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A GAzetA dos Municípios

UNITAU lança novos cursos 
para o vestibular de verão 2020

Cras Bagé apresenta 5ª Mostra 
do projeto Costurando Sonhos

Escola municipal de Taubaté 
recebe cinemateca

Taubaté promove
cerimônia de abertura da

16ª edição das Paralimpíadas

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) está com 
inscrições abertas
para o Vestibular de Verão 
2020. As inscrições vão 
até dia 4 de
dezembro e a taxa é de 
R$50. Para se inscrever o 
candidato deve acessar
o site da UNITAU. A pro-
va acontece no dia 8 de 
dezembro. Para este pro-
cesso seletivo, a Univer-
sidade lança quatro novos 
cursos. “O oferecimento 
destes novos cursos se deu 
a partir de estudos de
mercado feitos pela Uni-
versidade, para atender 
uma demanda da
região”, comenta a reitora 
Profa. Dra. Nara Lucia Pe-

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) Bagé apresenta na 
próxima terça-feira, dia 5 
de novembro, das 10h às 
15h30, a 5ª Mostra do pro-
jeto Costurando Sonhos. 
O tema da quinta edição 
é “Alice no País das Ma-
ravilhas”. A unidade fica 
na avenida Bagé, 166, no 

A EMEF Professor Erna-
ni Giannico inicia na pró-
xima terça-feira, dia 5 de 
novembro, às 15h30, as 
atividades de uma cine-
mateca que faz parte do 
projeto Escola e Vida 3.
O projeto é uma parceria 
do Grupo Komedi Cam-
pinas e a empresa MRS 
Logística S.A, via Lei 
Rouanet, com o objetivo 
de democratizar e expan-
dir a arte e cultura para as 
crianças das redes públi-
cas de educação dos mu-
nicípios.
As cinematecas são equi-
padas com estrutura de 

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 4 de novembro, às 
8h30 acontece a cerimô-
nia de abertura da 16ª edi-
ção das Paralimpíadas de 
Taubaté. As competições 
acontecem até sexta-fei-
ra, dia 8 de novembro, na 
EMEEEIF Madre Cecília.
Após o acendimento da 
pira, é dada a largada para 
os jogos, que têm início 
com um festival de capo-
eira. No período da tarde, 
a partir das 13h30, aconte-
cem as partidas de vôlei e 
handebol. Serão realizadas 
provas convencionais de 
atletismo, natação, tênis 
de mesa, queimada, dama, 
dominó e futsal, além de 
provas adaptadas das mo-
dalidades já conhecidas 
para os atletas com maior 
comprometimento inte-
lectual e/ ou motor: atle-

rondi Fortes.
Além das novas opções, a 
Universidade oferece va-
gas para mais de 30
cursos.
MEDICINA VETERINÁ-
RIA
Totalmente presencial, o 
curso de Medicina Veteri-
nária da UNITAU será
oferecido em 10 semes-
tres.
As aulas acontecerão no 
Departamento de Ciências 
Agrárias, que conta
com uma fazenda piloto, 
além de outros laborató-
rios, e no Campus do
Bom Conselho onde serão 
oferecidas as disciplinas 
básicas de
Biociências.

Parque Urupês.
Os trabalhos artesanais 
expostos foram desenvol-
vidos por 27 participan-
tes por meio de oficinas. 
O objetivo do projeto é 
fortalecer os vínculos co-
munitários, estimular o 
desenvolvimento de po-
tencialidades e aproximar 
as famílias.

