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A GAzetA dos Municípios

É hoje a abertura da
Copa São Paulo de

Futebol Junior em Taubaté

Menos feriados em 2019

Detran.SP lista 20
curiosidades sobre
sexagenário Fusca

Será hoje a recepção de 
abertura da 50ª edição da 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior em Taubaté. O 
evento acontece às 16h no 
hotel Gran Continental.
Durante a abertura será 
apresentada toda a estru-
tura e detalhes da organi-
zação da Copinha, além da 
apresentação das equipes 
por seus representantes. 
O hotel Gran Continental 
fica na Avenida Dr. Emilio 
Winther, 1390, Jardim das 
Nações.
Ao todo, 128 clubes vão 
disputar a Copinha. O 
maior torneio de base do 
futebol brasileiro está di-
vidido em 32 chaves, sen-
do três na capital e 29 no 
interior paulista.
Os meninos do Esporte 
Clube Taubaté estão no 
grupo 27 e vão disputar 
partidas na primeira fase 
com as equipes do Tuba-
rão (SC), Vasco da Gama 
(RJ) e Carajás (PA). O 
Burrinho faz sua estreia 
às 13h45 do dia 4 de ja-
neiro no estádio Joaquim 
de Morais Filho contra o 
Tubarão.
A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior é uma organiza-
ção da Federação Paulista 
de Futebol e Prefeitura de 
Taubaté, com apoio do Es-
porte Clube Taubaté.
TROCA DE INGRES-
SOS – A troca de ingres-
sos para os jogos começou 
nesta quarta-feira, dia 2 de 
janeiro. O local para troca 
antecipada de ingressos é 
na sede do Esporte Clube 
Taubaté. Nos dias dos jo-
gos a troca pode ser feita 
diretamente no Joaquin-
zão.
Cada torcedor poderá tro-
car, no máximo, cinco in-
gressos por rodada (cada 

Veja o que vai dar para 
emendar
1º de janeiro (terça-feira): 
Ano Novo.
5 de março (terça): Carna-
val — a segunda-feira, 4 
de março, é ponto facul-
tativo, bem como a quar-
ta-feira de Cinzas (ponto 
facultativo até as 14h).
19 de abril: Sexta-feira 
Santa. 21 de abril (Domin-
go): Páscoa e Tiradentes.
1º de maio (quarta-feira): 
Dia Mundial do Trabalho.

Considerado até hoje um 
dos mais fabricados da 
história, lendário veículo 
completou nesta quarta 
(3) seis décadas do início 
de produção no país; mo-
delo tem 827 mil unidades 
registradas no Estado
Um dos veículos mais 
queridos pelos brasileiros 
comemorou, nesta quarta 
(3/1), 60 anos no país. O 
lendário e charmoso Fusca 
começou a ser produzido 
em São Paulo há seis dé-
cadas. Para que o aniver-
sário não passe em branco, 
o Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) preparou uma 
relação de 20 curiosidades 
e informações sobre o ho-
menageado da vez.
1. A produção brasileira 
do Fusca começou em 3 
de janeiro de 1959.
2. Os primeiros saíram da 
fábrica Anchieta da mon-
tadora Volkswagen.
3. No sistema do Detran.
SP, constam atualmente 
827.202 unidades regis-
tradas.
4. É o modelo mais cole-
cionado no Estado de São 
Paulo. Do total de veícu-
los registrados, 6.927 têm 
a cobiçada placa preta, 

ingresso dará direito para 
os dois jogos da rodada) e 
deverá apresentar seu do-
cumento, RG ou CPF, no 
momento da troca. Crian-
ças até 4 anos de idade 
não precisam do ingresso.
A troca poderá ser feita 
por: arroz (1kg), feijão 
(1kg), pó de café (500g), 
leite em pó (400g), ma-
carrão (1kg) ou óleo (1l). 
Cada ingresso correspon-
de a um alimento, ou seja, 
em caso de cinco ingres-
sos o torcedor deverá le-
var 5 quilos de alimento.
O ingresso solidário, com 
a troca por alimentos, é 
uma iniciativa que bene-
ficia diversas instituições 
da cidade. Todos os ali-
mentos arrecadados serão 
doados.
Caso o torcedor saia do 
estádio durante a partida, 
o mesmo deverá ter outro 
ingresso para retornar.
A torcida visitante terá 
acesso exclusivo pelo por-
tão da rua Japão, aos fun-
dos do estádio.
Confira os horários das 
trocas da primeira fase em 
Taubaté:
• 2 de janeiro (quarta-fei-
ra), das 10h às 20h: troca 
para a 1ª, 2ª e 3ª rodada, 
no E.C. Taubaté
• 3 de janeiro (quinta-fei-
ra), das 10h às 20h: troca 
para a 1ª, 2ª e 3ª rodada, 
no E.C. Taubaté
• 4 de janeiro (sexta-feira), 
das 10h às 16h30: troca 
para 1º rodada, no Joa-
quinzão
• 5 de janeiro (sábado), 
10h às 16h: troca para 
a 2ª e 3ª rodada, no E.C. 
Taubaté
• 6 de janeiro (domingo), 
das 10h às 16h: troca para 
a 2ª e 3ª rodada, no E.C. 
Taubaté

