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Risco de fortes temporais é 
forte no Sudeste durante o 
carnaval, diz meteorologia

Provas do Enem serão 
aplicadas nos dias
3 e 10 de novembro

Atrações da Estrada de Ferro
Campos do Jordão são alternativa 

para quem quer sossego no Carnaval

As famosas águas de mar-
ço chegaram mais cedo 
em 2019, pelo menos é o 
que revelou o mês de fe-
vereiro, um dos mais chu-
vosos de todos os tempos. 
De acordo com o serviço 
de previsão do tempo, a 
chuva vai continuar dando 
muito trabalho e preocu-
pando os meteorologistas 
na Região Sudeste durante 
o Carnaval de 2019. 
Segundo informa o site 
Climatempo, há risco de 

As provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano serão 
aplicadas nos dias 3 e 10 
de novembro, segundo 
cronograma divulgado 
na tarde de ontem, dia 27 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Pelo calendário, as 
inscrições estarão abertas 
de 6 a 17 de maio.
Entre 1º e 10 de abril os 
estudantes poderão pedir 
isenção da taxa de inscri-
ção. 
Nesse mesmo período, o 
Inep vai receber as justi-
ficativas dos que faltaram 

Para quem prefere sosse-
go ao agito carnavalesco, 
uma boa pedida é apreciar 
as paisagens do Vale do 
Paraíba a bordo dos trens 
da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ). Os 
ingressos para as atrações 
turísticas custam de R$ 12 
a R$ 17 e há também op-
ções gratuitas.
Em Campos do Jordão, a 
principal atração é o Bon-
de Turístico, que faz o per-
curso entre a estação Emí-
lio Ribas e a parada Portal 
nos tradicionais bondes 
vermelhos e amarelos da 
ferrovia. O ingresso custa 
R$ 16. O tempo do per-
curso de ida e volta é de 
aproximadamente 1 hora. 
O serviço funciona diaria-
mente, inclusive aos sába-
dos, domingos e feriados, 
incluindo a terça-feira de 
Carnaval, com saídas às 
11h, 12h, 14h, 15h e 17h. 
O bonde opera também na 
extensão entre as paradas 
Portal e São Cristóvão 
com partidas às 10h, 13h 
e 16h. Outra opção é o 
Bonde Turístico Urbano, 
que leva os passageiros da 
estação Emílio Ribas, no 
bairro Capivari, até Aber-
néssia, um dos bairros 
mais tradicionais da cida-
de. Lá encontra-se a ma-
triz de Campos do Jordão, 
o edifício que sediou um 
dos primeiros hotéis da 
cidade, o mercado muni-
cipal e a estrada que leva 
ao Palácio de Inverno e ao 
Auditório Claudio Santo-
ro, onde anualmente são 

mais temporais especial-
mente em São Paulo, no 
Rio de Janeiro e em Minas 
Gerais, que serão os mais 
afetados pelas grandes 
áreas de instabilidade que 
persistem sobre o Sudeste 
do Brasil. O leste paulista, 
onde está o Vale do Para-
íba, terá chuvas em prati-
camente todos os dias de 
carnaval.
Com o grande acúmulo de 
chuva desde o início de 
fevereiro, muitas áreas de 

às provas em 2018. O edi-
tal do Enem, conforme o 
instituto, será publicado 
no próximo mês.
No ano passado, 5,5 mi-
lhões de pessoas se ins-
creveram para fazer o 
Enem, mas 4,1 milhões 
compareceram aos dois 
dias de provas. Nos dois 
domingos de exame, os 
estudantes precisam de-
senvolver conhecimentos 
de linguagens, incluindo 
redação, ciências huma-
nas, ciências da natureza e 
matemática.
Os resultados do Enem 
podem ser usados em 
processos seletivos para 

