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A GAzetA dos Municípios

Produção de veículos tem
queda de 8,3% em setembro

Água de Cheiro firma parceria 
com GRAAC em comemoração 

ao Dia das Crianças

Bom Prato Taubaté oferece cardápio 
especial preparado pela professora 
de gastronomia Shimenne Casarim

Receita libera consulta ao 
quinto lote de restituição do IR

A produção de veículos 
caiu 8,3% em setembro na 
comparação com agosto. 
Segundo o balanço divul-
gado em São Paulo, pela 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
foram fabricadas 247,3 
mil unidades em setem-
bro, contra 269,8 mil de 
agosto.
Em relação a setembro 
do ano passado, o núme-
ro representa uma alta de 
10,9%. No acumulado de 
2019, a produção automo-
bilística registra um cres-
cimento de 2,9%, com um 
total de 2,26 milhões de 
unidades em nove meses.

Parte do valor arrecadado 
na venda de produtos das 
linhas Delikad e Selfie 
será doada à instituição
A Água de Cheiro, pio-
neira no mercado de fran-
quias de beleza e perfuma-
ria, acaba de anunciar uma 
parceria com o GRAAC, 
instituição social sem fins 
lucrativos que trabalha 
para garantir a crianças e 
adolescentes com câncer 
todas as chances de cura.
A ação marca o Dia das 

O almoço será servido no 
Dia Internacional da Ali-
mentação, em 16 de ou-
tubro, como parte da pro-
gramação do evento “SP 
Gastronomia”
O Bom Prato de Taubaté 
vai oferecer um cardápio 
especial de almoço assina-
do pela professora de gas-
tronomia local Shimenne 
Casarim, que será servido 
em 16 de outubro, Dia In-
ternacional da Alimenta-
ção, como parte das 200 
atividades promovidas ao 
longo deste mês pelo “SP 
Gastronomia”, o maior 
evento gastronômico do 

Desde ontem (08 de outu-
bro), esta disponível para 
consulta o quinto lote de 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2019. O lote de 
restituição inclui também 
restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2018.
O crédito bancário para 
2.703.715 contribuintes 
será realizado no dia 15 de 
outubro, totalizando R$ 
3,5 bilhões. Desse total, 
R$180.177.859,42 refe-
rem-se ao quantitativo de 
contribuintes com prefe-
rência: 4.848 contribuin-
tes idosos acima de 80 
anos, 32.634 contribuintes 
entre 60 e 79 anos, 4.281 
contribuintes com algu-
ma deficiência física ou 
mental ou doença grave, e 
17.056 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja 
o magistério.
Para saber se teve a res-
tituição liberada, o con-

As vendas tiveram queda 
de 3,3% em setembro em 
relação a agosto, com a 
comercialização 234,8 mil 
unidades. O número signi-
fica um aumento de 10,1% 
sobre as vendas de setem-
bro de 2018.
No acumulado dos pri-
meiros nove meses, fo-
ram comercializados 2,03 
milhões de veículos, uma 
alta de 9,9% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.
Exportações
As exportações acumulam 
queda de 35,6% de janeiro 
a setembro, com 337,5 mil 
unidades vendidas para o 
exterior. Em comparação 

Crianças, comemorado em 
12 de outubro. Nas com-
pras de produtos da linha 
infantil Delikad e da linha 
#Self[ie], parte do valor 
arrecadado será doado ao 
Hospital do GRAAC para 
ajudar a combater e ven-
cer o câncer infantil.
De acordo com Olindo 
Caverzan Junior, diretor 
da Água de Cheiro, trata-
-se de um momento extre-
mamente importante para 
a marca, que trabalha para 

