.

mo será de 70%. Somente 
em setembro, a Prefeitura 
de Caraguatatuba, através 
da Concessionária Cara-
guá Luz, vai instalar cerca 
de 5 mil luminárias. Serão 
beneficiados os bairros 

“Lá atrás quando pedimos 
para o prefeito assinar a 
carta aberta da Associação 
dos Quiosqueiros ele se 
prontificou na hora e esse 
documento foi de funda-
mental importância para 
que houvesse a decisão da 
Justiça. Agradeço o em-
penho do prefeito e de to-
dos os secretários em prol 
dos comerciantes”, disse a 
quiosqueira Margarida Jo-
sefa Fernandes.
Quem também comemo-
rou a decisão foi Marcos 
Fernandes Alves, o Mar-
quinhos do Quiosque 47. 
“Não temos nem o que 
falar. É a garantia de ren-
da e geração de empregos 
de muitas famílias. O em-
prenho de todos valeu a 
pena”.
Mozart Russomano tam-
bém comentou o assunto 
e destacou a luta antiga. 
“Tivemos três gestores 
que entenderam a nossa 
luta, o falecido prefeito 
Trombini, o ex-prefeito 
José Pereira de Aguilar e 
agora o prefeito Aguilar 
Junior. Eu me emocionei 
depois que o prefeito as-
sinou a carta a pedido da 
Associação dos Quios-
queiros. Ali o prefeito                                                       
mostrou seu compromisso 
com os                            quios-
queiros”, destaca.

exames.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, afirma 
que este é um momento 
de promoção de atividade 
física que faz bem para o 
corpo e ainda contribui so-
cialmente para a saúde da 
mulher.
Incidência de câncer nas 
mulheres
Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, somente 
neste ano são esperados 
16.370 casos novos de 
câncer de colo de útero, 
com um risco estimado de 
cerca de 17 casos a cada 
100 mil mulheres. 
O Instituto afirma também 
que o câncer de mama é o 
gênero mais comum entre 
as mulheres brasileiras, 
correspondendo a cerca 
de 30% de novos casos ao 
ano. O câncer de mama 
também acomete homens, 
mas são raros os casos e 
representam somente 1% 
do total.

O PROAC Municípios é 
voltado para o fortaleci-
mento do FMAPC, que 
visa a busca de recursos 
para o estímulo da produ-
ção cultural local.
“Tira Dúvidas” sobre o 
edital acontece nesta quin-
ta-feira (20)
O Departamento de Cultu-
ra promoverá nesta quinta-
feira (20) um momento de 
“Tira Dúvidas” com Hum-
berto Meratti, às 19 horas, 
no Palecete 10 de Julho.

Além disso, a Concessio-
nária Caraguá Luz iniciou 
a troca de luminárias nas 
Avenidas Altino Arantes e 
Miguel Varlez, no centro 
da cidade.

Tabatinga, Cocanha, Mas-
saguaçu, Capricórnio II e 
III, Martim de Sá, Cidade 
Jardim, Rio do Ouro, Ja-
raguazinho, Tinga, Indaiá, 
Poiares, Palmeiras, Tra-
vessão e Porto Novo.
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Equipe de ciclismo
marca presença em

provas de outras cidades

Judocas de Pinda se destacam no 
Campeonato Paulista Estudantil

Caraguatatuba adianta consultas em fila 
de espera na UBS Morro do Algodão e,
ainda assim, sofre com absenteísmo

Basquete feminino vence 
no Campeonato Paulista

Prefeitura e Estado
entregam UBS do Sumaré 

no dia 5 de outubro

A equipe de ciclismo da 
Secretaria de Esportes 
participou no último fim 
de semana de duas compe-
tições.
A ciclista Pamella Karina 
esteve em Minas Gerais 
onde participou do Iron 
Bike, em que ficou em 
terceiro lugar na categoria 
sub 30. 