realizados os concertos 
do Festival de Inverno. O 
tempo do percurso de ida e 
volta é de cerca de 30 mi-
nutos. O serviço funciona 
aos sábados, domingos e 
feriados, com embarque 
às 15h e às 16h. A tarifa é 
de R$ 12.
Há também o Centro de 
Memória Ferroviária de 
Campos do Jordão, que 
retrata a rica trajetória da 
EFCJ por meio de peças 
históricas e uma exposi-
ção permanente. O desta-
que do acervo é a única 
automotriz a gasolina que 
operou na ferrovia em sua 
fase inicial, entre 1914 
e 1926, quando foi con-
cluída a implantação da 
eletrificação. Abre às sex-
tas-feiras e aos sábados, 
das 9h às 11h30 e 13h às 
16h30, e tem entrada gra-
tuita.
O teleférico,que transpor-
ta os visitantes do Parque 
do Capivari até o topo do 
Morro do Elefante, fun-
ciona de quarta a segun-
da-feira, e estará aberto, 
excepcionalmente, nesta 
terça-feira (5). Seu horário 
de funcionamento é das 
10h às 16h30. Os ingres-
sos custam R$ 17. 
Pindamonhangaba - Em 
Pindamonhangaba, o des-
taque é o trem turístico 
que leva os passageiros até 
Piracuama, no pé da Serra 
da Mantiqueira. O percur-
so, sem paradas interme-
diárias, é de aproximada-
mente 2 horas, ida e volta. 
O embarque pode ser feito 

São Paulo, Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais estão 
encharcadas e o risco de 
deslizamento e queda de 
barreiras permanece alto.
A circulação dos ventos 
sobre o Brasil, em diver-
sos níveis da atmosfera, 
vai manter a concentração 
de umidade sobre o Su-
deste facilitando a ocor-
rência de muita chuva. 
As áreas de instabilidade 
devem enfraquecer no fim 
do Carnaval.

vagas no ensino superior 
público, pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para bolsas de estudo em 
instituições privadas, pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), e 
para obter financiamento 
do curso pelo Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies). Em 2019 o Sisu 
ofereceu 235,4 mil vagas, 
distribuídas em 129 uni-
versidades públicas de 
todo o país. Além de uni-
versidades brasileiras, os 
estudantes podem se ins-
crever em 37 instituições 
portuguesas que têm con-
vênio com o Inep.

aos sábados, às 13h30, e 
aos domingos e feriados, 
incluindo a terça-feira de 
Carnaval, às 10h e 14h. O 
ingresso custa R$ 13.
Outra atração na cidade é 
o Parque Reino das Águas 
Claras, localizado às mar-
gens do rio Piracuama, no 
km 17 da via férrea. Cons-
truído em 1972, o parque 
foi decorado com figuras 
em cerâmica dos persona-
gens da obra literária de 
Monteiro Lobato, o maior 
escritor brasileiro de lite-
ratura infantil, nascido na 
vizinha Taubaté. O parque 
conta com amplo espaço 
para a realização de pi-
queniques, em uma área 
verde de mais de 21 mil 
m². Abre de segunda-feira 
a sábado, das 8h30 às 17h. 
A entrada custa R$ 10.
Santo Antônio do Pinhal 
- Ao lado da estação Eu-
gênio Lefèvre, no meio 
da Serra da Mantiqueira, 
fica o mirante de Santo 
Antônio do Pinhal, que 
contempla em sua vista as 
cidades de Pindamonhan-
gaba, Taubaté e Tremem-
bé. Ele funciona diaria-
mente, das 9h às 17h.
Em todas as atrações, não 
é necessário reserva, e 
crianças menores de cinco 
anos de idade não pagam. 
Nos trens, precisam ser 
transportadas no colo.
Mais informações sobre 
os serviços da EFCJ, en-
dereços e telefones de 
suas bilheterias podem ser 
consultadas no site www.
efcj.sp.gov.br.
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Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar.
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas.
Cafeomancia: leitura através da borra do café.
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas.
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista.
Catroptomancia: adivinhação por espelhos.
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera.
Cleomancia: adivinhação por dados.
Cristolomancia: adivinhação por cristais.
Cromolomancia: adivinhação por cebolas.
Dactilomancia: adivinhação por observação de anéis.
Dendromancia: observação de árvores derrubadas.
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos.
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves.
Hidromancia: observação da água.
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes.
Margaritomancia: adivinhação por pétalas.
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas.
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes.
Oinomancia: adivinhação pelo vinho.
Ovomancia: adivinhação através de ovos.
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do 
hospital. Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto des-
cansando.
- Eu quero uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica pra fazer essa escolha. 
Nós vamos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro 
nome. Eu quero arranjar um sobrenome...
***
Na aula de ciência, o professor pergunta o aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca:
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o 
coração não sente?