Brasil. O menu terá como 
prato principal escondidi-
nho de batata doce com 
frango desfiado, ratatoui-
le, salada Caeser, além de 
arroz primavera (cenoura 
ralada, ervilha, tomate, 
cebola, alho, óleo açafrão 
da terra, folha de louro, sal 
e pimenta do reino) e fei-
jão carioca, suco de frutas 
vermelhas e, como sobre-
mesa, doce de abóbora.
Nesta mesma data, as de-
mais 16 unidades do inte-
rior também estarão ofere-
cendo um menu elaborado 
por outros chefs regionais 
de destaque. Nos restau-

tribuinte deverá acessar 
a página da Receita na 
internet, ou ligar para o 
Receitafone 146. Na con-
sulta à página da Receita, 
serviço e-CAC, é possí-
vel acessar o extrato da 
declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, o 
contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.
A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para ta-
blets e smartphones que 
facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com o 
aplicativo, será possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre a libe-
ração das restituições do 
IRPF e a situação cadas-
tral de uma inscrição no 

com setembro de 2018, os 
36,6 mil veículos expor-
tados no último mês sig-
nificam uma retração de 
7,1% na comercialização 
no mercado externo. Entre 
agosto e setembro deste 
ano foi verificada ainda 
uma ligeira queda das ex-
portações (-0,2%).
Emprego
O setor anotou em setem-
bro uma queda de 3,4% 
no número de postos de 
trabalho em comparação 
com o mesmo mês de 
2018. Atualmente, 127,9 
mil pessoas trabalham na 
indústria automotiva, uma 
retração de 0,2% em rela-
ção a agosto.

investir cada vez mais em 
ações de responsabilidade 
social. 
“É uma honra para nós 
estar ao lado de uma ins-
tituição como o Hospital 
do GRAAC, que realiza, 
há 28 anos, um trabalho 
de excelência em pesqui-
sa, ensino e combate ao 
câncer infantil. Queremos 
mostrar à comunidade a 
importância de ajudar uma 
causa tão nobre”, comen-
ta.

rantes da Capital, Grande 
São Paulo e Litoral, os 
cardápios a serem servi-
dos foram elaborados pela 
chef Morena Leite e serão 
executados pelos cozi-
nheiros do Bom Prato, que 
aprenderam as receitas em 
um workshop ministrado 
pela própria cozinheira.
Essa experiência gastro-
nômica permitirá aos qua-
se cem mil usuários diá-
rios do programa provar 
um menu diferenciado, 
mas mantendo as prin-
cipais diretrizes do Bom 
Prato: comida saborosa e 
nutritiva por apenas R$ 1.

CPF.
A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
por meio da internet, me-
diante o Formulário Ele-
trônico – Pedido de Paga-
mento de Restituição, ou 
diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Proces-
samento da DIRPF.
Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte po-
derá contatar pessoalmen-
te qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento por meio do telefo-
ne 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 110, Termo nº 7088
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO RODRIGUES PERES e ALANA APARECIDA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cruzeiro-SP, 
nascido em 29 de maio de 1997, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Campos 
de Jordão, nº 323, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GERALDO PERES, natural de Cachoeira Pau-
lista/SP, residente e domiciliado em Cruzeiro/SP e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PERES, falecida em Taubaté/
SP na data de 10 de agosto de 2011. Ela é natural de Cachoeira Paulista-SP, nascida em 16 de agosto de 2001, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GISELI APARECIDA SILVA, 
de 36 anos, natural de Cachoeira Paulista/SP, nascida na data de 21 de março de 1983, residente e domiciliada em Cachoeira 
Paulista/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Car-
tório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

HMUT completa
cinco meses com mil

transferências de pacientes

O Hospital Municipal 
Universitário de Taubaté 
(HMUT) completa cinco 
meses de operação com 
a consolidação da oferta 
de leitos e a marca de mil 
pacientes transferidos das 
unidades de urgência e 
emergência do município.
Desde 1º de maio, o ge-
renciamento do hospital 
e da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) In-
fantil estão sob a respon-
sabilidade da Associação 
Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina 
(SPDM), vencedora do 
chamamento aberto pela 
administração municipal.
Entre maio e setembro, 
por exemplo, foram con-
tabilizadas 528 transfe-
rências de pacientes das 
UPAS de Taubaté para 
leitos de clínica médica do 
HMUT. Este fluxo permi-
tiu uma redução expressi-
va do número de pacien-
tes que ficam internados 
nas unidades de urgência 
e emergência a espera de 