No último sábado (15), os 
atletas das categorias de 
base do judô da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba) participa-
ram do Campeonato Pau-
lista Estudantil no ginásio 
da Portuguesa, em São 
Paulo.
O evento contou com a 
presença de aproximada-

Com o objetivo de zerar 
a fila de espera por con-
sultas na UBS Morro do 
Algodão, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
promoveu, mais uma vez, 
neste sábado (22/09), um 
Mutirão de atendimen-
to na unidade. No sábado 
(15), as portas da unidade 
também foram abertas e, 
somados os dois dias de 
mutirão, 436 consultas já 
foram realizadas nestes 
horários extras.
Mas mesmo com a possi-
bilidade de adiantar a con-
sulta médica, conforme 
registro da Secretaria de 
Saúde, neste sábado (22), 
foram agendados 360 pa-
cientes e, destes, compa-
receram apenas 286. Ou 
seja, 30% dos pacientes 
não compareceram as con-
sultas agendadas neste sá-
bado.
Quem não perdeu a opor-

A equipe feminina de bas-
quete de Pinda venceu na 
última terça-feira (18) o 
time de Catanduva por 73 
a 62 pontos pelo Campe-
onato Paulista, no ginásio 
do João do Pulo.
Foram escaladas para este 
jogo as atletas: Casano-
va, Tati Pacheco, Leticia 
Lisboa, Licinara, Thaina, 
Nazinha, Lorena, Nata-
lia, Thamires, Tamara, 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em parceria com 
o Governo do Estado, re-
aliza no dia 5 de outubro a 
entrega oficial da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Sumaré. A obra beneficia-
rá moradores dos bairros 
Sumaré, Martim de Sá, 
Prainha, Cidade Jardim, 
Cantagalo, Jardim Terra-
lão e parte da região cen-
tral. Terá custo de mais 
de R$ 4,5 milhões, uma 

Atrás da UBS do Sumaré 
também está em execução 

No domingo (16) os atle-
tas Paulinho, Jauro, Bam-
bam, Edson, Camila e 
Gabi Cardoso, estiveram 
no litoral norte, onde fi-
zeram parte da Quarta 
Prova Ciclística de Ubatu-
ba. Paulinho foi campeão 
na                                    cate-
goria amador 78km; Gabi 
Cardoso, vice na master 

mente 800 atletas das es-
colas públicas e particula-
res do estado. O campeão 
vai representar São Paulo 
nos JEBs (Jogos Escolares 
Brasileiros).
Dos oito judocas que fi-
zeram parte da equipe de 
Pindamonhangaba, Tana-
ís Borges dos Santos, na 
categoria sub 18 leve, da 
escola estadual Eloyna 

tunidade de deixar a saúde 
em dia foi a artesã, Edvâ-
nia Rodrigues de Mene-
ses, 36 anos, moradora do 
bairro Morro do Algodão. 
“Eu já havia participado 
do primeiro mutirão, mas 
como ainda tinham proce-
dimentos a realizar, resol-
vi aproveitar este também. 
E foi muito bom, porque 
consegui resolver tudo 
com meu médico desta 
vez”, afirmou.
Maria Margarida Tavares, 
de 58 anos, também não 
perdeu tempo e levou toda 
a família. “Achei excelen-
te, porque, muitas vezes, 
ficamos com exames guar-
dados, esperando para pas-
sar com o médico. No sá-
bado passado, meu marido 
já havia participado do 
mutirão. E, neste sábado, 
viemos eu e minha filha no 
clínico geral e meu neto 
aproveitou para passar na 
consulta em nutrição”, 

Natasha e Ana Beatriz, 
comandadas pelo técnico 
Luis Paulo Bondioli.
“Estamos evoluindo mui-
to, mas ainda não estamos 
100%. Foi um jogo mui-
to disputado e com uma 
equipe com características 
diferente das outras que 
já enfrentamos. Começa-
mos com dificuldades para 
acertar a defesa, mas de-
pois aumentamos a agres-

parceria entre Governo do 
Estado e Prefeitura. O ter-
reno da construção, doado 
pela Prefeitura, tem 4 mil 
m² e fica na Avenida Si-
queira Campos. A UBS do 
Sumaré prestará os servi-
ços de aferição de pressão 
arterial, testes de glicemia 
capilar, curativos, inala-
ções, consultas médica e 
de enfermagem, vacina-
ção, farmácia e consulta 
odontológica para mais de 

as obras do CAPS (Centro 
de Apoio Psicossocial). O 

78km; e Camila, vice no 
open triathlon 78km.
A equipe de ciclismo tem 
parceria com a Alfa Mo-
dernização, Arbo Vale, 
Academia Moviment, 
Churrascaria Gramado, 
Clínica Veterinária Sas-
saki, Geralis Seguro, Man-
daglio Engenharia, Du 
Costela e Neumacon.