Mensagens

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, 
quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna 
escravo de hábitos, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marcas, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com 
quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está 
infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo pelo incerto 
para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, 
qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se obser-
var, os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se 
algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus 
subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que 
surgem nos dois lados e, dessa maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas 
eram resolvidos com bom senso, inspirado na sabedoria do povo, trans-
mitida pelos ditados populares. Eu reclamava porque não tinha sapatos 
novos e quando olhei para traz vi um homem que não tinha os pés. Nem 
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas po-
dem se lembrar do dito quando se sentirem injustiçados.

Pensamentos,provérbios e citações

O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor solução.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos da decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

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

Livro D-25, FLS. nº 45, Termo nº 6958
Faço saber que pretendem se casar JOÃO MARCOS MANCASTROPPI LIMA E SOUZA e NATHÁLIA ROBERTA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos Campos-SP, nascido em 15 de outubro de 1993, de profissão porteiro, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Andre Geraldo da Silva, nº 107, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
LUIZ FERNANDES DE SOUZA, falecido em em Tremembé/SP na data de 15 de agosto de 2005 e de SANDRA MANCAS-
TROPPI DO NASCIMENTO LIMA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 2 de março de 1969, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Lorena-SP, nascida em 1 de agosto de 1994, de profissão manicure, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA, de 46 
anos, natural de Paraisópolis/MG, nascida na data de 12 de outubro de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 1 de março de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Taxa de desemprego entre 
mulheres da Grande São 

Paulo cai para 18,1%

A taxa de desemprego das 
mulheres na região metro-
politana de São Paulo di-
minuiu 1,6 ponto percen-
tual, passando de 19,7%, 
em 2017, para 18,1%, em 
2018. Não havia queda 
desde 2013. Os dados fa-
zem parte do boletim da 
Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Fundação Seade) e De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee-
se), divulgados ontem, dia 
28, que analisa a presença 
das mulheres no mundo do 
trabalho. O percentual, no 
entanto, ainda é maior que 
a média da região, a qual, 
em dezembro do ano pas-
sado, estava em 15,1%.
O rendimento médio do 
trabalho das mulheres 
teve retração de 1,6% de 
2017 para 2018, valen-
do R$ 11,08 por hora. O 
valor equivale a 86% do 
recebido pelos homens. 
Essa relação era de 87% 
em 2017. No entanto, a di-
ferença já alcançou 74%, 
em 1998.
“A aproximação entre os 
rendimentos dos dois seg-
mentos ocorreu, principal-
mente, pela maior desva-
lorização dos rendimentos 
médios dos homens, mais 

afetados, nas últimas dé-
cadas, pelo fechamento de 
postos de trabalho na in-
dústria e em segmentos do 
setor de serviços, que são 
melhor remunerados”, diz 
o boletim.
A participação feminina 
no mercado de trabalho 
da região metropolitana 
diminuiu de 55,1%, em 
2017, para 54,2%, no ano 
passado. A maior inser-
ção desse segmento foi 
registrada em 2008, quan-
do o percentual alcan-
çou 56,4%. O percentual 
considera a proporção de 
mulheres com 10 anos ou 
mais de idade que estão 
ocupadas ou desemprega-
das. “A leve recuperação 
econômica nesse último 
período não foi suficien-
te a ponto de estimular 
maior participação da for-
ça de trabalho”, avaliam 
as entidades.
Arranjos familiares
O número médio de pes-
soas nas famílias da região 
metropolitana diminuiu de 
3,2 para 2,9 indivíduos, 
considerando os biênios 
2007-08 e 2017-18. Isso 
ocorreu principalmente, 
segundo a pesquisa, pela 
redução do número médio 
de filhos, que passou de 
1,3 para 1 filho por famí-

