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A GAzetA dos Municípios

Vaqueli (PSB) articula candidatura 
de Oposição a sucessão do

Prefeito Ortiz Jr (PSDB) em Taubaté

Pindamonhangaba inicia ação de 
prevenção ao uso de álcool

e drogas a adolescentes

Governo Itinerante: Multiação chega ao Jetuba neste
sábado com diversos serviços em Caraguatatuba

Prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli (PSB) é 
o principal articulador de 
uma candidatura de opo-
sição ao Prefeito Ortiz 
(PSDB) de Taubaté. 
Vaqueli foi o principal 
articulador do candida-
to Márcio França na re-

Iniciou-se uma ação pre-
ventiva conjunta entre a 
Secretaria de Assistência 
Social, Guarda Munici-
pal e Polícia Militar (com 
apoio da Apamex e Coali-
zão), consistente em uma 
abordagem de adolescen-
tes nas praças e outros lo-
cais do município, em uso 
ou sujeitos ao uso de bebi-
das alcoólicas ou drogas.
O objetivo do trabalho so-
cioeducativo é conscien-
tizar os jovens que fazem 
uso de álcool e drogas e 
alertar sobre os riscos do 
uso dessas substâncias. De 
acordo com a Secretaria 
Municipal de Assistência 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza a 9ª edição 
do Programa Multiação, 
no próximo sábado (14), 
na EMEF Profª Maria 
Thereza de Souza Castro, 
no Jetuba. O atendimento 
ao público será a partir das 
9h até às 15h.
O Multiação foi criado 
com o objetivo de apro-
ximar a Prefeitura da 
população, oferecendo 
atendimento gratuito e 
descentralizado, em diver-
sos bairros, gerando um 
governo itinerante.
Assim como nas outras 
edições, o evento contará 
com a presença do prefei-
to Aguilar Junior e dos se-
cretários municipais, que 
atenderão os munícipes.
Diversas instituições e 
secretarias municipais es-
tarão no local com oferta 
e orientação de vários ser-

gião do Vale, nas elei-
ções do ano passado e 
agora pretende lançar 
um candidato do PSB ao 
Palácio Bom Conselho. 
Já aconteceram 5 reuni-
ões com grupos de opo-
sição a administração de 
Ortiz, com a participação 

Social essa ação preten-
de-se realizar de forma 
contínua e permanente, a 
fim de minimizar os riscos 
sociais que esses jovens 
acabam sendo expostos 
ao terem contato precoce 
com álcool e droga.
A secretária de Assistência 
Social Ana Paula Miranda 
explica que esta ação con-
siste na aproximação dire-
ta com o jovem. “Um bate 
papo, com a linguagem do 
jovem, de forma clara e 
objetiva, com orientações, 
entrega de material educa-
tivo, e preenchimento de 
uma ficha de identificação 
do jovem que foi aborda-

viços.
Confira a lista completa 
dos serviços oferecidos 
nessa edição do Multia-
ção:
– Fundacc: Várias atra-
ções culturais;
– Secretaria de Governo: 
Sebrae/ Atendimento ao 
empreendedor;
– Centro Universitário 
Módulo: Estagiários do 
curso de Direito;
– Secretaria de Habitação: 
Inscrições para o progra-
ma de habitação e regula-
riza Caraguá;
– Secretaria de Planeja-
mento: Pesquisas;
– Secretaria de Tecnologia 
da Informação: Cabea-
mento de acessos à infor-
mática;
– Procon: Orientação aos 
consumidores e forne-
cedores sobre relação de 
consumo, direitos do con-

dos possíveis candida-
tos: ex-deputado Padre 
Afonso(PV), Vereado-
res Digão e João Vidal 
(PSB) e      Vereado-
ra Loreny (Cidadania).  
O cabeça de chapa deve 
ser do PSB com vice do 
Partido Cidadania.

do, para trabalho posterior 
de prevenção nas escolas 
e nos serviços de proteção 
básica”, informa. 
O serviço de abordagem já 
existe no município para 
as pessoas em situação de 
rua.
As praças Monsenhor 
Marcondes, do Cruzeiro 
e do “Quartel” foram visi-
tadas pelo serviço. Outras 
ações similares já estão 
programadas para acon-
tecer ainda no mês de se-
tembro.
A abordagem social é um 
serviço que é tipificado 
pelo Sistema Único de As-
sistência Social.