7 de setembro (sábado): 
Independência do Brasil.
12 de outubro (sábado): 
Nossa Senhora Aparecida.
2 de novembro (sábado): 
Finados.
15 de novembro (sexta-
feira): Proclamação da 
República.
25 de dezembro (quarta-
feira): Natal é dia 25.
Ponto facultativo
4 de março: segunda-feira 
de Carnaval é ponto facul-
tativo.

para colecionadores.
5. São Paulo (com 3.856 
unidades), Campinas 
(com 193) e São Bernardo 
do Campo (com 167) são 
as cidades com mais Fus-
cas com placa preta.
6. O primeiro modelo do 
Fusca foi lançado na Ale-
manha em 1935. Ele foi 
chamado de Volkswagen 
(ou carro do povo).
7. O automóvel foi cria-
do pelo alemão Ferdinand 
Porsche (sim, o mesmo da 
marca Porsche).
8. O Fusca também é co-
nhecido como Beetle (ou 
“besouro”, em inglês).
9. Bug, Käfer, Type 1, Ca-
rocha, Coccinelle, Escara-
bajo, Maggiolino são al-
guns exemplos de nomes 
ou apelidos do Fusca em 
alguns países.
10. No Brasil, ele chegou 
como Volkswagen Sedan. 
E sua fabricação por aqui 
começou em 1959 e foi 
até 1986.
11. No Rio Grande do Sul, 
ficou conhecido como 
Fuca; no Paraná, como 
Fuqui.
12. De seu projeto, surgi-
ram ainda outros suces-
sos, como a Brasília e a 
Variant.

• 7 de janeiro (segunda-
feira), das 10h às 16h: tro-
ca para 2º rodada, no Joa-
quinzão
• 8 de janeiro (terça-fei-
ra), das 10h às 22h: troca 
para a 3ª rodada, no E.C. 
Taubaté
• 9 de janeiro (quarta-fei-
ra), das 10h às 16h30: tro-
ca para 3ª rodada, no Joa-
quinzão
Segurança: Não será per-
mitida a entrada de lati-
nha, garrafinha, bandeira 
com mastro, capacete, 
sombrinha e guarda-chu-
va. Em caso de chuva, a 
Polícia Militar orienta os 
torcedores fazerem o uso 
da capa de chuva.
Jogos da 1ª fase da 50ª edi-
ção da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior em Tauba-
té:
GRUPO 27 – Taubaté
4 de janeiro (sexta-feira), 
às 13h45: EC TAUBATÉ 
– SP x CA TUBARÃO – 
SC
4 de janeiro (sexta-feira), 
às 16h: CR VASCO DA 
GAMA – RJ x CARAJÁS 
EC – PA
7 de janeiro (segunda-fei-
ra), às 13h30: EC TAUBA-
TÉ – SP x CARAJÁS EC 
– PA
7 de janeiro (segunda-fei-
ra), às 15h30: CA TUBA-
RÃO – SC x CR VASCO 
DA GAMA – RJ
9 de janeiro (quarta-feira), 
às 13h45: EC TAUBATÉ 
– SP x CR VASCO DA 
GAMA – RJ
9 de janeiro (quarta-feira), 
às 16h: CARAJÁS EC – 
PA x CA TUBARÃO – SC
O Esporte Clube Taubaté 
fica na Avenida Benjamin 
Constant, 10, e o Estádio 
Joaquinzão na Avenida 
John F. Kennedy, 250, no 
bairro Jardim das Nações.