lia.
O arranjo familiar é ava-
liado nas análises de mer-
cado de trabalho, especial-
mente quando envolve as 
mulheres, pois muitas ve-
zes elas se dedicam as ati-
vidades domésticas ou as 
conciliam com o trabalho 
remunerado.
O boletim aponta ainda 
que os formatos clássi-
cos de família (casal com 
filhos), que compunham 
44,5% do total de famílias 
em 2007-08 e passou para 
37,9% em 2017-18. Tam-
bém diminuíram a partici-
pação dos arranjos que in-
cluem outros parentes ou 
agregados (de 16,9% para 
14,8%).
Outros tipos de arranjos, 
como o em que a pessoa 
mora sozinha e o que é 
constituído por casal sem 
filhos, aumentaram sua 
proporção para 16,2% 
cada um. Os chefes sem 
cônjuge com filhos – situ-
ação em que as mulheres 
são maioria – são 14,9%.
A chefia preponderante 
ainda é masculina, mas 
está em queda nos últimos 
dez anos. Por outro lado, 
a proporção de mulheres 
chefes no total de famílias 
cresceu de 27,5%, para 
33,1%.
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Campanha quer coibir
violência sexual

contra mulheres no carnaval

Coleta seletiva atinge
segunda melhor
marca em janeiro

Brasil celebra primeiro Dia 
Nacional das Doenças Raras 

em meio a desafios

Nos meses em que o feria-
do de carnaval ocorre, o 
índice de violência sexual 
contra as mulheres cos-
tuma aumentar cerca de 
20%, segundo o Ministé-
rio da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(MMFDH). Para tentar 
coibir esse tipo de crime, 
o MMFDH lançou ontem, 
dia 28 a campanha “Meu 
corpo não é sua fantasia”, 
uma ação educativa que 
mobilizará, durante o fe-
riado, agentes das forças 
de segurança de Salvador, 
Maceió, Palmas, Recife e 
Goiânia.
O efetivo, distribuído nos 
principais circuitos das 
cinco capitais, irá instruir 
a população sobre a vio-
lência contra a mulher e 
divulgar os principais ca-
nais de denúncia, como 
o Ligue 180, o aplicativo 
para celulares Proteja Bra-
sil e o portal Humaniza 
Redes. A iniciativa conta 
com o apoio da Secretaria 
e Procuradoria da Mulher 
da Câmara dos Deputados, 
da Universidade Maurício 
de Nassau (Uninassau), 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado da 
Bahia e da Secretaria de 
Defesa Social do Estado 
de Pernambuco.
Para a secretária nacional 
de políticas para mulhe-
res, Tia Eron, a preven-
ção deve compreender a 
orientação aos homens, da 
mesma forma que instru-
mentalizar as mulheres a 
reconhecer o que é agres-
são. “Não queremos só 
pedir que as mulheres se 

Em conjunto, essas enfer-
midades afetam mais de 
13 milhões de brasileiros, 
que buscam diagóstico 
precoce e opções de tra-
tamento em um cenário 
repleto de necessidades 
médicas não atendidas
Ontem, quinta-feira, dia 
28, o Brasil celebrou seu 
primeiro Dia Nacional de 
Doenças Raras. Aprovada 
no ano passado, a lei que 
oficializa a efeméride re-
presenta mais um avanço 
no apoio aos pacientes que 
enfrentam essas enfer-
midades, um movimento 
que ganhou força a partir 
de 2014, com a criação 
da Política Nacional de 
Atenção Integral às Pes-
soas com Doenças Raras. 
Mundialmente, a data é 
reconhecida desde 2008, 
quando a Organização Eu-
ropeia de Doenças Raras 
– Eurordis trouxe à tona a 
importância da conscienti-
zação sobre o tema.
Se isoladamente as doen-
ças raras afetam poucas 
pessoas, em conjunto re-
presentam um importante 
problema de saúde, aco-
metendo mais de 350 mi-
lhões de indivíduos em 
todo o mundo. Trata-se de 
uma categoria que englo-
ba aproximadamente 8 mil 
enfermidades², a maioria 
delas de difícil diagnósti-
co e com poucas opções de 
tratamento, o que provoca 
um forte impacto para os 
sistemas de saúde e gran-
de sofrimento para os pa-
cientes e suas famílias. No 
Brasil, estima-se que exis-
tam 13 milhões de pessoas 
com doenças raras, núme-
ro superior à população 
da cidade de São Paulo. 
Como forma de ampliar a 
assistência a esses pacien-
tes, desde 2014 foram pu-
blicados mais de 30 Proto-
colos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) para 
doenças raras, com foco 
nas enfermidades consi-
deradas prioritárias para 
o Brasil, como é o caso da 
polineuropatia amiloidóti-
ca familiar (PAF), ou pa-