Salgado Ribeiro, e Bianca 
Ferreira, no sub 18 meio 
pesado, da ‘Ryoiti Yassu-
da’, conquistaram meda-
lhas de bronze.
O próximo desafio dos 
judocas de Pinda será o 
Campeonato Paulista As-
pirantes das classes sub 
15, sub 18 e adulto no dia 
29 de setembro em São 
Bernardo do Campo.

contou a dona de casa.
Ao todo, de acordo com 
dados registrados pela Se-
cretaria de Saúde, além das 
360 consultas agendadas 
com a presença de apenas 
286 pacientes; também fo-
ram agendados 110 eletro-
cardiogramas e somente 
90 pacientes comparece-
ram. Dos 80 exames de ul-
trassom previstos na agen-
da, apenas 63 usuários 
compareceram e das 12 
consultas agendadas com 
a nutricionista, apenas oito 
pacientes foram à unidade 
neste sábado.
Além das consultas ofere-
cidas, a farmácia da UBS 
Morro do Algodão tam-
bém abriu, neste sábado, 
e distribuiu 294 medica-
mentos. A UBS Morro do 
Algodão atende de segun-
da a sexta-feira das 7h às 
17h na Rua Antônio dos 
Santos, n. 27; no bairro 
Morro do Algodão.

sividade defensiva e isso 
fez nossa partida melho-
rar”, avalia Bondioli.
O próximo jogo é neste 
fim de semana
O time que defende Pinda 
no Campeonato Paulista 
de Basquete entra em qua-
dra novamente neste do-
mingo (23) contra o Santo 
André, no ginásio do João 
do Pulo, às 16 horas. A en-
trada é gratuita.

10 mil pessoas. A unidade 
receberá duas equipes de 
estratégia de saúde da fa-
mília, compostas por dois 
médicos, duas enfermei-
ras, quatro auxiliares de 
enfermagem, dois auxilia-
res administrativos, uma 
gerente de enfermagem, 
uma gerente administrati-
va, 12 agentes comunitá-
rios de saúde, um dentista, 
um auxiliar de saúde bucal 
e uma equipe de limpeza.

empreendimento deve du-
rar cerca de seis meses.
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Com fatura de energia por 
e-mail, EDP poupa cerca de

240 árvores por ano

Alunos de Medicina
realizam campanha de 

combate à surdez

Encontro com Lúcia
França reúne mais de

200 pessoas

Prazo para requerer segunda via de
título termina nesta quinta-feira

Mais de 330 mil contas de 
energia são enviadas vir-
tualmente aos clientes da 
distribuidora em São Pau-
lo
Dia 21, o Brasil come-
morou o Dia da Árvore, 
que teve como objetivo 
conscientizar a população 
a respeito da preservação 
das áreas verdes. Nesta 
data, a EDP reforça a im-
portância da adesão à fa-
tura de energia por e-mail, 
opção oferecida aos seus 
clientes.
Atualmente, mais de 330 
mil clientes dos 28 mu-
nicípios atendidos pela 
Empresa recebem mensal-
mente suas contas de ener-
gia por meio de endereços 
virtuais. Com esta ação, 
cerca de 240 árvores são 
poupadas de corte por ano.
A redução do uso de papel 
contribui para o consumo 
consciente e para a preser-
vação de recursos naturais, 

A Liga de Otorrinolarin-
gologia do curso de Me-
dicina da Unitau realiza 
amanhã, dia 26, quarta-
feira, a Campanha de Pre-
venção e Combate à Sur-
dez. Os alunos vão atender 