6 de março: quarta-feira 
de Cinzas é ponto faculta-
tivo até as 14h.
20 de junho (quinta-feira): 
Corpus Christi, embora 
seja feriado em várias ci-
dades brasileiras.
28 de outubro (segunda-
feira): Dia do Servidor Pú-
blico.
20 de novembro (quarta-
feira): Dia da Consciência 
Negra, feriado em ao me-
nos 1.045 municípios do 
Brasil.

13. Em 1993, o Fusca vol-
tou à linha de produção, a 
pedido do então presiden-
te Itamar Franco. A nova 
fase durou até 1996.
14. Houve até uma última 
versão, a Série Ouro, que 
teve apenas 1.500 unida-
des.
15. Durante os anos 1970, 
a produção do “besouro” 
bateu a marca de 1,5 mi-
lhão de veículos fabrica-
dos no Brasil. Ao todo, 
foram fabricados cerca de 
3,3 milhões de Fuscas.
16. No mundo todo, a pro-
dução foi de mais de 21,5 
milhões de unidades.
17. Até hoje, o Fusca está 
entre os modelos mais fa-
bricados de todos os tem-
pos, seja no Brasil ou no 
mundo.
18. No dia 22 de junho é 
comemorado o Dia Mun-
dial do Fusca. No Brasil, 
existe ainda o Dia Nacio-
nal do Fusca, em 20 de ja-
neiro.
19. O Fusca permaneceu 
na liderança de vendas do 
mercado automobilístico 
por 24 anos consecutivos 
(entre 1959 e 1982).
20. Sua produção mundial 
foi encerrada em 2003, no 
México.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
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Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça cami-
nhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar 
livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. De 
procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimen-
tos fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco 
tempo para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de 
levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o 
seu bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja 
independente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na 
vida, no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis 
e pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Jovens se reúnem em 
acampamento de férias

na Canção Nova

Agenda de eventos em 
Cachoeira Paulista (SP) 
começa com o “Revolu-
ção Jesus”, já nos primei-
ros dias do ano, de 2 a 6 de 
janeiro de 2019
A Canção Nova abre a 
agenda de eventos em Ca-
choeira Paulista (SP) com 
o “Acampamento Revo-
lução Jesus”, de 2 a 6 ja-
neiro de 2019, uma opção 
para as férias de janeiro. O 
tema escolhido para este 
ano é: “Eu vivo a Revolu-
ção Jesus”.
As atividades diferencia-
das desse Acampamento 
acontecem na quinta (03) 
e na sexta-feira (04), na 
fazenda Limeira, próxima 
à Canção Nova. Nos dois 
dias, cerca de 500 jovens, 
previamente inscritos, fa-
zem um circuito esportivo 
e, ao concluir cada prática, 
uma reflexão pessoal e es-
piritual.
No decorrer do Acam-
pamento, a juventude 

participará de palestras, 
missas, Adoração ao San-
tíssimo, luau conduzido 
pela banda “Identidade 
Sua”, Noite Eletrônica 
com o Dj Galvão e shows 
com Pitter Di Laura, Cas-
siano Meirelles, Eliana 
Ribeiro e Missionário 
Shalom. Essa programa-
ção é gratuita.
A missa de encerramento 
será no domingo (06), às 
15h, no Santuário do Pai 
das Misericórdias. Para os 
cinco dias de evento são 
esperados oito mil jovens.
Lançamento
O livro “Os castos e os 
gastos – Descubra os ga-
nhos e as perdas da cas-
tidade” será lançado no 
Acampamento Revolução 
Jesus. 
De autoria do missionário 
celibatário da Comunida-
de Canção Nova e apre-
sentador do programa de 
TV “Revolução Jesus”, 
Tiago Marcon, 32 anos, a 

obra aborda a definição de 
castidade, da teoria para a 
prática, a castidade nos vá-
rios estados de vida, a cas-
tidade dos Consagrados, a 
castidade e a Atração pelo 
Mesmo Sexo (AMS), en-
tre outros aspectos.
Serviço
Evento: Acampamento 
Revolução Jesus – Tema: 
“Eu vivo a Revolução Je-
sus”
Data: 2 a 6 de janeiro de 
2019
Local: Canção Nova
Endereço: Av. João Pau-
lo II, s/n, Alto Bela Vista, 
Cachoeira Paulista (SP)
Entrada: Gratuita
Circuito esportivo
– Quinta-feira (03/01) e 
sexta-feira (04/01), na fa-
zenda Limeira, próxima à 
Canção Nova. Inscrições 
encerradas.
Programação completa: 
https:eventos.cancaonova.
com/edicao/acampamento
-revolucao-jesus-11/