Taubaté encerrou o mês 
de janeiro com a segunda 
maior coleta de material 
reciclável desde o início 
das operações pela Eco 
Taubaté. De acordo com 
balanço da coleta seleti-
va, moradores dos bairros 
colaboraram com a arre-
cadação de 273 toneladas. 
O recorde da coleta seleti-
va ocorreu em janeiro de 
2018, com a marca de 275 

cuidem.
Queremos convocar os ho-
mens a participarem dessa 
luta com a gente. É um 
trabalho de formiguinha 
conscientizar toda uma 
população, mas é assim 
que se muda uma realida-
de social tão triste como 
essa”, afirmou, segundo a 
assessoria de imprensa da 
pasta.
O Ligue 180 é um servi-
ço oferecido pela Ouvido-
ria Nacional dos Direitos 
Humanos, mantida pelo 
MMFDH. Por meio de li-
gação gratuita e confiden-
cial, esse canal de denún-
cia funciona 24 horas por 
dia, todos os dias da se-
mana, no Brasil e em ou-
tros 16 países: Argentina, 
Bélgica, Espanha, EUA 
(São Francisco e Boston), 
França, Guiana Francesa, 
Holanda, Inglaterra, Itália, 
Luxemburgo, Noruega, 
Paraguai, Portugal, Suíça, 
Uruguai e Venezuela.
No ano passado o Ligue 
180, como é conhecida a 
Central de Atendimento à 
Mulher do governo fede-
ral, recebeu 1.075 denún-
cias relativas a assédio se-
xual, estupro, exploração 
sexual e estupro coletivo 
em fevereiro, um aumento 
de 17,95% em relação ao 
mês anterior.
Importunação sexual
As mulheres têm, este ano, 
um incremento da legisla-
ção brasileira a seu favor. 
Esse é o primeiro carna-
val após a importunação 
sexual ter sido tipificada 
como crime no país.
Caracterizada pela rea-

ramiloidose, mais comum 
em descendentes de portu-
gueses.
Progressiva e incapacitan-
te, a doença costuma ser 
diagnosticada entre os 30 
e os 40 anos de idade e os 
pacientes sobrevivem, em 
média, apenas dez anos 
após o surgimento dos pri-
meiros sintomas, caso não 
haja tratamento adequado. 
Embora não existam es-
tatísticas oficiais sobre a 
PAF no Brasil, estima-se 
que existam milhares de 
brasileiros com a doença, 
o que pode fazer do País 
uma das nações com o 
maior número de pacien-
tes no mundo.?
Projeções da Academia 
Brasileira de Neurologia 
(ABN) sugerem, contudo, 
que mais de 90% dos pa-
cientes brasileiros ainda 
não tenham sido diagnos-
ticados. Em Portugal, ao 
contrário, mais de 90% 
dos portadores já foram 
identificados, possibili-
tando a esses pacientes a 
chance de tratar a doença 
precocemente e melhorar 
seu prognóstico.
Aprovado em 2016 pela 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa), Vyndaqel (tafamidis), 
da Pfizer, chegou ao País 
como o primeiro tratamen-
to específico para adultos 
com PAF. Já no ano passa-
do, o Ministério da Saúde 
anunciou a incorporação 
do medicamento à lista 
de produtos distribuídos 
na rede pública de saúde. 
Foi também em 2018 que 
o governo federal aprovou 
o projeto que institui a Po-
lítica Nacional para Doen-
ças Raras no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), como 
forma de estabelecer uma 
rede de cuidados voltada a 
esses pacientes.
Desafios
Apesar dos avanços recen-
tes, a área de doenças raras 
ainda representa um desa-
fio para a ciência médica. 
Embora existam mais de 8 
mil doenças descritas nes-
sa categoria, apenas cerca 

