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A GAzetA dos Municípios

Escolas do Trabalho de Taubaté oferecem
393 vagas para cursos em cinco áreas

FLIT 2019 valoriza alunos e ex-alunos
da rede municipal em Taubaté

Dez unidades das Escolas 
do Trabalho de Taubaté 
disponibilizam um total 
de   393 vagas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos nas áreas da beleza, in-
formática, gestão, idiomas 
e  automotiva.
Para efetuar a matrícula, é 
necessário a apresentação 
de cópias do RG, CPF, 
comprovante de endere-
ço de Taubaté. Os cursos 
certificados pelo Senai 
(word avançado, funileiro 
de brilho, excel básico e  
montagem e manutenção 
de microcomputador) exi-
gem também o compro-
vante de escolaridade do 
ensino fundamental com-
pleto, bem como   o cur-
so de gestão de pequenos 
negócios, que possui cer-

A 3ª edição da Feira de Li-
teratura Infantil de Tauba-
té (FLIT) valoriza alunos 
e ex-alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino. Dentro 
da programação, às 16h 
de quinta-feira (19 de se-
tembro) acontece a mesa-
-redonda com ex-alunos 
com o tema “O Livro que 
Marcou a Minha Vida”. Já 
na sexta-feira (20 de se-

tificação pela Escola do 
Trabalho. Alguns cursos 
exigem que o candidato 
tenha conhecimento espe-
cífico para poder frequen-
tar as aulas.  O curso de 
informática é pré-requisi-
to para quem deseja fazer 
os cursos de excel básico, 
word avançado e mon-
tagem e manutenção de 
micro. Para frequentar o 
curso de inglês conversa-
ção, o interessado terá que 
possuir o   certificado de 
inglês intermediário. No 
momento da matrícula, 
quem optar pelo curso de 
aperfeiçoamento de pen-
teados e escovas terá que 
apresentar certificado de 
cabeleireiro ou de auxiliar. 
Mais informações pelo te-
lefone 3622- 1170 ou pelo 

tembro), às 18h, será fei-
to o lançamento do livro 
“Ensinadores da nossa co-
munidade”.
“O Livro que Marcou a 
Minha Vida” traz a lite-
ratura como fonte de hu-
manização e cidadania. 
Para este bate papo, esta-
rão presentes ex-alunos 
da rede municipal: o pro-
fessor de inglês Júlio Ce-

site: www.taubate.sp.gov.
br/escolasdotrabalho/
Confira os  endereços das 
unidades, telefones, cur-
sos, data de inscrição e 
idade:
JABOTICABEIRAS  I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15
Telefone: 3625-5068
Manicure e pedicure  (36 
vagas)
Inscrição: 25 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
Maquiagem (12 vagas)
Inscrição: 27 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
JABOTICABEIRAS II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1555
Telefone: 3622-1170
Word avançado (24 vagas)
Inscrição 16 de setembro

sar Domiciano, a doutora 
em geofísica espacial La-
rissa Antunes da Silva, o 
mestre em geocronologia 
e geoquímica isotópica 
Rodrigo César Teixeira 
de Gouvêa e o biólogo e 
mestrando em biociências 
Valdeci Coelho, que se 
destacam em suas áreas 
de atuação e podem inspi-
rar outros jovens alunos. 

Idade: a partir de 16 anos
Excel básico (24 vagas)
Inscrição: 17 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Gestão de pequenos negó-
cios (25 vagas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
ALTO DO CRISTO
Endereço: Praça do Cristo 
Redentor, 17
Telefone: 3631-5433
Inglês conversação ( 6 va-
gas)
Inscrição: 13 de setembro
Idade: a partir de 14 anos
Digitação (9 vagas)
Inscrição:  16 de setembro
Idade: a partir de 14 anos
Manicure e pedicure (20 
vagas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
GURILÂNDIA
Endereço: Rua Bambi, 55
Telefone: 3624 8173
Manicure e pedicure  (10 
vagas)
Inscrição: 16 de Setembro
Idade: a partir de 18 anos
Design de sobrancelhas 
(10 vagas)
Inscrição:  17 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
Unhas artísticas (10 va-
gas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
CECAP
Endereço: Rua Firmo 
Mendes Castilho, 750
Telefone: 3686-1421
Iniciação à informática (5 

vagas)
Inscrição: 24 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Unhas artísticas (12 va-
gas)
Inscrição: 26 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
ESTIVA
Endereço; Rua Edmundo 
Morewood, 551
Telefone: 3629-7008
Excel básico (9 vagas)
Inscrição: 17 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Word avançado (9 vagas)
Inscrição:  17 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Montagem e manutenção 
de microcomputador   (20 
vagas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Funileiro de brilho   (12 
vagas)
Inscrição: 19 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
SÍTIO SANTO ANTÔ-
NIO
Endereço: Av. Dr. José Or-
tiz Patto, 2557
Telefone: 3608-4110
Manicure e pedicure    (10 
vagas)
Inscrição: 19 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
Unhas artísticas  (10  va-
gas)
Inscrição: 20 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
Maquiagem (20 vagas)
Inscrição: 24 de setembro
Idade: a partir de 16 anos
AREÃO