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

Livro D-25, FLS. nº 30, Termo nº 6929
Faço saber que pretendem se casar DAVI DOS SANTOS BATISTA e SABRINA BRISA DE OLIVEIRA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé
-SP, nascido em 10 de junho de 1988, de profissão vigilante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria 
do Carmo Ribeiro, nº 451, apt 32, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CORRÊA BATISTA, de 67 anos, 
natural de Guairaçá/CE, nascido na data de 30 de janeiro de 1951 e de AURORA LOURENÇO DOS SANTOS BATISTA, 
de 63 anos, natural de Guaraçaí/SP, nascida na data de 26 de março de 1955, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 27 de maio de 1988, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de RENATO GOMES DE OLIVEIRA, falecido em em Tremembé/SP 
na data de 28 de agosto de 2000 e de APARECIDA REGINA BRISA, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 27 de agosto de 1965, 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. 
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Seis dicas para ter um
cabelo lindo todos os dias

Conheça os efeitos
da diabetes na saúde

sexual masculina

Bolsonaro assina MP que 
retira LGBTs das diretrizes 

dos Direitos HumanosCadastramento para biometria
facial é retomado em 7 de janeiro

A Dra. Domenique Ferrei-
ra é especialista em der-
matologia e estética e traz 
seis dicas para que voce 
tenha um cabelo lindo to-
dos os dias.
O sonho e a expectativa 
de toda mulher é ter o ca-
belo bonito todos os dias. 
Mas a realidade é que 
isso nem sempre aconte-
ce. Milhares de produtos 
cosméticos disponíveis no 
mercado prometem fazer 
maravilhas pelos cabelos, 
mas pequenos cuidados 
diários podem fazer toda a 
diferença, e te levar a eco-
nomizar muito dinheiro.
A Dra. Domenique Fer-
reira é especialista em 
dermatologia e estética, e 
compreende bem o dram 
que muitas mulheres pas-
sam diariamente: “A mu-
lher tem pouco tempo 
para preparar-se antes de 
iniciar sua rotina diária, 
de trabalho, estudos, etc. 
Não é simples estar boni-
ta, impecável, a todo mo-
mento”.
Antes de entrar em pânico, 
A Dra. Domenique prepa-
rou algumas dicas simples 
que você pode fazer em 
casa e vão garantir a você 
ter um cabelo lindo todos 
os dias.

Doença comum entre a 
população mundial pode 
afetar de diferentes manei-
ras o emocional e físico de 
pacientes
Cuidar da saúde é também 
uma maneira de se pre-
ocupar com a vitalidade 
sexual, afinal de contas, 
sexo é importante para a 
qualidade de vida. Entre 
as diversas doenças que 
podem influenciar a per-
formance sexual masculi-
na, a diabetes se destaca.
A doença tem como prin-
cipal sintoma o crescimen-
to da glicose no sangue, 
dificultando a circulação 
corporal, afetando a irri-
gação de alguns tecidos e 
órgãos corporais, como o 
membro sexual masculi-
no. Sendo assim a diabe-
tes se torna a enfermidade 
mais temida por homens 
por estar relacionada com 
a disfunção erétil.
Segundo o cirurgião es-
pecialista em urologia, 
rins, próstata e prótese, e 

Para a deputada federal 
Talíria Petrone (Psol), a 
edição desta MP represen-
ta o aprofundamento da 
exclusão daqueles que já 
eram excluídos; presiden-
te de coletivo Trans teme 
perda de direitos.
Brasília – O presidente 
Jair Bolsonaro assinou, 
nesta terça-feira, uma Me-
dida Provisória (MP) na 
qual os LGBTs ficaram 
de fora das diretrizes do 
Ministério da Mulher, da 

O cadastramento de pas-
sageiros para o sistema de 
biometria facial da ABC 
Transportes será retoma-
do em Taubaté a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 7 de janeiro. Durante 
todo o mês serão cadas-
tradas pessoas com algum 
tipo de deficiência.
A loja da ABC Transpor-
tes está localizada no Ter-
minal Rodoviário Urbano 
(Rodoviária Velha), par-
que Dr. Barbosa de Oli-
veira, s/nº – boxe 70. O 
atendimento será das 8h às 
17h, nos dias úteis, e das 
8h às 11h30, aos sábados. 
Devem ser apresentados 
os seguintes documentos 
originais e cópias: RG, 