toneladas. A coleta seleti-
va em Taubaté teve início 
em junho de 2017. Em 20 
meses, a soma de material 
reciclável coletado é de 
4.457 toneladas, que dá 
uma média mensal de 223 
toneladas. Isso representa 
dizer que a comunidade 
taubateana ajudou a retirar 
o equivalente a 1.782 ca-
minhões de lixo que iriam 
parar em aterros sanitá-

lização de ato libidinoso 
na presença de alguém e 
sem sua anuência, a im-
portunação sexual era 
considerada, até setembro 
do ano passado, uma con-
travenção penal. Quem a 
cometia poderia ser puni-
do com, no máximo, uma 
multa. Agora, com a san-
ção da Lei nº 13.718/2018, 
a pena poderá chegar a 
cinco anos de prisão.
Crianças e adolescentes
No carnaval também au-
menta o número de denún-
cias de violência sexual 
contra crianças e adoles-
centes. Segundo o MMF-
DH, em fevereiro de 2018 
o Disque 100 (Disque Di-
reitos Humanos) acolheu 
1.228 denúncias, número 
29,81% maior em relação 
ao mês anterior e 21,95% 
superior ao registro de 
março.
O ministério alerta que os 
foliões também devem es-
tar atentos a outros tipos 
de violação de direitos de 
crianças e adolescentes, 
como o trabalho infantil 
e a ingestão de álcool e o 
uso de drogas. Acessan-
do o aplicativo Proteja 
Brasil, disponível para os 
sistemas iOS e Android, 
o denunciante pode obter 
o endereço da unidade de 
atendimento mais próxi-
ma do ponto onde se loca-
liza. Além disso, os canais 
de contato mantidos pelo 
governo federal também 
servem para que se trans-
mitam informações sobre 
o desaparecimento e a si-
tuação de rua de menores 
de idade.

de 5%? contam com al-
gum tratamento aprovado. 
Por isso, com um portfó-
lio inovador e um pipeli-
ne promissor em doenças 
raras, a Pfizer trabalha 
para proporcionar a esses 
pacientes terapias essen-
ciais para quadros graves 
que carecem de opções 
terapêuticas, independen-
temente da prevalência 
dessas enfermidades.
“Para potencializar esses 
esforços, desde 2015 as 
doenças raras se tornaram 
uma das áreas prioritá-
rias da Pfizer para inves-
timentos em Pesquisa & 
Desenvolvimento. Hoje, o 
pipeline nesta área já con-
ta com 14 moléculas em 
estudo e o foco são as te-
rapias para enfermidades 
hematológicas, como a 
doença falciforme, e neu-
romusculares, a exemplo 
da distrofia muscular de 
Duchenne”, afirma a dire-
tora médica da Pfizer, Má-
rjori Dulcine.
O foco da Pfizer em do-
enças raras se baseia em 
mais de uma década de 
experiência nesse seg-
mento, apresentando um 
portfólio global com mais 
de 20 medicamentos apro-
vados em todo o mundo, 
incluindo indicações para 
doenças raras nas áreas de 
hematologia, neurociên-
cia, distúrbios metabóli-
cos, pneumologia e onco-
logia.
“A Pfizer vem fortalecen-
do sua área de doenças 
raras com uma estratégia 
que contempla uma dupla 
abordagem: em curto pra-
zo, tem o compromisso de 
apoiar os pacientes no ge-
renciamento da enfermi-
dade, trazendo mais qua-
lidade de vida; em longo 
prazo, investe na investi-
gação dessas doenças e 
suas causas, criando valor 
para a sociedade como um 
todo, considerando espe-
cialmente que se trata de 
um segmento repleto de 
necessidades médicas não 
atendidas”, completa Má-
rjori.

rios, prejudicando o meio 
ambiente.
A Prefeitura de Taubaté 
planeja o desenvolvimen-
to de novas ações com o 
objetivo de aumentar o en-
gajamento da população e 
estimular ainda mais a co-
leta do material reciclável. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
link http://taubate.sp.gov.
br/coletaseletiva/.
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Carnaval movimenta
o comércio da região