Endereço: Av. Santa Cruz 
do Areão, 1.735
Telefone: 3624-7144
Manicure e pedicure  (18 
vagas)
Inscrição: 19 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
PARQUE TRÊS MA-
RIAS
Endereço: Rua Armando 
de Moura, 264
Telefone: 3631-3596
Digitação   (12 vagas)
Inscrição:  17 de setembro
Idade: a partir de 14 anos
Informática melhor idade  
(12 vagas)
Inscrição: 17 de setembro
Idade: a partir de 35 anos
Manicure e pedicure     (20 
vagas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
Aperfeiçoamento de pen-
teados e escovas   (15 va-
gas)
Inscrição: 19 de setembro
Idade: a partir de 18 anos
MARLENE MIRANDA
Endereço: Rua José Fran-
cisco da Silva, 15
Telefone: 3633-2415
Digitação    (10 vagas)
Inscrição: 17 de setembro
Idade: a partir de 14 anos
Informática melhor idade     
(5 vagas)
Inscrição: 18 de setembro
Idade: a partir de 35 anos
Manicure e pedicure    (8 
vagas)
Inscrição: 19 de setembro
Idade: a partir de 18 anos

As professoras Marinilza 
Faria e Fernanda Cabral 
serão mediadoras desse 
bate-papo.
A proposta desenvolvida 
no livro “Ensinadores de 
nossa comunidade” foi 
apresentada como proje-
to pedagógico do Progra-
ma de Ensino Integral da 
Rede Municipal de Ensino 
de Taubaté no primeiro 
semestre de 2019. No pe-
ríodo de abril a junho, as 
unidades escolares deram 
início a um processo de 
pesquisa para encontrar na 
comunidade pessoas que 
significativamente contri-
buem com seu conheci-
mento, transformando a 
realidade dos educandos.
Após a escolha do “ensi-
nador”, os alunos o rece-
beram para uma conversa 
para colher informações 
para a elaboração de um 
texto narrativo culmi-
nando na coletânea de 

produções textuais que 
será apresentada na FLIT 
2019.
Foram envolvidos, apro-
ximadamente, 500 alunos 
em 47 unidades escolas, 
que participaram montan-
do o roteiro de entrevista, 
entrevistando, ilustrando 
ou produzindo o texto nar-
rativo. A ideia central foi 
resgatar o patrimônio ima-
terial das comunidades em 
que as escolas estão inse-
ridas sob o enfoque dos 
alunos.
Os “ensinadores” foram 
divididos por categorias 
para facilitar a busca dessa 
figura dentro da comuni-
dade. Foram definidas as 
categorias : artística (ar-
tesãos, músicos, sambis-
tas, atores, contadores de 
histórias, bailarinos, can-
tores, regentes de coral de 
banda, santeiros, esculto-
res, costureira, versadores, 
fotógrafos, compositores, 

figureiros, cirandeiros, 
festeiros, artistas circen-
ses, moçambiqueiros, jon-
gueiros,mestre de folia de 
reis, rendeiras, etc.), des-
portiva (enxadrista, capo-
eirista, atletas, educadores 
esportivos, judocas, etc.); 
educadores informais 
(professores domiciliares 
e/ou não ligados às insti-
tuições de ensino; educa-
dores ou professores de 
ONGs ou projetos sociais, 
pessoas que ensinam/ensi-
naram algo para a comuni-
dade; etc) e comerciantes 
(donos de bancas de jor-
nais, padeiros, pipoquei-
ros, vendedores de caldo 
de cana, feirantes, quitan-
deiros, merceeiros, salga-
deiros, boleiras, guias tu-
rísticos, etc.).
A FLIT acontece de 16 a 
22 de setembro, das 9h às 
22h na avenida do Povo 
com atrações gratuitas 
para toda a família.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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3° Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba será neste 
fim de semana em Pinda

Vem aí o 3º Festival Tro-
peiro do Vale do Paraíba. 
O evento será realizado de 
sexta-feira (13) a domingo 
(15), no Parque da Cida-
de, com gastronomia tra-
dicional mineira, shows e 
apresentações culturais. A 
entrada será gratuita, com 
área de estacionamento, 
também gratuita.
Feijão tropeiro, pão com 
linguiça, afogado, gali-
nha caipira, porco na lata, 
torresmo, leitoa pururuca, 
pernil acebolado, arroz 
carreteiro, tutu de feijão, 
além de caldinhos, boli-
nhos e doces diversos fa-
zem parte do cardápio da 
festa, que tem como foco 
a gastronomia tradicional. 
Serão mais de 30 tendas 
de gastronomia entre ran-
chos, ambulantes e res-
taurantes, além de uma 
tenda do Fundo Social de 
Solidariedade, que estará 
levando representantes de 
doce do Vale do Paraíba.
Na sexta-feira (13), a festa 

começa às 18 horas com 
um café tropeiro ao som 
do grupo de Viola Tropei-
ros do Vale, de Taubaté, e, 
na sequência, o concurso 
da “Rainha do Tropeiro”, 
às 19 horas. E para fechar 
a noite com chave de ouro, 
a dupla Tallis e Wellington 
realizará um show, às 21 
horas.
No sábado (14), a festa 
começa ao meio-dia, com 
almoço tropeiro e conti-
nua com shows de André 
e Andressa, Orquestra de 
Violas Itaboaté de Tauba-
té, Apresentação de cava-
lo dançarino, Apresenta-
ção de muares, Dança de 
bonecões de São Bento 
do Sapucaí, Prova dos 
Cachorros, Grupo de Mo-
çambique e Catira Espe-
rança de Monteiro Lobato, 
Apresentação de dança 
country do grupo “Os re-
negados de Aparecida”. 
A partir das 17h30, acon-
tecem shows de Antonio 
Marcos, César Barbosa 

e banda, encerrando com 
apresentação de Gaby Ha-
dassa, às 21h30.
O domingo (15) será aber-
to com a chegada da ca-
valgada, seguida de missa 
sertaneja, às 11h30, com 
Padre Gonçalves e Clau-
dinho Leite e banda serta-
neja. Haverá ainda, show 
de Bruno e Hiago, Or-
questra de Violas “Cordas 
da Mantiqueira” – de São 
José dos Campos, início 
da Prova dos 3 Tambores, 
moda de viola com o gru-
po “Tropeiros do Vale”, 
Forró universitário, dança 
de salão de forró e dança 
country. O dia se encerra 
com show de humor de 
Tonho Prado (do progra-
ma “Sou Caipira”, da Tv 
aparecida).
A organização do “3º Fes-
tival Tropeiro” é da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo – Departamento 
de Turismo.
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Caçapava participa de
lançamento do Programa
Juntos pela Cultura, do