cinema, livros e 40 DVDs 
com gravações de peças 
teatrais socioeducativas e 
sistema de som compacto. 
No Estado do Rio de Ja-
neiro já foram instaladas 
10 cinematecas equipadas 
e outras estruturas foram 
entregues em escolas de 
Minas Gerais e São Paulo.
Além disso, os materiais 
impressos da MRS ficarão 
expostos permanentemen-
te nas estruturas. E será 
exibido um vídeo com in-
formações de segurança 
para os alunos.
Segundo a especialista de 
Relações Institucionais 

tismo (prova de agilidade 
para cadeirantes e andan-
tes com e sem andador), 
basquete (prova de arre-
messo, condução de bola 
e prova em equipe), futsal 
(chute ao gol sem goleiro 
do meio da quadra, com 
goleiro e com dificulda-
de), natação (provas com 
material de apoio-prancha 
e outros) e vôlei (câmbio). 
Além da corrida de rua e 
da caminhada superação.
O evento conta com 500 
atletas. Além dos alunos 
da EMEEEIF Madre Ce-
cília, também participam 
atletas de outras entidades, 
como Apae Pinda, Apae 
Caçapava, EMEF Edmir 
Viana de Moura (Caçapa-
va), Apae Campos do Jor-
dão, Apae Ubatuba, Apae 
Guará, CEEP de Tremem-
bé, Assid Taubaté e Centro 

TECNÓLOGOS NA 
ÁREA DE COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL
De curta duração e com 
foco no mercado de traba-
lho, a Universidade
oferece  três cursos ofe-
recidos na modalidade 
tecnólogo: COMUNICA-
ÇÃO
I N S T I T U C I O N A L , 
MARKETING DIGITAL 
E PRODUÇÃO AUDIO-
VISUAL.
As aulas serão oferecidas 
no Departamento de Co-
municação Social que
conta com um estúdio de 
TV, além de laboratórios 
de Rádio e de
Fotografia.
ACOM/UNITAU

Ao todo existem cinco 
centros de referência no 
município. São espaços 
destinado à assistência, 
orientação e acompanha-
mento às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, que buscam forta-
lecer as relações e os laços 
familiares para o convívio 
em comunidade.

Verônica Mageste, “um 
dos principais objetivos 
era buscar um projeto que 
refletisse nosso desejo de 
estar presente no dia a dia 
da comunidade, de forma 
permanente e que pudes-
se trazer benefícios mais 
concretos para as crianças 
e os adolescentes dos mu-
nicípios. 
Neste sentido, temos enor-
me prazer em realizar a 
entrega das estruturas e 
saber que esses jovens po-
derão ter acesso a meios 
culturais, nem sempre dis-
poníveis, neste e nos pró-
ximos anos.”

Dia Taubaté.
O objetivo do evento é in-
tegrar as escolas de edu-
cação especial da região, 
promovendo as potenciali-
dades dos alunos, além de 
chamar a atenção de toda 
sociedade para a necessi-
dade de ações inclusivas, 
sejam elas esportivas, cul-
turais ou sociais.
A primeira edição das Pa-
ralimpíadas ocorreu em 
2003 e durante as 15 edi-
ções anteriores cerca de 
6.000 paratletas de dife-
rentes idades já participa-
ram do evento.
SERVIÇO:
Evento: XVI Paralimpía-
das de Taubaté
Local: EMEEEIF Madre 
Cecília
Endereço: Avenida Fran-
cisco Alves Monteiro, s/nº 
Novo Horizonte



página 2 A GAzetA dos Municípios 01 de novembro de 2019

Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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Fiscalização monitora
15 locais da zona rural

Agentes da Divisão de 
Fiscalização de Obras 
Particulares da Prefeitura 
de Taubaté monitoraram  
15 bairros da região rural 
do município.
 As ações são realizadas 
com regularidade, e tem a 
finalidade de proibir a prá-
tica de loteamentos consi-
derados clandestinos.
Os fiscais fizeram um per-
curso de aproximadamen-
te 170 km e vistoriaram 
os bairros Sete voltas, Ipi-
ranga, Sítio Scarpa, Iraci 
Rodrigues, Monjolinho, 
Pompéia, Curiolano, Pou-
so Frio, Macuco, Sobradi-