Na ocasião, a primeira-da-
ma abordou temas como 
os direitos da mulher, 
ações pela juventude na 
área da educação e desen-
volvimento social
O Encontro sobre políticas 
públicas para a RMVale, 
que aconteceu na última 
quinta-feira, dia 20, reuniu 
mais de 200 representantes 
da região do Vale do Para-
íba e Baixada Santista, no 
auditório do IBIS Style, 
em Taubaté. O evento foi 
coordenado por Pollyana 
Gama, candidata à deputa-
da federal e Lúcia França, 
primeira dama do Estado 
de São Paulo. Outras lide-
ranças da região também 
participaram do evento.
O debate abordou ques-
tões voltadas ao desen-
volvimento do Estado de 

Eleitores também podem 
votar com outros docu-
mentos
Termina nesta quinta-fei-
ra, dia 27, o prazo para o 
eleitor solicitar a segunda 
via do título no cartório 
eleitoral da zona onde está 
cadastrado. O documen-
to não é o único aceito no 
pleito de outubro e o elei-
tor pode se apresentar com 
outros, desde que seja ofi-
cial com foto, como a car-
teira de identidade, cartei-
ra de trabalho, carteira de 
motorista ou passaporte.
Para solicitar a segunda 
via do título, o eleitor deve 
estar em dia com a Justiça 
Eleitoral, ou seja, não po-
derá ter débitos pendentes, 
como multas por ausência 
às urnas ou aos trabalhos 
eleitorais, como o de me-
sário, ou ainda ter rece-
bido multas em razão de 
violação de dispositivos 
do Código Eleitoral (Lei 
4.737/1965), da Lei das 
Eleições (Lei 9.504/1997) 
e leis conexas.

e assim reafirma o com-
promisso da EDP com os 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
– plano de ação global de-
finido pelas Nações Uni-
das (ONU), para alcançar 
o desenvolvimento susten-
tável até 2030. A iniciati-
va reforça, em especial, 
o ODS 12: “Consumo e 
Produção Responsáveis” 
e o ODS 15: “Vida Terres-
tre”; ambos incorporados 
à agenda estratégica da 
EDP para crescer gerando 
impactos positivos junto à 
sociedade e ao meio am-
biente.
A Empresa, por meio de 
seus canais de relaciona-
mento com o consumidor, 
incentiva a adesão ao re-
cebimento da fatura por 
e-mail. Ao aderir ao envio 
virtual, além de contri-
buir para a preservação do 
meio ambiente por conta 
da diminuição do uso de 

gratuitamente a população 
das 8h30 às 17h30 na Pra-
ça Dom Epaminondas.
São mais de 30 estudan-
tes, auxiliados por pro-
fessores da Universidade, 
que vão realizar exame 

São Paulo, especialmente, 
na RMVale. O foco foram 
as ações pela juventude, 
na área da educação, de-
senvolvimento social e os 
direitos da mulher na so-
ciedade e na participação 
política.
Pollyana agradeceu a con-
tribuição da primeira-da-
ma no debate e acredita 
que encontros como esses 
possibilitam maior apro-
ximação do Governo do 
Estado com a realidade da 
RMVale. “Fico feliz com 
a presença da professora 
Lúcia e de seu posiciona-
mento em temas tão im-
portantes, demonstrando 
empatia ao propor solu-
ções para que São Paulo 
e a nossa região avance”, 
declara Pollyana Gama
Para Lúcia França, que 

Multas devem ser pagas 
por meio de Guia de Reco-
lhimento da União (GRU) 
emitida pelo cartório elei-
toral e podem variar de R$ 
1 a R$ 35,14.
Título digital
Eleitores que estiverem 
com a situação regular 
também podem optar pela 
versão digital do título de 
eleitor que pode ser obti-
da gratuitamente por meio 
do aplicativo e-Título, 
disponível para smartpho-
nes gratuitamente nas lo-
jas virtuais Apple Store e 
Google Play.
O e-Título também serve 
como documento de iden-
tificação do eleitor caso 
ele já tenha feito o reca-
dastramento biométrico. 
Isso porque a versão digi-
tal será baixada com foto, 
o que dispensa a apresen-
tação de outro documento 
de identificação no mo-
mento do voto.
Pelo aplicativo é possível 
saber o local de votação 
e, por meio de ferramen-