Governo do Estado de São Paulo

Caçapava participou do 
evento de lançamento do 
programa ”Juntos pela 
Cultura / Estados + Pre-
feituras”, promovido pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo por meio das secre-
tarias de Cultura e Econo-
mia Criativa e de Desen-
volvimento Regional.
Durante o evento, que 
ocorreu no Palácio do 
Governo, o Secretário de 
Cultura e Economia Cria-
tiva Sérgio Sá Leitão e o 
Secretário de Desenvol-
vimento Regional Marco 
Vinholi anunciaram a re-
alização do programa que 
destina R$ 12,5 milhões 
para parcerias com prefei-
turas em cinco iniciativas: 
Virada SP, Circuito SP, 
Tradição SP, Revelando 
SP e +Gestão SP.
O encontro contou com a 
presença de representan-
tes de prefeituras e secre-
tarias de cultura de várias 
regiões do Estado. Por 
meio de chamadas públi-
cas, as prefeituras pode-
rão inscrever projetos para 
participar das ações. As 
inscrições estão abertas 
a partir desta quarta-feira 
(11) no site www.cultura.
sp.gov.br
Entre as novidades anun-
ciadas está o programa 
“Tradição SP” que, por 
meio de chamada pública 
contínua para as prefei-
turas, apoiará eventos de 
grande impacto cultural 
e turístico, como festas 
populares tradicionais do 
Estado. O teto para cada 
município que pleitear os 
recursos é de R$ 15 mil 
para custeio de cachês ar-
tísticos.
Outra novidade é o “+Ges-
tão SP”, novo programa 
que vai oferecer, em par-
ceria com instituições de 
ensino, cursos executivos 
de gestão cultural para 
secretários municipais e 
gestores de equipamentos 
culturais, na modalida-
de educação à distância e 
sem custo para as prefei-
turas.

O programa Revelando 
SP, considerado pelo Go-
verno do Estado o maior 
evento de economia cria-
tiva de todos os tempos, 
terá novidades. 
Ocorrerá de 13 a 17 de 
novembro, no Parque da 
Água Branca. 
Cada município terá um 
estande e poderá levar 
sua gastronomia, artesa-
nato, música, dança, artes 
cênicas, folclore, design, 
audiovisual e demais ex-
pressões culturais. A par-
ticipação também se dará 
por meio de chamada 
pública e a curadoria dos 
estandes será dos próprios 
municípios.
Já o programa Virada SP 
selecionará quatro proje-
tos de viradas culturais, 
que acontecerão em no-
vembro e dezembro, em 
municípios de macrorregi-
ões diferentes.
Outra possibilidade de 
parceria entre municípios 
e Estado é o Circuito SP, 
por meio do qual noventa 
cidades de todas as regi-
ões receberão espetáculos 
consagrados de música e 
artes cênicas, com ações 
de formação e capacita-
ção. A concorrência tam-
bém será por chamada pú-
blica.
Seminário Juntos pela 
Cultura
O Seminário Juntos pela 
Cultura apresentou tam-
bém, durante todo o dia, 
palestras com os Se-
cretários, integrantes 
da equipe da Secretaria 
de Cultura e Economia                                     
Criativa, representantes 
municipais e gestores de 
cultura. 
O público teve a opor-
tunidade de conhecer as 
diretrizes, ações em anda-
mento e projetos da Pasta. 
Caçapava foi representada 
pela Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer. Durante 
o evento, Sérgio Sá Leitão 
destacou a importância 
das atividades culturais e 
criativas no Brasil, que já 
produzem 2,64% do PIB.
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Secretaria alerta
cidadãos sobre Benefício
de Prestação Continuada

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência em parceria 
com a Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento 
Social está promovendo 
uma campanha de escla-
recimento para a popu-
lação sobre o Benefício 
da  Prestação Continuada 
(BPC).
O objetivo é orientar os 
cidadãos que já recebem 
o benefício de um salário 
mínimo pago pelo BPC 
– para pessoas com defi-
ciência de qualquer idade 
ou para idosos com idade 
de 65 anos ou mais com 
renda familiar mensal de 
até ¼ de salário mínimo 
por pessoa que precisam 
se cadastrar no CadÚnico 
para não terem o benefício 
suspenso.
Esta campanha visa infor-
mar sobre os novos prazos 
de cadastramento dos be-
neficiários do BPC no Ca-
dÚnico. Atualmente, mais 
de 750 mil pessoas rece-
bem o BPC no Estado, 
mas desse total 159 mil 
beneficiários (21%) ainda 
não foram cadastrados e 

podem ficar sem o bene-
fício se não atenderem a 
esta nova convocação.
Os prazos são os seguin-
tes:
Aniversariantes de janeiro 
– prazo: 30/06
Fevereiro – 30/07
Março – 30/08
Abril – 30/09
Maio – 30/10
Junho – 30/11
Julho – 30/12
Agosto – 30/01/2020
Setembro – 01/03/2020
Outubro – 30/03/2020
Novembro – 30/04/2020
Dezembro – 30/05/2020
Para o beneficiário fazer 
cadastramento no CadÚ-
nico, é necessário pro-
curar um Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social (CRAS) ou Postos 
de Cadastramento do Ca-
dÚnico do município em 
que mora e levar o CPF de 
toda família. 
É importante destacar que, 
para receber o BPC, não é 
necessário pagar interme-
diários. Para dúvidas ou 
mais informações, ligar o 
telefone 121 (a ligação é 
gratuita).