nho, Pedra Grande, Berta 
Grande, Caieiras, Registro 
e Pedra Negra.
Essa ação contou com 
apoio da Guarda Civil 
Municipal e resultou em 
uma notificação. Os fis-
cais ainda efetuaram ins-
truções em processos do 
Ministério Público e co-
lheram informações para 
o inquérito instaurado pela 
Delegacia de Polícia.
As operações são realiza-
das conforme recomen-
dação do Ministério Pú-
blico. Pela Lei Federal nº 
6.766/79, na zona rural 
nenhum terreno pode ser 

loteado ou desmembrado 
para fins de implantação 
de núcleo residencial, co-
mercial, industrial ou de 
lazer. 
A área mínima permitida 
para comercialização é de 
20 mil metros quadrados, 
tamanho que obedece ao 
módulo mínimo de    par-
celamento de imóveis ru-
rais.
A administração munici-
pal orienta às pessoas para 
que busquem mais infor-
mações junto à Secretaria 
de Planejamento, pesso-
almente ou pelo telefone 
3625-5026.
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Cemitérios de Taubaté se
preparam para Finados

Farmácia Municipal terá alteração de 
atendimento para medicamentos do 

componente especializado

Prefeitura de Pinda assina 
homologação do contrato 
para criação do CEPATAS

Os cemitérios municipais 
de Taubaté devem receber 
cerca de 20 mil visitantes 
no feriado de Finados em 
2 de novembro. O horário 
de funcionamento será das 
7h às 17h.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
informa que a travessa da 
Saudade, que dá acesso ao 
cemitério do Belém, será 
interditada durante o dia 
2 de novembro. Somente 
será permitida a circula-
ção de moradores, taxis-
tas, idosos e pessoas com 
deficiência. Agentes de 
trânsito vão estar no local 
para orientar os pedestres 
e garantir a fluidez do 
trânsito. Não há restrição 

A Farmácia Central Mu-
nicipal terá uma pequena 
alteração nos dias de aten-
dimento para os benefici-
ários dos medicamentos 
do componente especiali-
zado: dois dias no mês de 
novembro e dois dias no 
mês de dezembro. O com-
ponente especializado é 
aquele medicamento cedi-
do pelo Governo do Esta-
do, antigamente conheci-
dos como medicamentos 
de alto custo.
Essa alteração se dará para 
que a equipe da Farmácia 
possa proceder com os 
trâmites de organização 
de documentação e recei-
ta dos pacientes que irão 
receber os medicamentos 
do componente especiali-
zado ao final do mês, para 
fechar o malote que vai 
para a Regional de Saúde, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está mais 
próxima da criação de 
um centro voltado pra o 
bem-estar dos animais. Na 
terça-feira (29), o prefeito 
Dr. Isael Domingues as-
sinou a homologação da 
licitação para a reforma 
do Abrigo Municipal, que 
será transformado no CE-
PATAS – Centro de Pro-
teção e Atendimento aos 
Animais. O investimento 
será de R$ 575.989,39, 
para remodelação do abri-
go com mais estrutura e 
conforto para receber os 
animais conforme as nor-
mas aprovadas pela Vigi-
lância Sanitária. O projeto 
do local contempla espaço 
para recepção, consultó-
rio, parte administrativa, 
sala de vacinação, sala de 
cirurgia, sala de procedi-
mentos, canil para quaren-
tena, maternidade, gatil 
com solário, sala para ba-
nho e tosa, sala de interna-

prevista para o cemitério 
de Quiririm.
O Cemitério Municipal de 
Taubaté (Belém, fundado 
em 1887) é composto por 
cerca de 20 mil jazigos, 
sendo aproximadamente 
2.000 perpétuos e 18.000 
jazigos de arrendamento. 
Conta ainda com 3.400 
columbários subterrâ-
neos (gavetas rotativas), 
775 columbários aéreos 
e 750 nichos. O Cemité-
rio de Quiririm (fundado 
em 1928) conta com 100 
jazigos perpétuos, 1.000 
jazigos de arrendamento e 
168 nichos.
A Prefeitura de Taubaté 
executa manutenções peri-
ódicas nos cemitérios. Fa-