uma vaga. Para se ter uma 
ideia, a UPA Central che-
gava a ter 60 pacientes in-
ternados aguardando vaga 
de clínica médica. Atual-
mente, o número é em mé-
dia de 20 e já houve casos 
em que a demanda diária 
foi completamente absor-
vida, zerando a espera por 
leitos.
Em relação aos leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), o registro é de 
49 transferências no perí-
odo. 
A média diária era de 15 
pacientes sob respiração 
artificial nas UPAS e já foi 
reduzida para entre três e 
cinco.
Demandas relacionadas a 
pacientes para internação 
em leitos de ortopedia e 
pediatria infantil foram 
praticamente zeradas.
Na ortopedia, o período 
para avaliação da neces-
sidade de transferência 
em uma UPA hoje chega 
a dois dias. O HMUT re-
cebeu, entre maio e setem-

bro, 182 pacientes transfe-
ridos.
Já na pediatria infantil, o 
tempo de observação nas 
UPAS é de até 12 horas 
para avaliação da neces-
sidade de transferência. 
Foram contabilizadas 104 
transferências em cinco 
meses.
E os leitos de Pronto-So-
corro Ginecológico absor-
veram em cinco meses 75 
transferências de pacien-
tes com essa demanda.
Pacientes de Taubaté têm 
suas internações dire-
tamente reguladas pela 
Secretaria de Saúde do 
município. A unidade con-
tinua como referência para 
internação de pacientes de 
cidades da região, confor-
me pactuação com a Di-
reção Regional de Saúde 
(DRS). A internação dos 
outros municípios é man-
tida por meio da regulação 
da Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de 
Saúde (sistema Cross Es-
tadual).
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CCR NovaDutra intensifica campanha 
de orientação sobre a presença
de romarias a pé na via Dutra

Serviços de saúde do Vale têm
programação especial no ‘Outubro Rosa’

Taubaté Shopping recebe 
exposição gratuita do
artista João Generoso

No último fim de semana, 
mais de três mil romeiros 
passaram pela via Dutra
Há menos de uma semana 
para o feriado de Nossa 
Senhora Aparecida (12 
de outubro), já é gran-
de o número de romeiros 
caminhando a pé pelo 
acostamento da via Du-
tra. Apenas no último fim 
de semana foram conta-
bilizados 3.190 peregri-
nos andando em direção 
à Basílica de Aparecida. 
A contagem dos romeiros 
é realizada pela equipe 
operacional da Concessio-
nária durante a passagem 
pelas cidades de Pinda-
monhangaba, no km 87, e 
Itatiaia (RJ), no km 318. 
Em 2018, mais de 20 mil 
romeiros passaram pela 
rodovia com destino à 
Aparecida, entre a segun-
da quinzena de setembro 
até a segunda quinzena 
de novembro, período de 
maior movimento de ro-
marias a pé.
A campanha
Preocupada com aumento 
de romeiros dividindo es-
paço com carros e cami-
nhões na rodovia, a CCR 
NovaDutra intensifica sua 
campanha de orientação 
a peregrinos e motoristas 
que trafegam pela via Du-
tra em direção a cidade de 
Aparecida. A campanha, 
realizada todos os anos a 
partir da segunda quinzena 
de setembro, tem foco nas 
orientações de segurança 
aos grupos de romeiros e 
usuários da rodovia, além 
de reforçar sobre os ris-
cos de romarias a pé pelo 
acostamento. A campanha 
também orienta sobre a 
utilização de um caminho 
mais seguro para esta ma-
nifestação de fé: a Rota da 
Luz SP.
Nesta semana, serão rea-
lizadas novas ações pela 
Concessionária, como a 
instalação de faixas indi-
cando os acessos à Rota 
da Luz aos romeiros que 
ainda insistem em cami-
nhar pela via Dutra. Tam-
bém serão distribuídos 
folhetos aos motoristas 
alertando sobre a presença 
de romeiros caminhando 
pelo acostamento. A CCR 
NovaDutra não recomen-
da este tipo de manifes-
tação de fé, em função do 
risco que representa para 