Bienal de Artes
Visuais rende prêmio a 
shopping de Taubaté

O apoio à 1ª Bienal de Ar-
tes Visuais realizada pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté rendeu 
ao Via Vale Garden Sho-
pping a indicação o prê-
mio Abrasce 2019.
A Associação Brasilei-
ra de Shopping Centers 
avaliou, por meio de uma 
banca constituída por 10 
especialistas, projetos de-
senvolvidos por shopping 
centers e reconheceu, por 
meio de premiação, os ca-
ses que se destacam entre 
esses grupos coorporati-
vos. 
O centro comercial de 
Taubaté ficou em segun-
do lugar. A 1ª Bienal de 
Artes Visuais aconteceu 
em setembro de 2018 com 

70 obras inscritas, sendo 
14 da cidade de Tauba-
té e as demais de cidades 
do interior de São Paulo e 
outros estados brasileiros, 
como Paraná, Santa Cata-
rina, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Rio de Janeiro 
e Ceará, nas modalidades 
escultura (em metal, resi-
na, madeira, vidro, terra-
cota, material reciclado); 
pintura (acrílica, óleo, 
técnica mista, aquarela), 
desenho (lápis, caneta, 
carvão, nanquim, pastel, 
sumiê) e gravura (xilogra-
vura, litogravura, linóleo 
gravura, monotipia).
O evento de idealização 
da Prefeitura de Taubaté 
contou com a curadoria de 
Lani Goeldi.



Começa pagamento de R$ 
500 por conta do FGTS

A Caixa Econômica Fe-
deral inicia nesta semana 
o pagamento de até R$ 
500 por conta do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Os re-
passes serão feitos até 31 
de março de 2020, confor-
me a data de nascimento 
dos beneficiários.
O valor será depositado 
automaticamente, na pró-
xima sexta-feira, dia 13, 
para pessoas nascidas em 
janeiro, fevereiro, março e 
abril, que têm conta pou-
pança na Caixa.
Aqueles com data de ani-
versário em maio, junho, 
julho e agosto, recebem a 
partir do dia 27 de setem-
bro de 2019. Para trabalha-
dores nascidos em setem-
bro, outubro, novembro e 
dezembro, o pagamento 
será feito a partir do dia 9 
de outubro de 2019.
Segundo a Caixa, cerca 
de 33 milhões de traba-
lhadores receberão o cré-
dito automático na conta 
poupança. Os clientes do 
banco que não quiserem 
retirar o dinheiro têm até 
30 de abril de 2020 para 
informar a decisão em 
um dos canais divulgados 
pela Caixa: site, Internet 
Banking ou aplicativo no 
celular.
De acordo com a Caixa, o 
crédito automático só será 
realizado para quem abriu 
conta poupança até o dia 
24 de julho de 2019.
O pagamento aos não cor-
rentistas da Caixa seguirá 
o seguinte cronograma:
Tabela do PIS para não 
correntistas
Tabela do PIS para não 
correntistas – Arte EBC
Para saber os valores dis-
poníveis para o saque, os 
canais de recebimento e as 
opções de crédito em con-
ta, é só acessar o site da 

Caixa e informar número 
do CPF (Cadastro de Pes-
soas Físicas), do NIS (Nú-
mero de Identificação So-
cial), do PIS (Programa de 
Integração Social) ou do 
Pasep (Programa de For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público) e a data 
de aniversário. Os saques 
de até R$ 100 poderão ser 
realizados em casas loté-
ricas, com apresentação 
de documento de identi-
dade original com foto e 
número do CPF. Será fei-
ta a leitura da digital no 
momento do saque. Para 
quem possui cartão Cida-
dão e senha, o saque pode-
rá ser feito nos terminais 
de autoatendimento, em 
unidades lotéricas ou cor-
respondentes Caixa Aqui. 
Quem não tem o cartão 
Cidadão, deve procurar 
uma agência da Caixa.
Saque aniversário
Outra modalidade de sa-
que, válida para o próximo 
ano, será o saque aniversá-
rio. Os trabalhadores inte-
ressados em migrar para 
essa sistemática poderão 
comunicar à Caixa, a par-
tir de 1º de outubro de 
2019. Ao confirmar esta 
opção em um dos canais 
divulgados pelo banco, 
o trabalhador deixará de 
efetuar o saque em caso 
de rescisão de contrato de 
trabalho.
Quem realizar a mudan-
ça, só poderá retornar à 
modalidade anterior após 
dois anos da data da soli-
citação à Caixa.
Caso o trabalhador não 
comunique o interesse no 
tipo de saque, a regra da 
rescisão será mantida.
A decisão de migrar para 
a modalidade do saque 
aniversário, não anula a 
multa de 40% em caso de 
demissão sem justa causa.
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Caçapava inaugura primeira
instalação modelo de sustentabilidade
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, entrega no dia 13 
de setembro, às 9h, o pri-
meiro prédio adaptado do 
município para ser modelo 
de sustentabilidade dentro 
das diretivas do programa 
Município Verde Azul do 
Governo do Estado de São 
Paulo. 
O prédio escolhido foi 
a própria sede da Secre-
taria, que foi reestrutu-
rada, com apoio de em-
presas locais, recebendo 
10 itens que garantem                                                    
o título de espaço susten-
tável, de acordo com o 
programa. 
Os itens são os seguintes:

1 – Troca de todas as lâm-
padas do prédio por lâm-
padas de LED, mais eco-
nômicas, com o apoio da 
Bandeirante Energia;
2 – Instalação de tempo-
rizadores e aeradores nas 
torneiras para economia 
de água, com o apoio da 
Sabesp;
3 – Construção de rampas 
de acesso para cadeirantes 
e pessoas com mobilidade 
reduzida;
4 – Construção de um bi-
cicletário para os funcio-
nários;
5 – Implantação de reci-
pientes para a coleta sele-
tiva, com apoio da Pilkin-
gton;
6 – Sensores de presença 

para luzes nos corredores 
e outros pontos onde não 
há presença constante de 
pessoas, com apoio da Si-
moldes;
7 – Manutenção de uma 
área permeável, represen-
tada pelo jardim externo;
8 – Instalação de pontos de 
coleta de pilhas e baterias 
(ecopontos), com apoio da 
Cebrace;
9 – Janelas amplas de vi-
dro, permitindo a passa-
gem da luz natural;
10 – Aplicação de insulfil-
me térmico para reduzir o 
calor do ambiente interno 
do prédio, evitando assim 
o gasto com ar-condicio-
nado.
Com a entrega da ins-

Setembro Amarelo terá 
foco em prevenção do

suicídio entre os jovens

O Ministério da Saúde vai 
aproveitar setembro, mês 
de conscientização sobre a 
importância da prevenção 
do suicídio, para enfatizar 
a necessidade de atenção 
especial com o bem-estar 
e a saúde mental de crian-
ças e adolescentes.
Segundo o ministro Luiz 
Henrique Mandetta, o 
foco das ações desenvol-
vidas pela pasta durante 
o Setembro Amarelo será 
o público jovem, no qual 
vem aumentando o núme-
ro de casos e de tentativas 
de suicídio. “Vamos focar 
nesta questão dos jovens, 
tanto na questão do suicí-
dio quanto das tentativas, 
procurando alternativas 
de políticas públicas in-
dutórias”, disse o minis-
tro durante a 7ª Reunião 
Ordinária da Comissão 
Intergestores Tripartite, 
realizada na manhã desta 
quinta-feira (29), em Bra-
sília. Presente em quase 
todo o mundo, campanha 
busca chamar a atenção 
para casos de suicídio – 
Arquivo/Agência Brasil
Mandetta ressaltou que o 
aumento do suicídio entre 
os jovens é um fenôme-
no mundial que, nos últi-
mos anos, vem causando 
crescente preocupação 
também no Brasil. Para 
o ministro, o problema é 
complexo e não pode ser 
compreendido ou expli-
cado por um só fator. “A 
barra está muito pesada, 
e isso está fazendo com 
que percamos muitos jo-
vens”, afirmou o ministro, 
arriscando uma explica-
ção. Segundo o ministro, 
os jovens brasileiros, que 
estão entre os que passam 
mais tempo conectados à 
internet, têm dificuldade 
para lidar com a confusão 
entre o mundo online e as 
exigências e frustrações 
cotidianas do mundo fora 
da rede mundial de com-
putadores. Para Mandetta, 
isso gera ansiedade e en-
fraquece vínculos sociais. 
“O mundo virtual é mara-
vilhoso, mas não condiz 
com a realidade. Ali, todo 
mundo está feliz, bem. Es-
tamos tendo dificuldades 
de conviver com isto”, 
acrescentou Mandetta. 
Ele disse que o alcance e 
imediatismo das redes so-
ciais podem potencializar 
questões que sempre cau-
saram mal-estar entre os 

jovens. “O bullying, por 
exemplo. Na minha gera-
ção, era algo circunscrito. 
Ficava limitado a uma sala 
de aula, ao pátio do colé-
gio e, de alguma maneira, 
as pessoas faziam seus 
rearranjos. Hoje, com a 
internet, o bullying às ve-
zes ganha uma escala na-
cional”, disse o ministro. 
“Este é o pano de fundo 
para o grande drama que 
esta geração enfrenta.
O secretário executivo 
João Gabbardo dos Reis 
e o ministro Luiz Henriu-
qe Mandetta – José Cruz/
Agência Brasil
Para Mandetta, a questão 
do suicídio e outros temas 
de saúde mental devem 
ser tratados, entre todas 
as faixas etárias, com in-
formações claras e com o 
máximo de naturalidade 
possível. “Assuntos como 
depressão, ansiedade e 
os cuidados com a saúde 
mental têm que ser inclu-
ídos na agenda. Temos 
que dizer que a depressão 
existe e que não se trata 
apenas de um estado de 
melancolia. Precisamos 
desmistificá-los, abordá-
-los como outros assuntos 
de saúde, como a hiperten-
são ou a diabete e valori-
zar a vida”, exemplificou 
o ministro ao defender a 
ação conjunta de profis-
sionais das áreas de e edu-
cação.
“Acho que a saúde vai 
ter que ir para as escolas 
e organizar esta interfa-
ce junto à educação. E 
acho que são os próprios 
adolescentes, dialogando 
entre si, que [com orien-
tação] vão achar as neces-
sárias válvulas de escape. 
Porque eles não vão achar 
com quem falar dentro de 
casa. Não acham na fami-
lia. O meio está hostil, os 
amigos estão vivendo no 
mundo virtual e, no mun-
do real, esses jovens se 
deparam com [as exigên-
cias e frustrações do] dia a 
dia”, concluiu o ministro.
Realizada em quase todo 
o mundo, a campanha Se-
tembro Amarelo ocorre 
anualmente em setembro 
e tem o objetivo de sen-
sibilizar e conscientizar a 
população sobre a questão 
e informar sobre os sinais 
que precisam ser obser-
vados com atenção, bem 
como os locais onde pro-
curar ajuda.