sumidor, compras e pres-
tação de serviços/ orien-
tação aos servidores sobre 
endividamento;
– Secretaria de Comunica-
ção Social: Divulgação do 
evento;
– Secretaria de Educação: 
Fornecimento do local, es-
trutura e funcionários;
– Caraguá Luz: Serviço de 
informações aos muníci-
pes;
– Primeiríssima Infância: 
Divulgação do próprio 
trabalho;
– Acessa São Paulo: Infor-
mações, certidões e emis-
são da 2ª via do C.P.F.;
– Sabesp: Atendimento 
geral, técnico para visita 
emergencial, distribuição 
de água no evento;
– Secretaria de Turismo: 
Exposição Fotográfica;
– PAT/ Banco do Povo: 
Informações sobre seguro 

desemprego, confecção 
de currículos, confecção 
de carteiras de trabalho e 
empréstimos via Banco do 
Povo;
– Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia: Cras, Creas, Cadastro 
Único, Conselho Tutelar e 
corte de cabelos;
– Poupatempo: Divulga-
ção e orientação dos servi-
ços Poupatempo;
– Secretaria de Mobili-
dade Urbana e Proteção 
ao Cidadão: Orientação e 
atendimentos;
– Secretaria de Esportes 
e Recreação: Monitores e 
brincadeiras às crianças;
– Secretaria de Saúde: 
Aferição de pressão, teste 
de glicemia, teste de hepa-
tites B e C, vacina contra 
a febre amarela, entre ou-
tros;
– Ouvidoria: Orientações 

e organização do evento;
– Fundo Social de Solida-
riedade: atendimento;
– Secretaria da Fazenda: 
IPTU, informações diver-
sas (cadastro e pendên-
cias), tributos, débitos, 
certidões e orientações 
para comércio;
– Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do idoso: Orientações, 
plantio e poda de árvores;
– Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso: Projetos 
gratuitos para calçada 
acessível;
– Secretaria de Urbanis-
mo: Atendimento ao pú-
blico;
– Bandeirantes Energia: 
Atendimento e orienta-
ções;
– Secretaria de Obras Pú-
blicas: Informações em 
geral;

– Secretaria de Serviços 
Públicos: Informações em 
geral;
– Cejusc: Realizar con-
ciliação para negociação 
de débitos com a Bandei-
rante Energia Elétrica e a 
SABESP; – Realizar acor-
dos para problemas como 
Batida de carro (as duas 
partes devem compare-
cer com seus documentos 
pessoais e BO, se tiver); 
– Realizar Divórcio; – Re-
gularizar guarda, visitas 
e pensão alimentícia (as 
partes devem comparecer 
com documentos pesso-
ais, certidão de casamento 
e de nascimento dos filhos 
menores).
– Vivo: Atendimento ao 
público;
– 156/ Cadastro e atendi-
mento ao público;
– Prefeito e Secretários/ 
Atendimento à população.
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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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Massaguaçu em
Caraguatatuba recebe 
obras de construção 

de Praça do Idoso
e um Ecoponto

Caraguatatuba inicia 
curso com foco na alta 

temporada de verão

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
continua com as obras de 
construção da Praça do 
Idoso e de um Ecoponto 
no bairro do Massaguaçu, 
Região Norte da cidade.
O local terá paisagismo, 
arborização, bancos, play-
ground, acessibilidade, 
iluminação, lixeiras, bici-
cletários, mesa de jogos 
(damas e xadrez), além 
de aparelhos de ginástica 
para a Terceira Idade.
O bairro também ganhará 
o primeiro Ecoponto da 
Região Norte. O espaço 
servirá para receber resí-
duos de construção civil 
(entulho – até 1m³ por 
entrega), móveis, equipa-
mentos domésticos, so-
bras de poda, pneus (má-
ximo de 4 unidades por 
entrega), material de Co-
leta Seletiva (papel, plás-
tico, vidro, metal), óleo de 
cozinha, resíduos eletrô-
nicos, pilhas, baterias de 
equipamentos eletrônicos 

Caraguatatuba já se prepa-
ra para a próxima tempo-
rada de verão, oferecendo 
à população oportunida-
des de profissionalização 
para atuar no atendimento 
de restaurantes, quiosques 
e buffets.
O Fundo Social de Cara-
guatatuba, em uma parce-
ria com o JM Produções 
de Eventos e o Instituto 
Federal – Campus Cara-
guatatuba, iniciou o curso 
de Garçom e Garçonete 
para 45 pessoas.
O curso é gratuito e será 
ministrado pelo professor 
José da Silva Melo. “Os 
alunos sairão da capacita-
ção com noções de postu-
ra, atendimento, serviços, 
entre outros. 
Nosso foco é que ofere-
çam o melhor atendimento 
aos munícipes e turistas; 
um serviço de simpatia e 
educação”, contou o pro-