papel, o cliente recebe sua 
conta com maior antece-
dência, tendo mais pratici-
dade e comodidade.
Como aderir à Conta por 
e-mail
O cadastro para receber 
a fatura por e-mail é bem 
simples e pode ser reali-
zado a qualquer momento 
por meio da EDP Online 
(www.edponline.com.br), 
usando o aplicativo da em-
presa, disponível em todas 
as plataformas de smar-
tphones e tablets, acessan-
do canais de atendimento 
ao consumidor pelo tele-
fone, no 0800 721 0123, 
com ligação gratuita e 24 
horas, ou nas agências pre-
senciais da Distribuidora.
Na EDP Online, o cliente 
também pode optar pelo 
recebimento virtual dos 
Avisos de Manutenção 
Programada e outras co-
municações da Compa-
nhia.

de otoscopia, que ava-
lia o canal auditivo ex-
terno e o tímpano, além 
de aplicar o questionário                                                      
Hearing Handicap In-
ventory for the Elderly 
(HHIE).

também é professora, é 
uma satisfação estar próxi-
ma àqueles que acreditam 
que a Educação é instru-
mento de transformação 
na vida das pessoas. 
“Estamos juntas na luta 
por um Estado mais justo, 
que ofereça igualdade de 
oportunidades para todos, 
sem nenhuma distinção”, 
afirma.
Também estavam pre-
sentes representantes da 
Fundação Nacional de 
Amparo aos Presos, da 
Casa das Figureiras, do 
Asilo São Francisco, 
mulheres, professores                                                    
e munícipes de Tauba-
té, São José dos Campos, 
Ubatuba, Redenção da 
Serra, Caçapava, Pique-
te, Tremembé e região da 
Baixada Santista.

tas de geolocalização, até 
sua seção eleitoral. Além 
disso, ele também oferece 
serviços como a emissão 
de certidões de quitação 
eleitoral e negativa de cri-
mes eleitorais.
O local de votação também 
pode ser conhecido com 
uma pesquisa simples no 
portal do TSE, por meio da 
seção Serviços ao eleitor 
“Título de eleitor”, título e 
local de votação. A consul-
ta pode ser feita pelo nome 
do eleitor ou número do tí-
tulo, data de nascimento e 
nome da mãe. Os eleitores 
que perderam o prazo final 
do alistamento, no dia 9 de 
maio, não poderão votar 
nas Eleições de 2018. 
Essa foi a data limite 
para requererem inscri-
ção eleitoral, transferên-
cia de domicílio, altera-
ção de título eleitoral ou 
transferência para se-
ção eleitoral especial (                                                             
eleitores com defici-
ência ou mobilidade                          
reduzida).
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Fibria investe em
tecnologia na área

florestal

Tartaruga volta para o
mar após recuperação

no projeto tamar

Projeto Floresta Inteligen-
te aplica tecnologias de big 
data/analytics, internet das 
coisas e inteligência artifi-
cial na floresta plantada
A partir de um diagnósti-
co, a Fibria estruturou a 
gestão de iniciativas de 
digitalização da floresta 
no Projeto Floresta Inteli-
gente. Liderado pela área 
Florestal, foi criada uma 
arquitetura de coleta, co-
municação, análise e dis-
ponibilização de dados, 
em que todas as ações de 
novas tecnologias são cen-
tralizadas no Projeto Flo-
resta Inteligente.
“As florestas plantadas são 
o ponto de partida na ca-
deia produtiva da Fibria. A 
madeira fornece a matéria
-prima para a produção de 
celulose, energia elétrica 
e, cada vez mais, os in-
sumos para o desenvolvi-
mento de novos produtos e 
aplicações. Iniciamos esse 
diagnóstico ainda em 2015 
e levamos o conceito de 
Indústria 4.0 para a flores-
ta. São tecnologias utiliza-
das no dia a dia aplicadas 
ao campo que melhoram a 
disponibilidade de dados 
para tomada de decisão, 
trazem ganhos à produtivi-
dade, à segurança e o de-
senvolvimento dos empre-
gados”, diz Caio Zanardo, 
diretor Florestal da Fibria.
São quatro frentes de im-
plementação de novas 
tecnologias: plantio (Sil-
vicultura), colheita, logís-
tica de madeira e análise 
sistêmica de dados. Mais 
de 50 projetos já foram 
implantados e os resulta-
dos podem ser aferidos em 
diversos deles.
“Existem algumas mega-
tendências mundiais que 
possuem elevada probabi-
lidade de impacto no am-
biente florestal. Mudanças 
demográficas (urbaniza-
ção), mudanças climáti-
cas, escassez de recursos e 
eficiência energética, que 
podem ser mitigadas ou 
otimizadas com o uso de 
novas tecnologias, seja na 
gestão dos ativos florestais 
(terra, floresta e máqui-
nas), na gestão de insumos 
e na gestão comportamen-
tal (pessoas, segurança e 
produtividade)”, afirma 
Luiz Eduardo Sabbado, 
gerente de desenvolvi-
mento operacional flores-
tal da Fibria.
Caminhões com Teleme-