dentro do prazo estipulado 
pelo Estado. 
Sem toda essa documen-
tação enviada no prazo 
correto, os pacientes não 
têm como receber a medi-
cação na data correta, por 
isso e pela grande quan-
tidade de processos a se-
rem        atendidos com 
esses medicamentos, será 
necessária a realização de 
serviço interno pela equi-
pe da Farmácia, por isso 
não haverá atendimento 
somente nos guichês de 
componente especializa-
do, somente dias 4 e 5 de 
novembro.
Em dezembro, o mesmo 
trâmite burocrático tem 
que ser realizado nova-
mente, para que os pacien-
tes beneficiados possam 
receber seus medicamen-
tos no final do mês. Por 

ção, espaço para animais 
de grande porte (bovinos, 
equinos etc), nova pintura 
e fachada, além de espaço 
para eventos como as fei-
ras de adoção. “O projeto 
do CEPATAS é muito bem 
pensado para que os ani-
mais tenham todo o trata-
mento adequado e tam-
bém para colaborar com 
o trabalho realizado para 
o aumento da rotatividade 
do abrigo e para diminuir 
o número de cães e gatos 
abandonados”, explicou a 
secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Fran-
co. De acordo com a se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, além das obras 
do CEPATAS, a Prefeitura 
está realizando os esforços 
para a melhorar o serviço, 
como por exemplo, dar 
continuidade às castrações 
nos bairros – desde 2018, 
1200 castrações foram re-
alizadas em diversas regi-
ões da cidade.

miliares e amigos podem 
executar a limpeza dos ja-
zigos até mesmo no dia 2, 
mas grandes reformas só 
serão liberadas a partir do 
dia 4 de novembro.
No cemitério do Belém, 
entre os túmulos mais vi-
sitados está o da menina 
Daniela, que aos 7 anos 
foi atropelada e desde en-
tão um grande números 
de pessoas atribui a ela a 
realização de milagres. 
Pessoas depositam brin-
quedos e doces no túmulo 
como forma de agrade-
cimento a alguma graça 
alcançada. Outro túmulo 
visitado é o dos “Praci-
nhas” que participaram da 
2ª Guerra Mundial.

isso, o atendimento so-
mente nos dias 3 e 4 de 
dezembro será suspenso, 
somente nos guichês do 
componente especializa-
do.
Os demais atendimentos 
da Farmácia Central Mu-
nicipal continuam sendo 
realizados normalmente, 
nos dias e horários nor-
mais de funcionamento do 
local, de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 17 ho-
ras com retirada de senhas 
até as 15 horas.
A farmacêutica responsá-
vel pela Farmácia Central 
Municipal, Lídia Giroldo, 
destaca que é importante 
que os pacientes que re-
tiram medicamentos do 
componente especializado 
se organizem para cum-
prirem a data agendada no 
seu cartão de atendimento.

A intenção da Secretaria 
de Saúde, é viabilizar, ain-
da, uma unidade móvel de 
castração para uso do abri-
go. Atualmente, o espaço 
conta com 52 cachorros e 
7 gatos.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, a construção 
do CEPATAS é necessária 
para que os animais aban-
donados da cidade sejam 
tratados com mais respei-
to.
“Nossa intenção é me-
lhorar o acolhimento e a 
maneira como os animais 
abandonados são tratados. 
Isso também é um traba-
lho de saúde e prevenção. 
O CEPATAS será um cen-
tro de serviços com todo 
o atendimento necessá-
rio aos animais, para que 
possam ser colocados para 
adoção, além do trabalho 
de castração e de cons-
cientização para evitar no-
vos abandonos”, explicou 
o prefeito.
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Pinda recebe prêmio por
redução em mais de 80% da

sífilis congênita no município

Caraguatatuba promove ações 
de alerta contra o câncer de 
próstata no Novembro Azul