e madeiras.
O Ecoponto não recebe-
rá lixo orgânico; animais 
mortos e lixo hospitalar, 
contaminantes e químicos. 
Volumes acima de 1 metro 
cúbico devem ser encami-
nhados para empresas re-
cicladoras ou aterros pri-
vados licenciados.
A coleta da maioria dos re-
síduos será diária, garan-
tindo que o espaço esteja 
sempre limpo e organiza-
do. O local possuirá gua-
rita e controle de acesso, 
que impedirá o descarte de 
materiais ou de volumes 
diferentes do permitido.
A instalação de Ecopontos 
faz parte do Plano de Resí-
duos Sólidos desenvolvi-
do pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente. O investimento das 
duas intervenções (Praça 
do Idoso e Ecoponto) che-
ga a R$ 311 mil e estão 
localizados na esquina das 
Avenidas Antônio de Luc-
ca e Três.

fessor.
José Melo ainda destacou 
que ao final do curso, os 
alunos que mais se desta-
caram terão uma surpresa, 
além da entrega dos certi-
ficados.
A equipe do Fundo Social 
reforçou aos alunos o com-
promisso e importância 
com a capacitação, para 
que se dediquem e compa-
reçam a todas as aulas. “É 
uma oportunidade gratui-
ta, que futuramente pode-
rá gerar renda para vocês e 
suas famílias”, disse.
As inscrições foram divul-
gadas no mês de agosto e 
ocorreram nos dias 5 e 6 
de setembro. 
Até o final do ano serão 
promovidos mais cursos 
de qualificação gratuitos, 
sempre divulgados por 
meio do site e facebook da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba ou do Fundo Social.
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Cantora Li Maria é
atração no Teatro Mario 

Covas neste sábado
em Caraguatatuba

Neste sábado (14), às 20h, 
o Teatro Mario Covas 
(TMC) recebe a cantora Li 
Maria com seu show ‘Eu 
tô Florindo!’. Os ingres-
sos podem ser adquiridos 
na Ancora’s Lanchonete 
por R$20 a inteira e R$10 
a meia entrada mais 1 kg 
de alimento não perecí-
vel.  Este trabalho contém 
canções autorais em que 
Li se inspirou através de 
momentos, sentimentos e 
experiências ao longo do 
tempo, da caminhada, da 
vida.
‘Eu tô Florindo!’ de Li Ma-
ria, tem como missão levar 
música e cultura de quali-
dade para todos, letras com 
conteúdo, que emanam 
mensagens positivas, ins-
pirando as pessoas a terem 
calma na alma, paz no cora-
ção, buscarem a libertação 
de seus medos, lembrando 
que sempre há tempo para 
alcançarmos a realização 
de nossos sonhos, pois os 
sonhos nunca envelhecem.
Com a riqueza musical e 
o valor presente em suas 
letras, o objetivo é fazer a 
diferença no cotidiano das 
pessoas, tendo um efeito 
positivo real em suas vidas, 
transmitindo mensagens 
diretas e reflexões sobre te-
mas contemporâneos, plan-
tando uma semente de mú-
sica, paz e amor nas mentes 
e corações de todos. Li 
canta sobre a vida, o amor, 
a amizade, a esperança, a 
família, a essência da mu-
lher, a natureza, a liberda-
de, os sonhos, a alegria.
Em sua musicalidade, dei-
xa fluir toda a sua brasili-
dade, em um show alegre, 
“pra cima”, cheio de emo-
ção e energia, cantando 
do samba ao baião, mistu-
rando rock com maracatu, 
reggae, xote, pop. É músi-
ca popular brasileira! Um 
trabalho feito com muito 
amor e carinho para todas 
as pessoas, de todas as ida-
des.
A cantora

Li Maria é cantora, com-
positora, percussionista 
natural de Caraguatatuba. 
A arte está presente em 
sua vida desde a infância, 
quando produzia seus pró-
prios brinquedos e já ado-
rava artesanato. O interesse 
pela música também co-
meçou cedo, quando o seu 
pai, baterista, sempre fez 
questão de ensiná-la a ou-
vir música boa.
Na adolescência, a semente 
musical começou a germi-
nar. Ouvindo muita Música 
Popular Brasileira (MPB), 
samba, forró, reggae, Li 
começou a cantar, com 
muita timidez, em sua casa, 
com sua família e amigos.
O tempo foi passando, as 
gravações foram cami-
nhando, as coisas aconte-
cendo, e aquela florzinha 
desabrochou, floriu, está 
florindo. Hoje, Li Maria 
tem o seu trabalho autoral 
e vem conquistando seu es-
paço na música brasileira 
com uma voz doce, simpa-
tia e muita alegria ao can-
tar.
Li Maria tem se apresen-
tado em muitos lugares no 
estado de São Paulo como 
Serviço Social do Comér-
cio (Sesc), teatros, festivais 
de música, festivais de lite-
ratura, parques, praças.
Cada vez mais vai amplian-
do os seus horizontes musi-
cais, sempre buscando uma 
constante evolução. 
Suas apresentações propor-
cionam ao público lindos 
momentos de emoção, ale-
gria e cultura.
Serviço
Li Maria – Eu tô Florindo!
Dia: 14/9, sábado
Hora: 20h
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 20 (inteira) | 
R$ 10 (meia) + 1 kg de ali-
mento não pericível
Ponto de venda: Ancora´s 
Lanchonete
Local: Avenida Goiás, 187, 
Indaiá – Caraguatatuba
Mais informações: (12) 
3881-2623
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Funcionários dos Correios 
entram em greve por
tempo indeterminado