O Projeto Tamar de Uba-
tuba devolveu ao mar uma 
tartaruga-cabeçuda (Ca-
retta caretta) no último dia 
21 de setembro. A espé-
cie, considerada ameaça-
da de extinção segundo a 
União Internacional para 
Conservação da Natureza 
(sigla em inglês IUCN), 
foi resgatada no dia 18 de 
julho de 2018 pela equipe 
do Programa de Monito-
ramento de Praias – PMP 
(Instituto Argonauta para 
a Conservação Marinha) 
na praia de Maresias, mu-
nicípio de São Sebastião, 
e trazida para o Centro de 
Reabilitação de Tartaru-
gas Marinhas do Tamar, 
em Ubatuba. O animal de 
mais de 53kg foi encon-
trado boiando, e logo que 
atendida pelos veterinários 
do Tamar, foi observada a 
presença de uma linha de 
nylon saindo pela cloaca.
Durante o período em que 
a tartaruga ficou em trata-
mento, foram realizados 
exames e na radiografia 
constatou-se a presença 
de um anzol com linha de 
nylon no esôfago. Como 
ela encontrava-se debilita-
da, a equipe de veterinários 
realizou uma transfusão de 
sangue para a estabiliza-
ção da saúde da tartaruga, 
e só depois o animal foi 
submetido ao procedimen-
to cirúrgico para o corte da 
linha de nylon e a retirada 
do anzol do esôfago.
A tartaruga cabeçuda apre-
sentou uma ótima recupe-
ração pós cirúrgica. No dia 
22 de julho foi colocado 
na água, mostrando bons 
reflexos, movimentos res-
piratórios normais e rece-
bendo uma dieta de filé de 
peixe e polvo. No dia 3 de 
agosto, o animal defecou 
a linha de nylon e a partir 
daí passou a se alimentar 

tria
A área de Logística Flores-
tal atingiu, nos últimos cin-
co anos, redução de 43% 
na taxa de acidentes com 
afastamento e 60% na taxa 
de acidentes com e sem 
afastamento. As principais 
causas dessa redução são o 
treinamento de motoristas 
e o uso de tecnologia de 
precisão no acompanha-
mento das operações. Em 
2016 foi atingida a marca 
de 100% da frota com te-
lemetria. Para melhorar o 
trânsito na fábrica, a Fibria 
criou um sistema automa-
tizado de entrada de cami-
nhões na unidade de Três 
Lagoas (MS). Semelhante 
a um sistema de pedágio 
de cobrança automática, a 
tecnologia New Log Tra-
ck garante que a unidade 
receba e rastreie um ca-
minhão de madeira a cada 
três minutos sem filas ou 
engarrafamentos.
Torres de videomonitora-
mento de incêndios
A Fibria possui mais de 
um milhão de hectares de 
florestas em sete estados 
brasileiros, entre florestas 
plantadas e áreas de con-
servação ambiental (ma-
tas nativas). O fogo é um 
risco sempre ameaçador 
para a floresta, pessoas e 
biodiversidade. Para re-
duzir o tempo de resposta 
aos alarmes de fogo, fo-
ram instaladas torres equi-
padas com câmeras de ví-
deo para detecção de focos 
de incêndio. Até 2017, 50 
torres foram instaladas nas 
unidades de Três Lagoas 
(MS) e Aracruz (ES), com 
alcance de até 20 km. A 
Fibria adota uma política 
de prevenção de incêndios 
florestais que dá grande 
ênfase à conscientização 
de vizinhos, parceiros, ter-
ceirizados e participantes 
de nossos programas so-
ciais.
A prevenção, no entanto, 
não afasta todos os riscos. 
A Fibria mantém em suas 
áreas de cultivo equipes 
de brigadistas preparadas, 
que dependem de um rápi-
do alerta para conseguirem 
combater os focos ainda 
em seu estágio inicial. As 
câmeras em torres são uma 
ferramenta valiosa nesse 
combate. Em 2017, a área 
total atingida por incêndio 
florestal caiu 46% em rela-
ção a 2016. Em relação a 
2015, a queda foi de 94%.