Departamento de receita e
fiscalização fazendária realiza

curso sobre atividade econômica

Pacientes do CAPS II em
Caraguatatuba recebem

certificados de curso de panificação

O setor de Infectologia 
da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu o 
1º prêmio de redução da 
taxa de incidência de sífi-
lis congênita e aumento na 
taxa de detecção sífilis na 
gestante. 
O município reduziu em 
82% da sífilis congênita 
e 21% na gestante em re-
lação aos anos de 2016-
2017.
O município esteve entre 
as duas cidades da região 
(Pindamonhangaba e Gua-
ratinguetá) a receberem o 
prêmio “Luiza Matida”, 
in memoriam, médica co-
ordenadora na elaboração 
e implantação de políticas 

Novembro Azul é um 
movimento mundial que 
acontece durante o mês de 
novembro para reforçar a 
importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. A 
doença é o segundo tipo 
de câncer mais comum en-
tre os homens brasileiros. 
Para alertar sobre a im-
portância dos homens 
cuidarem da saúde, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, desenvolveu uma 
campanha especial para 
todo o mês.
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) do Perequê-
-Mirim, Sumaré e Jetuba 
estarão em passeata para 
divulgação da campanha 
na segunda-feira (08/11), 
com saída às 14h da frente 

O Departamento de Re-
ceita e Fiscalização reali-
zou um curso que atende 
as novas normas gerais do 
“Livre Exercício da Ati-
vidade Econômica”, no 
auditório da Prefeitura. O 
Curso foi ministrado pelo 
professor Edilson Perei-
ra de Godoy do IBRAP 
– (Instituto Brasil de In-
teligência em Administra-
ção Pública). Segundo o 
Departamento de Receita 
e Fiscalização Fazendá-
ria, a intenção foi de estar 
alinhado com o Governo 
Federal acerca das novas 
normas que envolvem a 
temática. A realidade da 
Administração pública 
moderna não pode ficar 
alijada a seu tempo, em 
que as empresas buscam 
cada vez mais agilidade, 

O Fundo Social de Cara-
guatatuba entregou nesta 
quarta-feira (30/10), cer-
tificados de conclusão do 
curso de panificação pro-
movido aos pacientes do 
Centro de Atenção Psicos-
social II (CAPS), do bair-
ro Sumaré.
A oficina foi realizada 
entre os meses de agos-
to e outubro e objetivou 
capacitar e qualificar os 
usuários do CAPS para o 
mercado de trabalho, além 
de ser uma ferramenta im-
portante para a inclusão 
de pessoas que possuem 
algum transtorno mental.
A formanda Leci da Sil-
veira contou que é um so-
nho encerrar o curso. “Me 
sinto realizada. 

públicas e estratégias para 
a Eliminação da Transmis-
são Vertical do HIV e Sí-
filis do Programa Estadual 
de DST/Aids.
“Este resultado só foi pos-
sível devido à integração 
nas unidades de saúde do 
município, sobretudo, no 
setor de infectologia no 
empenho e dedicação no 
acolhimento e tratamento 
dos pacientes”, explicou 
o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
Sífilis é uma infecção 
sexualmente transmissí-
vel, podendo também ser 
transmitida para a criança 
durante a gestação ou par-

de cada unidade.
As UBSs Ademir Reis, 
Porto Novo, Morro do 
Algodão, Tinga, Jara-
guazinho, Casa Branca, 
Tabatinga e Massaguaçu 
também terão uma pro-
gramação toda especial e 
diferenciada voltada aos 
homens durante o mês in-
teiro. Confira aqui a agen-
da completa do Novembro 
Azul.
O Novembro Azul tam-
bém levará palestras e 
ações em outros pontos da 
cidade. A equipe da UBS 
Ademir Reis estará pre-
sente na Casa de Recupe-
ração, nos dias 7 e 21/11, 
com grupos educativos 
voltados orientação e pre-
venção contra o Câncer de 
Próstata e a Doenças Se-
xualmente Transmissíveis 