1. Invista em uma boa 
fronha: pode parecer exa-
gerado, mas investir em 
uma fronha de seda tem 
centenas de benefícios. 
Enquanto você dorme seu 
cabelo vai deslizar em 
toda a superfície e haverá 
menos fricção. Uma fro-
nha de seda também ajuda 
a prevenir rugas faciais.
2. Preparar com antece-
dência: se você já sabe 
como o seu cabelo se 
comporta no período da 
manhã, é bom que você 
tome algumas medidas 
preventivas. Por exemplo, 
você pode dormir com 
uma trança ou envolver o 
seu cabelo com um lenço 
de seda.
3. Adicione um pouco de 
vitalidade: dar textura às 
raízes de seu cabelo ajuda 
a refrescar o seu olhar e 
dar vitalidade ao seu ca-
belo. Use shampoo seco 
ou alguma laca para a tex-
tura, e use os dedos para 
apagar qualquer “marca 
travesseiro” que ficar em 
sua cabeça.
4. Trate o seu cabelo: nos-
so cabelo passa por uma 
série de situações, desde 
agressões químicas, má 
alimentação, poluição, etc. 
Ter um tempo de qualida-

fundador da Lifemen®, 
rede de clínicas que reúne 
serviços especializados na 
área de saúde sexual mas-
culina, Dr. Emilio Sebe 
Filho, “a diabetes afeta os 
vasos sanguíneos que irri-
gam o pênis, causando en-
tupimento das artérias do 
membro e prejudicando a 
ereção”.
Ainda segundo o urolo-
gista, os sintomas atingem 
os pacientes de diversas 
maneiras. “Por estar atre-
lada à vida sexual, a dia-
betes também pode afetar 
significativamente o lado 
emocional dos pacientes”, 
completa.
Além da impotência se-
xual, problemas relacio-
nados a sensibilidade pe-
niana são regulares. “Por 
a glicose ser um compos-
to que consegue afetar o 
funcionamento de muitos 
sistemas corporais, quan-
do em níveis elevados ela 
é também responsável por 
prejudicar os estímulos 

Família e dos Direitos Hu-
manos, da pastora Dama-
res Alves. 
A MP 870/19 estabelece 
a organização básica dos 
órgãos da Presidência da 
República e dos Ministé-
rios. 
A edição foi publicada 
nesta terça-feira no Diário 
Oficial da União.
No governo Bolsonaro, 
o Ministério dos Direitos 
Humanos foi transfor-
mado em Ministério da 

CPF, comprovante de re-
sidência nominal (recen-
te, no período máximo de 
três meses), laudo médico 
(recente, no período máxi-
mo de três meses) e cartão 
SIM (apenas sênior).
O cadastramento teve iní-
cio em novembro do ano 
passado, com o registro de 
idosos acima de 65 anos e 
passageiros entre 60 e 64 
anos (sênior). Em feverei-
ro está previsto o cadas-
tramento dos estudantes.
O novo sistema permite a 
avaliação das característi-
cas faciais de uma pessoa 
através de parâmetros di-
gitais.
Com investimento de R$ 
800 mil, o objetivo do sis-

de para hidratar o cabelo 
é muito importante. Você 
não pode esquecer-se de 
usar um sérum para evitar 
danos e pontas duplas. En-
contre uma máscara que 
serve para manter o seu 
cabelo nutrido e hidratado, 
que seja condizente com o 
seu tipo de cabelo.
5. Cuidados com o cabe-
lo durante o banho fazem 
a diferença: pode parecer 
óbvio, mas usar um bom 
shampoo e condicionador 
pode fazer uma diferença 
real na perda de cabelo. 
Além disso, lembre-se de 
lavar o cabelo com água 
fria antes de terminar o 
chuveiro, ela doma o frizz 
e sela a umidade. E secar 
o cabelo naturalmente, é 
melhor ainda.
6. Cuidado com o uso de 
calor: tente dar uma pausa 
de vez em quando de to-
dos os aparelhos de aque-
cimento, tais como seca-
dores de cabelo, ferros de 
engomar ou ferro de ondu-
lação. O uso contínuo des-
tes equipamentos causa 
danos ao cabelo. Portan-
to, um tempo sem usá-los 
vai lhe dar força e ajudar 
a corrigir o seu cabelo, e 
quando for usar não se es-
queça do protetor térmico.