de forma espontânea e em 
quantidades satisfatórias, 
melhorando suas condi-
ções clínicas a cada dia. 
Segundo a médica vete-
rinária do Tamar, Daniela 
Costa, “casos assim de in-
gestão de anzóis de pesca 
podem levar as tartarugas 
marinhas a óbito se não 
tratados com urgência”.
Após se recuperar, a devo-
lução da tartaruga ao mar 
foi planejada numa ação 
conjunta entre o Tamar 
e a equipe do PMP. Uma 
lancha levou as equipes e 
a tartaruga até uma região 
de mar aberto, distante das 
redes costeiras, a leste do 
município de Ilhabela. Foi 
um momento emocionan-
te, principalmente para as 
pessoas que participaram 
desde o resgate até as fa-
ses da reabilitação da tar-
taruga. Após mergulhar, o 
animal nadou em direção 
ao azul do mar, enquanto 
todos na lancha se des-
pediam e desejavam vida 
longa à jovem tartaruga-
cabeçuda.
No Estado de São Paulo, 
o TAMAR iniciou suas 
atividades em 1990, com 
a instalação da Base de 
Pesquisa e Conservação 
de Ubatuba, onde o apoio 
voluntário dos pescadores 
no resgate e salvamento 
de tartarugas capturadas 
incidentalmente nas redes 
de pesca é crucial para o 
desenvolvimento do traba-
lho. O litoral de Ubatuba 
apresenta grande ocorrên-
cia de tartarugas marinhas 
juvenis, que têm a região 
como importante área de 
alimentação, especial-
mente a tartaruga-verde 
(Chelonia mydas). Sendo 
a pesca a segunda maior 
atividade econômica do 
município de Ubatuba, é 
elevada incidência de cap-

Viveiro automatizado
Primeiro viveiro automati-
zado de mudas de eucalip-
to do mundo, na Unidade 
de Três Lagoas (MS). Com 
uma área de 48 mil metros 
quadrados e capacidade 
para produzir 43 milhões 
de mudas de eucalipto por 
ano. Opera como uma es-
pécie de “fábrica de mu-
das”, o viveiro conta com 
24 robôs que realizam a 
seleção, plantio, diagnós-
tico das mudas e até o em-
barque automático para o 
transporte, tudo com base 
em inteligência artificial. 
A tecnologia foi importa-
da da Holanda, onde já é 
usada para o plantio auto-
matizado de mudas de flo-
res. Esse modelo permitirá 
à Fibria ter uma produtivi-
dade três vezes maior do 
que um viveiro tradicio-
nal.
A qualidade das mudas 
produzidas pelo proces-
so automatizado é melhor 
que o tradicional, com um 
custo de produção cerca de 
25% menor. Além disso, o 
viveiro automatizado in-
corpora conceitos de sus-
tentabilidade na sua opera-
ção: os tubetes em que são 
plantadas as mudas são de 
papel biodegradável e não 
mais de plástico, o que 
gera redução de resíduos, 
menor consumo de água e 
menor impacto ambiental.
Tecnologia LIDAR
É uma tecnologia inova-
dora em medição de áre-
as, relevo e árvores para 
inventário. Faz censo da 
floresta através da cap-
tura de dado por sensor 
laser e depois analisados 
por software especializa-
do. Este projeto, iniciado 
em 2011 na unidade Flo-
restal de São Paulo com 
o objetivo de melhoria na 
precisão da medição das 
áreas e caracterização do 
relevo, foi indispensável 
na implantação da colheita 
mecanizada em áreas com 
inclinação até 33º, com 
dados de relevo embar-
cado, por meio de mapas 
digitalizados, para maior 
segurança nas máqui-
nas de colheita. A Fibria                                           
reduziu em 12% o custo 
de monitoramento e atua-
lização de áreas, além de 
viabilizar inúmeros proje-
tos de modernização que 
resultaram no aumento de 
1,2% de nossa área plan-
tada.