talação modelo, Caça-
pava tem a chance de 
alavancar no ranking fi-
nal dos municípios mais 
sustentáveis do Estado 
de São Paulo dentro do 
Programa Município                                                  
Verde Azul. 
Na pontuação geral do 
programa, Caçapava ocu-
pou, em 2018, a 200ª  po-
sição entre 645 municí-
pios.  O ranking deste ano 
ainda não saiu. A proposta 
é que o projeto de insta-
lação modelo possa ainda 
ser copiado e implantado 
nos demais prédios muni-
cipais, em etapas futuras, 
ampliando e estimulando 
as ações sustentáveis na 
cidade.
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Prefeitura de Pinda assina convênio 
que trará melhorias para o Araretama

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou a 

assinatura de convênio 
com o Governo do Es-

tado de São Paulo que 
trará melhorias de infra-
estrutura para o bairro 
do Araretama. O valor 
do convênio é de R$ 200 
mil, originado por emenda                                             
impositiva do deputado 
estadual André do Prado, 
que esteve presente no ato 
de assinatura.
Com esse valor a admi-
nistração municipal dará 
mais um passo para a re-
alização de melhorias no 
entorno da área localizada 
entre as ruas José Inácio e 
Raimundo de Souza Mar-
tins, executando a constru-

Brasil: 82.094 Pessoas
registradas como

desaparecidas em 2018;
famílias precisam de respostas

O Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV) 
tem acompanhado com 
atenção, desde 2017, a pu-
blicação dos dados levan-
tados pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP) sobre o registro de 
casos de desaparecimento 
de pessoas, tendo em vista 
que a situação das pesso-
as desaparecidas e de suas 
famílias é uma das suas 
prioridades no Brasil.
De acordo com o 13° 
Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública, lançado 
ontem, terça-feira, dia 10, 
82.094 pessoas foram re-
gistradas como desapare-
cidas no país em 2018. O 
levantamento acrescenta 
que os números do ano 
passado ficaram próxi-
mos aos de 2017, quando 
83.701 casos foram notifi-
cados.
“Os familiares de pessoas 
desaparecidas têm o di-
reito de saber o destino e 
o paradeiro de seus entes 
queridos”, afirma a chefe 
da Delegação Regional 
do CICV para Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai, Simone Ca-
sabianca-Aeschlimann. 
“Eles enfrentam um vas-
to número de dificulda-
des decorrentes do de-
saparecimento, como as 
necessidades psicosso-
ciais, econômicas, jurídi-
cas, administrativas, entre 
outras.”
Na avaliação do CICV, é 
fundamental responder à 
questão de pessoas desa-
parecidas a partir das ex-
periências das famílias e 
com a participação delas. 
“Se elas forem colocadas 
no centro, os esforços es-
tarão na direção certa”, 
afirma Marianne Pecas-
sou, coordenadora de Pro-
teção da Delegação Re-
gional do CICV.
Os mesmos estados que 
mais notificaram desa-
parecimentos em 2017 
aparecem no topo da lista 
em 2018, corresponden-
do a mais da metade do 
total de registros do Bra-
sil. São eles: São Paulo 
(24.366), Rio Grande do 
Sul (9.090), Minas Gerais 
(8.594), Paraná (6.952) e 
Rio de Janeiro (4.619).
“O levantamento de da-

dos de pessoas registradas 
como desaparecidas é im-
portante, mas temos que 
observar que ele não leva 
em consideração quan-
tas dessas pessoas foram 
encontradas e também 
não estima a quantidade 
de subnotificações, isto 
é, aqueles casos em que 
os familiares, por alguma 
razão, não comunicaram 
o desaparecimento à po-
lícia”, pondera Marianne 
Pecassou.
No Brasil, o CICV tem 
se colocado à disposição 
das autoridades no âmbi-
to federal e também nos 
estados de São Paulo e do 
Ceará, para apoiá-las nas 
respostas a este problema 
humanitário. Desde 2014, 
a organização trabalha 
na avaliação das necessi-
dades dos familiares de 
desaparecidos, apresenta 
recomendações e apoio 
técnico às autoridades, 
além de desenvolver me-
todologias de atenção aos 
familiares que sejam apro-
priadas para a realidade 
brasileira.
Uma das famílias acom-
panhadas pelo CICV é a 
de Leonardo Campioto, de 
São Paulo, desaparecido 
desde 2007. “A minha vida 
parou, eu não fui mais em 
médico, minha família de-
sabou. Aí me dão remédio 
para dormir, mas eu não 
durmo, 3 horas da manhã 
eu estou acordada. É uma 
experiência terrível, são 
24 horas pensando nele”, 
relata a mãe de Leonardo, 
Dalva.
Para dar mais visibilidade 
ao tema, o CICV lançou 
neste ano a mostra imersi-
va “A falta que você faz”, 
no Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura, em For-
taleza (CE), com instala-
ção de fotos e vídeos nos 
quais familiares contam 
suas experiências convi-
vendo com a ausência de 
um ente querido (mais so-
bre a mostra aqui). A mos-
tra havia sido apresentada 
em Brasília em 2017 e em 
São Paulo em 2018. Em 
julho, a organização tam-
bém lançou uma campa-
nha regional, na qual des-
tacou a problemática de 
desaparecimento de pes-
soas na América Latina.