Palestras e dinâmicas de 
autocuidado e prevenção 
contra câncer de mama in-
tegram as ações deste mês
Para conscientizar e in-
centivar a prevenção e 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama, unidades 
da Secretaria de Estado da 
Saúde montaram uma pro-
gramação especial para o 
“Outubro Rosa”.
O Hospital Regional de 
São José dos Campos 
disponibilizará cartazes 
informativos nos elevado-
res, e palestras para fun-
cionários da unidade so-
bre a prevenção do câncer 
de mama.
No Hospital Regional 
do Vale do Paraíba, em 
Taubaté, também have-
rá palestras nos dias 24 e 
25 deste mês para funcio-
nários e pacientes, com 
recepção de músicos vo-
luntários. Ainda no dia 25, 
acontece desfile motiva-
cional com a participação 
de pacientes em tratamen-
to e seus médicos.
“As ações em celebração 
ao ‘Outubro Rosa’, têm 
como objetivo, principal-

A mostra “Onde está 
você?” pode ser visitada 
das 10h às 22h na Ala-
meda Cultural. Está em 
exposição, no Taubaté 
Shopping, a mostra “Onde 
está você?”, do artista 
João Generoso. A exibição 
tem o intuito de trazer à 
tona a história de crianças 
desaparecidas, retratando 
as suas feições por meio 

os peregrinos que utilizam 
o acostamento para cami-
nhar.
Além dessas ações, os pai-
néis de mensagens variá-
veis da rodovia alertam os 
motoristas sobre romeiros 
pelo acostamento. A cam-
panha ganha reforço tam-
bém na programação da 
CCRFM 107,5, com plan-
tões ao vivo, dicas de se-
gurança e informação dos 
trechos da rodovia com 
peregrinos a pé. Todos os 
colaboradores da Conces-
sionária estão treinados 
para abordar os grupos 
de romeiros que estão ca-
minhando, principalmen-
te no mesmo sentido do 
tráfego, e orientar sobre 
a forma mais segura de 
realizar sua peregrinação. 
É entregue material com 
dicas de segurança para 
esses grupos de pessoas 
que insistem em caminhar 
pelo acostamento da rodo-
via.
Mortes
E o risco de caminhar a pé 
pelo acostamento pode ser 
visto nos números. Dados 
da Concessionária mos-
tram que, no ano passado, 
entre os meses de janeiro e 
dezembro foram contabili-
zados 13 atropelamentos, 
um aumento de 200% no 
número de atropelamen-
tos em comparação com o 
mesmo período de 2017. 
Somente no período da 
campanha de orientação 
que ocorre entre setembro 
e novembro 10 pessoas fo-
ram atropeladas em 2018. 
Em 2019, a Concessioná-
ria registrou três mortes de 
romeiros. 
Em dois casos os romei-
ros estavam caminhando 
pelo acostamento quando 
foram atropelados. Um 
terceiro foi atropelado 
enquanto caminhava pela 
faixa de desaceleração da 
rodovia.
“O romeiro acredita que a 
o acostamento é um local 
seguro para realizar sua 
peregrinação, mas esque-
cem que o acostamento é 
um local para paradas de 
emergências de veículos 
e o risco de um atropela-
mento é grande. Sem con-
tar que a Dutra tem mais 
de mil acessos, entradas e 
saídas de cidades e postos 
de serviços, as travessias 
de trevos e acessos, au-

mente, chamar a atenção 
sobre a importância da 
prevenção e detecção pre-
coce do câncer de mama”, 
afirma o Secretário de Es-
tado da Saúde, José Henri-
que Germann.
A Secretaria também 
conta ainda com parceria 
com a Artesp (Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo), que está 
projetando nos letreiros 
de rodovias mensagens 
de incentivo à prevenção, 
alcançando motoristas, 
familiares e demais via-
jantes que circulam pelo 
Estado de São Paulo.
“Mulheres de Peito”
O Governo do Estado in-
centiva a realização da 
mamografia para rastrea-
mento e detecção precoce 
do câncer de mama com 
o programa “Mulheres 
de Peito”, composto por 
serviços fixos e quatro 
carretas itinerantes que 
circulam por todo o ter-
ritório paulista, facilitan-
do o acesso aos serviços 
(confira abaixo os destinos 
e datas deste mês).
O serviço oferece exames 