tura incidental dessa espé-
cie em redes de pesca.
Desde o início, o Tamar 
Ubatuba já registrou mais 
de 16.900 ocorrências de 
tartarugas marinhas, e fo-
ram devolvidas vivas ao 
mar 12.660 tartarugas cap-
turadas incidentalmente 
em redes ou reabilitadas 
após serem encontradas 
doentes, feridas ou debili-
tadas.
O Projeto TAMAR come-
çou em 1980 a proteger 
as tartarugas marinhas 
no Brasil. A Petrobras é 
a patrocinadora oficial 
do TAMAR, por meio do 
Programa Petrobras So-
cioambiental. A Fundação 
Pró-TAMAR é a principal 
executora das ações do 
PAN – Plano Nacional de 
Ação para a Conservação 
das Tartarugas Marinhas 
no Brasil do ICMBio/
MMA. O TAMAR traba-
lha na pesquisa, proteção e 
manejo das cinco espécies 
de tartarugas marinhas 
que ocorrem no país, todas 
ameaçadas de extinção: 
tartaruga-cabeçuda (Ca-
retta caretta), tartaruga-de
-pente (Eretmochelys im-
bricata), tartaruga-verde 
(Chelonia mydas), tarta-
ruga-oliva (Lepidochelys 
olivacea) e tartaruga-de-
couro (Dermochelys co-
riacea). Protege cerca 
de 1.100 quilômetros de 
praias e está presente em 
26 localidades, em áreas 
de alimentação, desova, 
crescimento e descanso 
das tartarugas marinhas, 
no litoral e ilhas oceâni-
cas dos estados da Bahia, 
Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, 
Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Santa 
Catarina. Em Ubatuba, re-
cebe o apoio da Prefeitura 
Municipal.

Direito, pedagogia e
administração são cursos

mais procurados
Juntos, respondem por 
27,4% das matrículas no 
ensino superior
Direito, pedagogia e admi-
nistração são os maiores 
cursos de graduação do 
país em número de alunos, 
de acordo com o Censo da 
Educação Superior 2017, 
divulgado na sexta-feira, 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Juntos, esses cur-
sos representam mais de 
um quarto das matrículas, 
27,4%.
Pelo menos desde 2009, 
esses cursos lideram a lista 
de mais procurados tanto 
em número de matrículas 

quanto em ingressantes e 
concluintes. Do total das 
matrículas vigentes em 
2017, 10,6% são em direi-
to; 8,6% em pedagogia; e 
8,2% em administração.
Segundo o censo, no to-
tal, o ensino superior tem 
cerca de 8,3 milhões de 
estudantes em cursos de 
graduação. A maior parte 
dos estudantes está ma-
triculada em instituições 
de ensino privadas, com 
75,3% das matrículas. Ao 
todo, 6,5 milhões estão 
matriculados em cursos 
presenciais e, cerca de 1,8 
milhões, em cursos a dis-
tância.
Consideradas apenas as 

licenciaturas, que formam 
professores para atuar nas 
salas de aula, pedagogia 
foi o curso mais procura-
do. Ao todo, as licenciatu-
ras representam 19,3% das 
matrículas no ensino supe-
rior. Dessas, 44,7% são em 
pedagogia.
O curso é seguido por 
formação de professor 
de educação física, com 
11,7% das matrículas em 
licenciaturas; formação de 
professor de matemática, 
com 6%; formação de pro-
fessor de história, 5,7%; 
formação de professor de 
biologia, 5,3%; e forma-
ção de professor de portu-
guês, 5%.