qualidade a todo momento 
dos órgãos públicos.
“Acreditamos que capaci-
tar equipe interna é mini-
mizar o árduo trabalho dos 
servidores, é conquistar 
agilidade no acompanha-
mento da execução diária 
das tarefas burocráticas e 
gerenciar todos os recur-
sos é priorizar necessida-
des”, comentou o diretor 
de Receita e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Cor-
rêa da Silva.
Sobretudo, o objetivo da 
Prefeitura é oferecer me-
lhores alternativas para a 
tomada de decisões, além 
de compartilhar de uma 
comunidade moderna e 
atuante de servidores.
A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba após 
publicação da medida 

É mais uma vitória”, co-
memorou.
Para a presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar 
é fundamental olhar com 
carinho para as pessoas, 
em sua essência mesmo. 
“Com a realização do cur-
so, tivemos a oportunidade 
entender uma necessidade 
e se adaptar a ela, olhando 
para cada um de uma for-
ma especial”, declarou.
O prefeito Aguilar Junior 
expressou alegria ao estar 
juntamente aos pacientes. 
“A alegria de viver das 
pessoas do CAPS é con-
tagiante. Todos são ven-
cedores por agarrar essa 
oportunidade de fazer o 
curso de qualificação. Pa-
rabéns”.

to, se dividir em 3 etapas 
que variam em decorrên-
cia do não tratamento ade-
quado.
O tratamento é realizado a 
base de penicilina e evolui 
sem complicações quan-
do tratado, porém quando 
não, pode progredir para 
problemas neurológicos, 
tais como AVC, demên-
cia, surdez, problemas de 
visão.
O diagnóstico é realizado 
por exames laboratoriais e 
sinais clínicos a depender 
do estágio da doença va-
riando de feridas indolores 
no local da infecção a pro-
blemas neurológicos com-
prometendo a qualidade e 
de vida do paciente.

(DST). No dia 7, o encon-
tro acontece às 9h com a 
primeira temática e no dia 
21 a partir das 14h com os 
grupos DST.
No dia 18 de novembro, 
a Subprefeitura da re-
gião Sul recebe a equipe 
da UBS Massaguaçu, às 
14h, com palestra e roda 
de conversa sobre a pre-
venção contra o câncer de 
próstata.
Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), 
em 2018, surgiram mais 
de 68 mil novos casos da 
doença. 
Entre as maiores vítimas, 
estão homens a partir dos 
50 anos, além de pessoas 
com presença da doença 
em parentes de primeiro 
grau, como pai, irmão ou 
filho.

Provisória nº 881 de 14 
de abril de 2019, e apro-
vação da Lei nº 13.874 de 
20 de setembro de 2019 
que instituiu a Declaração 
de Direitos de Liberdade 
Econômica, realizou inú-
meras reuniões com as se-
cretarias e departamentos 
envolvidos para buscar o 
entendimento das novas 
determinações impostas 
pela Lei Federal quanto à 
total liberdade econômica 
das empresas e diante da 
complexidade que a nova 
legislação federal trouxe 
aos municípios. “Trouxe-
mos o curso para Capa-
citação dos nossos servi-
dores, para que em breve 
possamos elaborar minuta 
de projeto de lei para ade-
quação da nova legislação 
federal”, finaliza Vicente.

A oficina de panificação é 
composta por aulas teóri-
cas que abordam as boas 
práticas na manipulação 
de alimentos, na qual os 
alunos aprendem, por 
exemplo, a se vestir para 
o dia-a-dia na cozinha e 
técnicas de higienização 
das mãos e teóricas onde 
aprendem a fazer dez tipos 
de pães artesanais.
A cerimônia teve abertura 
da apresentação do proje-
to musical CAPS II, sob 
o comando da professora 
Rachel Guedes.
A formatura também teve 
a participação do secre-
tário de saúde, Amauri 
Toledo e do enfermeiro 
responsável do CAPS, 
Robson Baldasso.