nervosos que acontecem 
em diversas partes do cor-
po, afetando o prazer se-
xual e mudando significa-
tivamente a qualidade de 
vida” afirma.
Para tratar a diabetes e 
evitar que ela afete a vida 
sexual masculina, é im-
portante que o paciente 
sempre busque auxílio 
médico e especialistas em 
saúde sexual. 
“Existem alguns                                
tratamentos para a disfun-
ção erétil, como a terapia 
de ondas, onde o órgão se-
xual masculino é subme-
tido a uma onda acústica 
que aumenta a circulação 
sanguínea local, promo-
vendo processos de neo-
vascularização e repara-
ção do tecido. E para se ter 
um resultado satisfatório 
e duradouro, é importante 
que o indivíduo procure 
controlar a diabetes, fa-
zendo assim o protocolo 
completo”, afirma o Dr. 
Emilio.

Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. Na 
MP, são listadas diretri-
zes e políticas destinadas 
à promoção dos direitos 
humanos. A comunidade 
LGBT, no entanto, não foi 
citada. Entre as diretrizes 
estão direitos da mulher, 
da família, da criança e do 
adolescente, da juventude, 
do idoso, da pessoa com 
deficiência, da população 
negra, e das minorias étni-
cas e sociais.

tema é combater fraudes 
nos benefícios de gratuida-
des, garantindo que o car-
tão seja utilizado somente 
pelo seu titular, real be-
neficiário do desconto ou 
isenção. Na prática, quan-
do o cartão for encostado 
no validador para libera-
ção da catraca, a câmera 
instalada captará imagens 
do rosto do passageiro. 
Elas serão processadas e 
comparadas às do banco 
de imagens, feitas no ato 
de cadastramento do usuá-
rio e a liberação da catraca 
ocorrerá normalmente.
O funcionamento do siste-
ma ocorre conforme o tér-
mino do cadastramento de 
cada um dos grupos.
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Parabéns aos Socorristas 
do Samu de Tremembé

Ministério da Agricultura 
passa a demarcar

terra indígena

Jair Bolsonaro participa 
de transmissão

de cargo de ministros

Aos socorristas do SAMU, 
João e Renan, por realiza-
rem neste dia 01/01/2019, 

Em medida provisória 
divulgada na noite desta 
terça-feira (1º), em edição 
extra do Diário Oficial da 
União, o governo de Jair 
Bolsonaro estabelece que 
o Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) passará a 
fazer a identificação, a de-
limitação e a demarcação 
de terras indígenas. 
Até então, o processo  fi-
cava a cargo da Funai 
(Fundação Nacional do 
Índio).
A publicação também 

O presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro (PSL), 
participa nesta quarta-fei-
ra (2) da transmissão de 
cargo dos novos ministros 
para sua gestão nos próxi-
mos quatro anos. A ceri-
mônia começou às 9h no 
Palácio do Planalto, em 
Brasília.
Os primeiros ministros 
a ocupar os cargos são 
Onyx Lorenzoni (Casa 
Civil), Gustavo Bebianno 
(Secretaria Geral), Gene-
ral Carlos Alberto (Secre-
taria de Governo) e Au-
gusto Heleno (GSI).
Sergio Etchegoyen, mi-
nistro de Gabinete de 
Segurança Institucional 
do governo Michel Te-
mer (MDB), transferiu o 
ministério para Augusto 
Heleno. Em seu discurso, 
o novo ministro declarou 
que é amigo de Etche-
goyen há 45 anos. O ge-
neral declarou que tem 
como missão cuidar do 
sistema de inteligência 
brasileiro que foi “derre-
tido” por Dilma Rousseff 
. “Ela não acreditava em 
inteligência”, declarou.
O general Carlos Alberto 
dos Santos Cruz agrade-
ceu a confiança de Bol-
sonaro por colocá-lo no 
cargo e falou sobre o mi-
nistério. “A secretaria de 
governo vai continuar 
sendo o ponto de entrada 
da presidência da Repú-
blica. Estaremos de portas 
abertas a todos os gover-
nos e toda a sociedade”, 
falou.
O novo ministro ainda ga-
rantiu que a transparência 
é principal ponto a ser se-
guido. “Todos os assuntos 
poderão ser tratados com 
a secretaria do governo. A 
nossa população está trau-

um parto dentro da ambu-
lância. 
Ato nobre e de grande co-

transfere do Incra (Insti-
tuto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária) 
para a pasta a responsabi-
lidade pela regularização 
de terras quilombolas.
A medida provisória se 
restringe a indicar qual ór-
gão ficará encarregado da 
tarefa, sem informar como 
funcionará o processo de 
demarcação.
No caso de terras quilom-
bolas, o processo, atual-
mente, envolve sete etapas, 
começando pela abertura 
de um processo no Incra. 