ção de calçada, melhoran-
do assim a acessibilidade 
e a urbanização da região.
A primeira fase já foi exe-
cutada com a construção 
de calçadas na rua José 
Inácio, agora na segunda 
fase será realizada a cons-
trução da calçada da rua 
Raimundo de Souza Mar-
tins.
Já está em planejamento 
e viabilização de recursos 
a próxima etapa que con-
templará a urbanização do 
espaço com construção de 
passarela e outro pequeno 
espaço paisagístico.
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Programa Juntos pela
Cultura destina R$ 12,5

milhões a municípios em 2019

Escolas estaduais de SP se 
mobilizam para o “Dia D”

do Setembro Amarelo

Embraer e Horizon Air assinam contrato
de manutenção para frota de E175

Por meio de chamadas pú-
blicas, Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
realizará cinco ações em 
parceria com cidades de 
todas as regiões de São 
Paulo
O Secretário de Cultura e 
Economia Criativa Sérgio 
Sá Leitão e o Secretário de 
Desenvolvimento Regio-
nal Marco Vinholi anun-
ciaram ontem, em evento 
com prefeitos e secretá-
rios municipais de cultura 
de São Paulo, a realização 
do programa Juntos pela 
Cultura / Estado + Prefei-
turas, que destina R$ 12,5 
milhões para parcerias 
com prefeituras em cin-
co iniciativas: Virada SP, 
Circuito SP, Tradição SP, 
Revelando SP e +Gestão 
SP. Por meio de chama-
das públicas, prefeituras 
de todo o Estado poderão 
inscrever projetos para 
participar das ações.
“Aqui em São Paulo tra-
tamos cultura como uma 
coisa séria, importante na 
educação, na preservação, 
na memória e, principal-
mente, no bem de cada 
cidadão. Nós temos uma 
tradição e uma história na 
cultura, e essa história está 
sendo preservada”, decla-
rou o Governador João 
Doria.
“O objetivo central do pro-
grama Juntos pela Cultura 
é ampliar o acesso à arte 
e à cultura em todas as re-
giões do estado, com mais 
eficiência e mais eficácia 
e uma visão municipalista 
de gestão. Estado e Prefei-
turas devem atuar em sin-
tonia para melhorar os re-
sultados”, destacou Sérgio 
Sá Leitão, secretário de 
Cultura e Economia Cria-
tiva. “Todo o investimen-
to será feito por meio de 
chamadas públicas e com 
as prefeituras, de modo a 
agilizar os processos e va-
lorizar a visão local”.
“Somos 645 municípios, 
todos no mesmo rumo: o 
do desenvolvimento, da 
qualidade de vida, e hoje, 
o rumo da cultura. O Se-
cretário Sérgio Sá Leitão 
traz hoje uma grande ino-
vação na parceria dos mu-

Unidades devem propor 
jogos, rodas de conversa 
e gincanas entre os alunos 
para abordar prevenção ao 
suicídio e valorização da 
vida
As mais de 5 mil escolas 
da rede estadual de São 
Paulo se mobilizaram no 
“Dia D” de ações para va-
lorizar a vida e prevenir 
o suicídio. A orientação 
da Secretaria Estadual da 
Educação é que os educa-
dores desenvolvam entre 
os alunos atividades de 
acolhimento, sensibiliza-
ção, autoconhecimento e 
de percepção e respeito 
ao outro. A ideia é que di-
retores, coordenadores e 
professores também esti-
mulem o diálogo e a con-
tinuidade de ações sobre a 
valorização da vida.
As atividades marcam o 
mês que ficou conhecido 
como Setembro Amarelo, 
e tem a proposta de dar 
mais visibilidade ao sui-
cídio, tratá-lo com menos 
tabu, e ao mesmo tempo, 
conscientizar a população 
sobre a importância da 
prevenção.
A data foi criada em 2015 

A Embraer anunciou que 
a Horizon Air, subsidiá-
ria do Alaska Air Group, 
escolheu o centro de Ser-
viços de Manutenção de 
Aeronaves da Embraer 
(EAMS, na sigla em in-
glês) em Nashville, nos 
Estados Unidos, como 
fornecedor exclusivo de 
manutenção pesada para a 
frota de 30 jatos E175 da 
companhia.
O contrato com duração 
de vários anos inclui ma-
nutenção de fuselagem, 
modificações e serviços 
de reparo oferecidos pela 

nicípios do Estado de São 
Paulo. Através das ações 
feitas aqui, nós vamos ter 
cada vez mais a popula-
ção desses 645 municípios 
envolvida, gerando um 
impacto cada vez maior, 
valorizando os eventos 
que já existem e potencia-
lizando novas oportunida-
des”, disse o Secretário de 
Desenvolvimento Regio-
nal Marco Vinholi.
Desde terça-feira, dia 10, 
estarão abertas no site 
www.cultura.sp.gov.br as 
chamadas públicas para 
as prefeituras inscreverem 
projetos nas seguintes li-
nhas:
VIRADA SP
Serão selecionados quatro 
projetos de viradas cultu-
rais, de municípios com 
perfis distintos, que rece-
berão um total de R$ 2,1 
milhões.
Os eventos acontecerão 
em novembro e dezembro, 
em municípios de macror-
regiões diferentes.
CIRCUITO SP
90 municípios de todas as 
regiões receberão espe-
táculos de música e artes 
cênicas de alto nível, além 
de exposições e atividades 
de formação e capacitação 
a partir do último trimestre 
de 2019 até 2020. Serão 
investidos R$ 8 milhões.
TRADIÇÃO SP
Por meio de chamada pú-
blica contínua para as pre-
feituras, o novo programa 
apoiará eventos e expres-
sões culturais populares 
tradicionais do Estado, re-
alizados a partir do último 
quadrimestre de 2019. Se-
rão investidos R$ 500 mil.
REVELANDO SP
Chamada pública para 
participação no evento 
de celebração e valoriza-
ção da cultura popular e 
tradicional de São Paulo, 
que acontece de 13 a 17 
de novembro, no Parque 
da Água Branca, com in-
vestimento de R$ 1,9 mi-
lhão. Cada município terá 
um estande e poderá levar 
sua gastronomia, artesa-
nato, música, dança, artes 
cênicas, folclore, design, 
audiovisual e demais ex-
pressões culturais.