Encontro de Pais na cidade 
de Pindamonhangaba
está de volta em 2019

O Carnaval deve movi-
mentar o varejo da RM 
Vale durante os próximos 
dias. Segundo o Sincovat 
(Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté e re-
gião), a expectativa dos 
lojistas, principalmente 
de setores de decoração e 
acessórios, fantasias, be-
bidas e supermercados, é 
que as vendas aumentem 
8% com relação ao mes-
mo período de 2018.
Além dos foliões da re-
gião, as tradicionais mar-
chinhas de São Luiz do 
Paraitinga, e agora tam-
bém das cidades de Tre-
membé e Pindamonhanga-
ba, atraem muitos turistas. 
“A cada ano que passa, o 
Carnaval na região ganha 
mais tradição e organi-
zação. Isso atrai pessoas 
de outras cidades e ajuda 

Aberto à comunidade, os 
encontros têm como ob-
jetivo auxiliar todas as 
pessoas interessadas em 
melhorar seus lares. No 
ano passado mais de 60 
famílias foram orientadas.
O projeto Encontro de 
Pais, desenvolvido pelos 
Ministérios da Criança e 
Adolescente e do Lar e 
Família da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, surgiu 
por causa dos desafios que 
surgem no dia a dia dos 
pais sobre a educação de 
uma criança. As reuniões 
foram iniciadas em 2018, 
quando aconteceram ao 
longo do ano, no Teatro 

a movimentar ainda mais 
os setores de comércio 
e serviços”, explica Dan 
Guinburg, presidente do 
Sincovat e vice-presidente 
da Fecomercio-SP.
As festividades também 
são fortes nos demais mu-
nicípios, com desfiles de 
blocos e escola de samba, 
festas em clubes, escolas 
e condomínios, além do 
carnaval de rua na Serra 
da Mantiqueira e litoral 
norte.
“A região atende todos os 
públicos. 
Desde aqueles que pre-
ferem as festas mais agi-
tadas, até os que optam 
para tirar os dias para 
descansar ou curtir uma 
praia. De qualquer ma-
neira, o comércio em 
geral, hotéis, pousadas, 
restaurantes, postos de 

Galpão e na Faculdade 
Funvic. Os participantes 
são estimulados a doar 
alimentos não perecíveis 
para serem entregues ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Pinda, já que 
este projeto não tem fins 
lucrativos. Aproximada-
mente 60 famílias esti-
veram nos encontros e 
puderam tirar dúvidas, re-
ceber dicas para melhorar 
a relação com os filhos e 
prepará-los para o sucesso 
espiritual, profissional e 
emocional. Passaram por 
esses encontros profissio-
nais de Psicopedagogia, 
Psicólogia, Pedagogia, 

combustíveis, entre ou-
tros setores, registram um                                         
grande movimento”, com-
pleta Dan.
Trabalho no Carnaval – 
Ao contrário do que mui-
tas pessoas pensam, o 
Carnaval não é um feriado 
nacional ou estadual, no 
entanto, trata-se de uma 
festa popular comemorada 
em todo o país.
A maioria das empresas 
acaba alterando a rotina 
de trabalho justamente por 
ser uma festividade tradi-
cional no Brasil. Assim, o 
empregador poderá adotar 
as seguintes alternativas: 
exigir carga horária nor-
mal de trabalho, negociar 
com o funcionário a dis-
pensa mediante acordo de 
compensação ou dispen-
sar o funcionário por mera 
liberalidade.

Psiquiatra e Orientação 
Sexual que auxiliaram as 
famílias sobre como agir 
diante das dificuldades.
O Encontro de Pais é 
aberto à comunidade e 
tem como objetivo formar 
uma nova geração para le-
var esperança ao mundo.
A próxima reunião acon-
tece no dia 28 de março, 
com o educador e apre-
sentador Alacy Barbosa, 
do programa da TV Novo 
Tempo, Lar e Família. E 
em 4 de maio, a neuro-
cientista Sandra Barilli vai 
falar sobre comportamen-
to familiar e transtornos 
mentais.