matizada por escândalos. 
É preciso que se transmi-
ta uma sensação de ho-
nestidade, transparência, 
credibilidade. É a base do 
nosso trabalho.”
Gustavo Bebianno, que 
assume a secretária-Geral 
da Presidência da Repú-
blica, também discursou. 
“É uma honra participar 
desse momento histórico, 
o qual para mim foi come-
çado em 2017 e foi coro-
ado em outubro com nos-
so capitão sendo coroado 
presidente”. 
O novo ministro falou 
ainda sobre o atentado so-
frido por Bolsonaro. “Fo-
ram dois anos de lágrima, 
suor e literalmente san-
gue. Atentado não somen-
te no covarde atentado 
cometido contra o nosso 
comandante e contra a de-
mocracia. Mas não esmo-
recemos por um instante 
sequer”. Por fim, Bebian-
no criticou a “mentalidade 
destrutiva” do bolivaria-
nismo.
O ex-ministro-chefe da 
Casa Civil Eliseu Padilha 
agradeceu, inicialmente, 
o ex-presidente Temer 
pela “sensacional missão” 
de centralizar o gover-
no e “de fazer com que 
os projetos que estavam 
em andamento tivessem 
sequência”. “Este tempo 
na Casa Civil foi, segura-
mente, o mais desafiador e 
a maior sensação de dever 
cumprido”, disse. Padilha 
“deixou publicamente um 
abraço a Temer”.
“Não é fácil ser centro de 
governo, ministro Onyx”, 
mencionou o futuro secre-
tário da pasta, ainda em 
discurso, sobre o trabalho 
que é feito na secretaria 
da Casa Civil. Por fim, 

ragem.
Desejamos muita saúde a 
bebê. 

Na sequência, estudos e re-
latórios sobre a área recla-
mada são elaborados, até 
que um decreto presiden-
cial oficialize a concessão 
do título de propriedade, 
se o entendimento for de 
que a região pertence, de 
fato, a descendentes de es-
cravos.
A Agência Brasil procurou 
a Funai, o ministério e a 
Fundação Cultural Palma-
res, que faz levantamentos 
sobre as comunidades qui-
lombolas, e aguarda retor-
no.

desejou a Lorenzoni, “sor-
te, tanto ou maior a qual 
tivemos”.
Onyx Lorenzoni agrade-
ceu o “momento em que 
estão vivendo” e falou so-
bre a posse de Bolsonaro. 
“Quero lembrar algo mui-
to importante que muitos 
brasileiros e brasileiras 
lembraram ontem. Esta-
mos aqui vivendo um pre-
ceito bíblico. Muitos são 
chamados e poucos esco-
lhidos. E Jair Messias foi 
escolhido”, declarou.
Ainda de acordo com o 
novo ministro, o país vai 
mudar e que o novo pre-
sidente trouxe esperan-
ça. “O Brasil que vivia 
o medo de ir para a rua e 
perder a vida, o receio de 
perder o emprego, de via-
jar porque as estradas não 
são as melhores.”
Lorenzoni ainda dise que 
ele e os novos ministros 
estão alinhados com o 
presidente. “Bolsonaro, te 
disse que estaríamos con-
tigo para matar ou morer. 
Era a expressão de um 
amigo que se colocava ao 
seu lado. Muito obrigada 
pelos seus ensinamentos”. 
Para ele, nunca teve um 
processo de transição de 
governo como o atual.
Para finalizar o discurso, 
Lorenzoni pediu ainda 
um “pacto político entre 
governo e oposição por 
amor ao Brasil”. “As dis-
putas ideológicas podem 
e devem ser travadas. Não 
recebemos um papel em 
branco ao vencer as elei-
ções. O presidente é sem-
pre o primeiro a dizer que 
temos uma missão e não 
podemos errar. E temos 
que ter bom ouvido para 
aqueles que se opõem ao 
governo.”