pelo Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), Con-
selho Federal de Medici-
na (CFM) e Associação 
Brasileira de Psiquiatria 
(ABP).
A Seduc, por meio do Sis-
tema de Proteção Escolar 
e Comunitária (SPEC), em 
parceria com a Escola de 
Formação dos Profissio-
nais da Educação do Esta-
do de São Paulo (EFAPE), 
vai realizar uma série de 
ações durante todo o mês.
Neste “Dia D” a progra-
mação inclui um momen-
to de acolhimento dos es-
tudantes e a realização de 
atividades específicas ela-
boradas ou selecionadas 
pela equipe de educadores 
da escola. Podem variam 
entre: jogos cooperativos, 
oficinas, gincanas, pai-
néis, rodas de conversa, 
exposições, entre outras 
atividades.
As atividades visam pro-
mover a reflexão sobre 
as vulnerabilidades, com 
foco na valorização da 
vida e prevenção ao sui-
cídio, visando a promo-
ção de um ambiente es-
colar positivo, solidário, 

TechCare, o portfólio de 
soluções de serviços e su-
porte da Embraer. 
O acordo foi assinado 
durante a 44ª Convenção 
Anual da Associação de 
Companhias Aéreas Re-
gionais (RAA, na sigla 
em inglês), realizada na 
cidade sede do EAMS, em 
Nashville.
“Estamos muito satisfei-
tos em expandir ainda 
mais nosso relacionamen-
to com a Horizon Air e 
honrados por nosso esti-
mado cliente ter escolhido 
o EAMS como sua casa 

+GESTÃO SP
Novo programa que vai 
oferecer, em parceria com 
instituições de excelência, 
cursos executivos em ges-
tão cultural para secretá-
rios municipais e gestores 
de equipamentos cultu-
rais, com a flexibilidade 
da educação à distância e 
sem custo para as prefei-
turas.
“Todos terão igualdade de 
condições para competir 
pelos recursos que estão 
sendo disponibilizados. 
Queremos, com isso, am-
pliar o alcance e também 
elevar a eficiência e eficá-
cia do nosso investimen-
to”, enfatizou o Secretário 
Sérgio Sá Leitão.
Seminário Juntos pela 
Cultura
O Seminário Juntos pela 
Cultura apresentou tam-
bém, durante todo o dia, 
palestras com os Secretá-
rios, integrantes da equipe 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, re-
presentantes municipais e 
gestores de cultura. O pú-
blico teve a oportunidade 
de conhecer as diretrizes, 
ações em andamento e 
projetos da Pasta.
“O objetivo deste seminá-
rio é transmitirmos uma 
percepção do alcance e 
do papel da cultura e da 
economia criativa para o 
desenvolvimento, visan-
do o quanto o segmento 
movimenta as economias 
locais, valoriza o PIB, 
promove relações sociais 
harmônicas, diminui a 
violência e impacta a eco-
nomia. Há muitos anos 
não se considerava essa 
dimensão, que hoje já se 
torna permeável à toda 
sociedade”, disse a Secre-
tária Executiva de Cultura 
e Economia Criativa Cláu-
dia Pedrozo.
“As atividades culturais e 
criativas no Brasil já pro-
duzem 2,64% do nosso 
PIB, o que significa que se 
a gente encarar toda arte, 
toda cultura, toda eco-
nomia criativa como um 
setor econômico, ele está 
entre os dez maiores da 
nossa economia”, comple-
tou Sérgio Sá Leitão.

integrado e acolhedor, 
com respeito às diferenças 
e diversidades.
Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), nove em cada dez 
mortes por suicídio pode-
riam ser evitadas, o que 
reforça a importância da 
prevenção e do papel es-
sencial da Educação nesse 
contexto.
Preparação
Os preparativos para a 
programação do Setembro 
Amarelo – Valorização 
da Vida começaram na 
semana passada, no dia 3 
de setembro com o encon-
tro com representantes de 
escolas das diretorias de 
ensino de Guarulhos, São 
Vicente e Região Leste de 
São Paulo.
No dia seguinte, em 4 de 
setembro, ocorreu uma vi-
deoconferência para orien-
tar as diretorias de ensino 
e as escolas para a mobi-
lização do “Dia D”, consi-
derando a importância da 
adequação da temática, de 
acordo a faixa etária dos 
alunos principalmente aos 
alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental.

para manutenção pesada 
oferecida pela Embraer”, 
disse Phil Bathurst, Dire-
tor do EAMS.
“Inserimos nossos primei-
ros E175 em 2017. Agora, 
com 30 E-Jets em opera-
ção, estamos prontos para 
expandir nossa grande 
parceria com a Embraer, 
pois a Companhia atende 
convenientemente nossas 
necessidades de manuten-
ção pesada em Nashville, 
Tennessee”, disse George 
Knobloch, Vice-presiden-
te de Manutenção e Enge-
nharia na Horizon Air.