de esculturas. As obras 
do premiado artista plás-
tico são feitas de cimento 
moldado juntamente com 
encáustica (cera com pig-
mentação densa), mos-
trando as faces de crianças 
perdidas. O número de de-
saparecimentos de crian-
ças e adolescentes chega a 
40 mil por ano no Brasil.
A exposição é gratuita e 

menta o risco de atropela-
mentos. Não temos como 
proibir a manifestação de 
fé na rodovia, mas há uma 
necessidade urgente da so-
ciedade entender os riscos 
de caminhar pelo acos-
tamento da via Dutra”, 
explica o gestor de Aten-
dimento da CCR NovaDu-
tra, Virgílio Leocádio.
Uma rota mais segura – 
conheça a Rota da Luz SP
Inaugurada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, a 
Rota da Luz é um traçado 
formado por estradas se-
cundárias, somando 201 
km que passam por nove 
municípios, saindo de 
Mogi das Cruzes. Criada 
pela Secretaria Estadual 
de Turismo, a rota é um 
caminho mais seguro para 
os romeiros com desti-
no ao Santuário Nacional 
de Aparecida. A Conces-
sionária reforça em sua 
orientação aos romeiros a 
utilização da Rota da Luz 
SP. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo site 
http://www.rotadaluzsp.
com.br/
Dicas de segurança e 
orientação para romeiros:
1) Utilize a Rota da Luz 
SP, um caminho mais se-
guro para os romeiros;
2) Caminhe no sentido 
contrário ao tráfego, em 
fila indiana, o mais distan-
te possível da pista e do 
acostamento;
3) Só caminhe durante o 
dia. Evite caminhar à noite 
ou na madrugada;
4) Use roupas claras e co-
loridas. Se possível, use 
faixas refletivas. Aumente 
ao máximo a sua visibili-
dade para os motoristas;
5) Descanse fora da ro-
dovia. Se houver veículo 
de apoio, estacioná-lo em 
local seguro, em postos de 
serviços, nunca no acosta-
mento;
6) Mantenha sua atenção. 
Rodovia é espaço para ve-
ículos, não para pedestres;
7) Se chover, interrompa 
sua caminhada. Os riscos 
são maiores com pista mo-
lhada.
A campanha de orientação 
aos romeiros e motoris-
tas é realizada pela CCR 
NovaDutra com o apoio 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral.

de mamografia gratuita-
mente, sem necessidade 
de pedido médico para 
mulheres com idade entre 
50 e 69 anos. As imagens 
captadas pelos mamó-
grafos são encaminhadas 
para o Serviço Estadual de 
Diagnóstico por Imagem 
(Sedi), serviço da   Secre-
taria que emite laudos à 
distância, na capital pau-
lista. 
O resultado sai de 48 ho-
ras a 15 dias após a rea-
lização do exame, depen-
dendo da complexidade de 
cada caso. 
Desde 2014, já foram rea-
lizadas 212 mil exames de 
mamografia em diversas 
regiões do Estado.
Além disso, o Estado dis-
ponibiliza um callcenter 
para agendamento tele-
fônico do exame (0800-
779-0000). O serviço está 
disponível de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Nesse caso, o exame é fei-
to num dos mais de 200 
serviços de mamografia 
fixos do SUS paulista, 
como AMEs, hospitais e 
clínicas.

está localizada na Alame-
da Cultural shopping, pró-
xima à Livraria Leitura, 
podendo ser visitada até 
31 de outubro, das 10h às 
22h.
Serviço
“Onde está você?”
Data: até 31 de outubro
Hora: 10h às 22h
Local: Alameda Cultural 
do Taubaté Shopping



página 4 A GAzetA dos Municípios 09 de outubro de 2019

Taubaté recebe evento em 
parceria com o Comitê 

Olímpico Brasileiro

Escolas do Trabalho abrem 
191 vagas para cursos

profissionalizantes gratuitos

Nos dias 9, 10 e 11 de ou-
tubro, acontece em Tauba-
té o “Festival Transforma 
Sedes/Eafi”, na EMIEF 
Anna dos Reis Signorini 
– Sedes. O evento é rea-
lizado pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB), 
marcando o encerramento 
das atividades em parceria 
com o município.
Desde 1 de outubro, nas 
praças esportivas da esco-
la do Sedes, os alunos de 
11 a 13 anos participam 
de competições esporti-
vas nas modalidades de 
mini-vôlei, basquete 3×3, 
hand beach, futsal, moun-
tain bike, skate e tênis. As 
finais acontecem nos dias 
9, 10 e 11.
Entre as atrações do Fes-
tival Transforma Sedes/
Eafi estão as participações 
da ONG Empodera e da 
ONU Mulheres, que farão 
oficinas com os alunos da 
escola nos três dias uti-
lizando jogos lúdicos e o 
esporte como ferramenta 
para conscientizá-los so-
bre o pleno potencial das 
mulheres e seus direitos, 
dentro e fora das quadras.
No dia 10 de outubro 
acontece a palestra sobre 
‘Habilidades Socioemo-
cionais – a pedagogia do 
afeto’, com Rodrigo Ro-
drigues, direcionada para 
os profissionais de Edu-
cação Física da Secretaria 
de Esportes e Lazer de da 
Secretaria de Educação de 
Taubaté no auditório do 
Sedes.
Ainda no dia 10, os alunos 
da escola do Sedes partici-
parão da peça teatral “Mo-
vimento Olímpico”, que 
trará de uma forma lúdica 
a história dos Jogos Olím-
picos. A peça teatral acon-
tecerá em duas sessões no 
teatro do Sedes.
No dia 11 de outubro, 

Oito unidades das Escolas 
do Trabalho de Taubaté 
disponibilizam em outu-
bro 191 vagas para cinco 
cursos profissionalizantes 
nas áreas da beleza, infor-
mática e industrial.
Para se inscrever, os can-
didatos precisam apre-
sentar cópias do RG e 
comprovante de endereço 
de Taubaté. Além desses 
documentos, para quem 
escolher os cursos certifi-
cados pelo Senai, controle 
dimensional e excel bási-
co, precisam apresentar 
também o comprovante 
de escolaridade corres-
pondente ao ensino funda-
mental completo.
Quanto à idade, para fre-
quentar os cursos de con-
trole dimensional, excel 
básico e unhas artísticas, é 
necessário ter a idade mí-
nima de 16 anos. A partir 
dos 18 anos, os candidatos 
que desejam fazer os cur-
sos de design de sobrance-
lhas e penteados e tranças 
podem se inscrever.
Além disso, o interessa-
do precisa atender alguns 
pré-requisitos. 
O curso de penteados e 
tranças exige o certificado 
de cabeleireiro ou     auxi-
liar, e excel básico é preci-
so ter noções de informá-
tica.

o COB trará a mascote 
olímpico Ginga, que ficará 
interagindo durante todo o 
dia do evento com os alu-
nos da escola e também 
acontecerá a cerimônia 
de premiação das equipes 
campeãs dos jogos inter-
nos do Sedes.
Parceria
Em junho deste ano, 
Taubaté firmou a parceria 
com o Comitê Olímpico 
Brasileiro. Na ocasião es-
teve presente o vice-pre-
sidente do COB, Marco 
La Porta, que oficializou 
a implementação da meto-
dologia “Transforma” nas 
escolas da rede municipal 
de ensino e nos projetos 
sociais esportivos da ci-
dade, por meio da capaci-
tação dos profissionais de 
Educação Física do muni-
cípio.
O COB ofereceu o cur-
so a distância “Valores 
Olímpicos para a Vida” 
(VOV) para a equipe de 
professores de Educação 
Física que trabalham com 
crianças de 7 a 17 anos da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté. 
Ao todo participaram 28 
profissionais e 3 estagi-
ários que concluíram o 
curso que foi dividido em 
quatro módulos, sendo 
eles: Movimento Olím-
pico, Respeito, Amizade 
e Excelência, respectiva-
mente.
O VOV apresenta o Mo-
vimento Olímpico e seu 
elo com o processo edu-
cacional, além de propor 
uma relação dos Valores 
Olímpicos com habilida-
des socioemocionais, em 
consonância com as com-
petências gerais da Base 
Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), que são 
amizade, excelência, res-
peito, espírito de equipe e 

Para mais informações, é 
só entrar em contato com a 
unidade ou acessar o site: 
www.taubaté.gov.br/esco-
lasdotrabalho.
Confira as unidades, en-
dereços, telefones, cursos, 
quantidade de vagas e data 
da inscrição:
JABOTICABEIRAS I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15
Telefone: 3625-5068
Designer de sobrancelhas
Vagas: 12
Inscrição: 15 de outubro
Penteados e tranças
Vagas: 12
Inscrição: 16 de outubro
Unhas artísticas
Vagas: 12
Inscrição: 17 de outubro
JABOTICABEIRAS II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1555
Telefone: 3622-1170
Controle dimensional
Vagas: 20
Inscrição: 24 de outubro
GURILÂNDIA
Endereço; Rua Bambi, 55
Telefone: 3624-8173
Excel básico
Vagas: 3
Inscrição: 15 de outubro
CECAP
Endereço: Rua Firmo 
Mendes Castilho, 750
Telefone: 3686-1421
Controle dimensional

a solidariedade.
O conteúdo do Transforma 
tem relação direta com a 
BNCC, documento do Mi-
nistério da Educação que 
norteia os currículos de 
todo o sistema de ensino 
nacional, e também con-
templa o desenvolvimento 
de novas habilidades por 
parte dos docentes.
Para participar, os educa-
dores foram cadastrados 
na plataforma Transfor-
ma, onde tiveram acesso e 
todo o suporte necessário 
ao longo do curso, como 
esclarecimento de dúvidas 
sobre conteúdo e suporte 
técnico.
Segue a programação do 
evento:
DIA 09/10 (QUARTA)
8h às 11h – finais das mo-
dalidades esportivas e ofi-
cina com ONG Empodera 
e ONU Mulheres
13h30 às 16h30 – modali-
dades esportivas e oficina 
com ONG Empodera e 
ONU Mulheres
DIA 10/10 (QUINTA)
8h às 11h – finais das mo-
dalidades esportivas e ofi-
cina com ONG Empodera 
e ONU Mulheres
09h30 e 13h15 – peça de 
teatro ‘Movimento Olím-
pico’
13h30 às 16h30 – modali-
dades esportivas e oficina 
com ONG Empodera e 
ONU Mulheres
15h – palestra ‘Habilida-
des Socioemocionais – a 
pedagogia do afeto’, com 
Rodrigo Rodrigues
DIA 11/10 (SEXTA)
8h às 11h – finais modali-
dades esportivas e oficina 
com ONG Empodera e 
ONU Mulheres
8h às 14h45 – brinquedos 
infláveis e jogos
15h – cerimônia de pre-
miação das modalidades 
esportivas

Vagas: 40
Inscrição: 24 de outubro
Excel Básico
Vagas: 10
Inscrição: 25 de outubro
ESTIVA
Endereço; Rua Edmundo 
Morewood, 551
Telefone: 3629-7008
Controle dimensional
Vagas: 25
Inscrição: 23 de outubro
SÍTIO SANTO ANTÔ-
NIO
Endereço: Av. Dr. José Or-
tiz Patto, 2557
Telefone: 3608-4110
Designer de sobrancelhas
Vagas: 10
Inscrição: 8 de outubro
Excel básico
Vagas: 10
Inscrição: 22 de outubro
PARQUE TRÊS MA-
RIAS
Endereço: Rua Armando 
de Moura, 264
Telefone: 3631-3596
Designer de sobrancelhas
Vagas: 20
Inscrição: 8 de outubro
Excel Básico
Vagas: 12
Inscrição: 22 de outubro
MARLENE MIRANDA
Endereço: Rua José Fran-
cisco da Silva, 15
Telefone: 3633-2415
Excel básico
Vagas: 5
Inscrição: 23 de outubro