Campanha antirrábica 
continua em Tremembé

Os funcionários dos Cor-
reios anunciaram uma 
greve geral por tempo in-
determinado. 
A decisão foi tomada por 
assembleia em diversos 
pontos do país na noite 
desta terça.
A categoria reivindica rea-
juste salarial, manutenção 
de benefícios, como a per-
manência de pais e mães 
no plano de saúde e copar-
ticipação, além de conti-
nuidade de percentual de 
férias e vales alimentação 
e refeição.

O Dia D da campanha 
contra raiva animal 2019, 
realizada no sábado, 31, 
vacinou mais de seis mil 
animais em Tremembé en-
tre cães e gatos. 
Quem não conseguiu 
comparecer aos postos de 
vacinação deve levar seu 
animal no C.O.A. (Centro 
de Observação Animal) 
até o dia 27 de setembro 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 16h no seguin-
te endereço: Rua Audrá, 
652, Centro.
A campanha visa imuni-
zar os animais para evitar 
a doença e é indicada para 
cães e gatos a partir de 4 
meses de idade. Mesmo os 
que já foram imunizados 

Eles também são contrá-
rios ao projeto de priva-
tização dos Correios, de-
fendido pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PSL), que 
afirma que a decisão bara-
tearia os processos.
De acordo com a Fede-
ração Interestadual Dos 
Sindicatos Dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras dos 
Correios, todos os estados 
aderiram à greve.
Pelo Twitter, os Correios 
afirmaram que a paralisa-
ção não afetará a popula-
ção.

em anos anteriores devem 
receber nova dose.
Quem possui animais em 
estado debilitado ou pre-
cisa de outras informações 
deve antes ligar no telefo-
ne: (12) 3674-3301.
A orientação é que se leve 
o cão com guias e coleiras. 
Cães bravos devem ser le-
vados com focinheiras. Os 
felinos devem se transpor-
tados em caixa de trans-
porte ou em equipamentos 
improvisados.
A campanha é promovi-
da pela Vigilância Epide-
miológica da Secretaria 
de Saúde pertencente a 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé.
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EDP instala usina solar
no Hospital do GACC

Defesa Civil decreta
estado de alerta devido 
ao tempo seco em SP

Usina Solar inicia seu 
funcionamento, gerando 
energia utilizada para sal-
var vidas de centenas de 
crianças e jovens em trata-
mento de câncer
No mês que se reforça a 
importância do diagnósti-
co precoce e do tratamen-
to adequado do câncer in-
fanto-juvenil em hospitais 
especializados, o Setem-
bro Dourado, a EDP, em-
presa que atua em todos os 
segmentos do setor elétri-
co, oficializa a entrega de 
uma usina solar de ener-
gia no Hospital do Grupo 
de Assistência à Criança 
com Câncer – GACC, lo-
calizado em São José dos 
Campos, no Vale do Para-
íba, sendo o único hospi-
tal especializado de toda a 
região.
O evento de inauguração 
contou com a presença de 
representantes da EDP, do 
Hospital GACC Vale e de 
autoridades municipais. 
Durante a cerimônia tam-
bém foi oficializada a en-
trega da doação, por meio 
do Instituto EDP, de R$ 
100 mil para o Hospital.
O sistema de geração so-
lar instalado no Hospital 
GACC Vale conta com 
570 módulos fotovoltaicos 
fixados no telhado da ins-
tituição, em uma área de 
aproximadamente 1.400 
m². Conectado à rede da 

A Defesa Civil Municipal 
da capital paulista decre-
tou estado de alerta para 
baixa umidade do ar, que 
atingiu valores em torno 
do 20%.
Os termômetros das es-
tações meteorológicas do 
Centro de Gerenciamento 
de Emergências (CGE) 
da prefeitura registraram 
34ºC.
De acordo com o centro, 
as condições meteorológi-
cas do momento – tempo 
seco e altas temperaturas 
– dificultam a dispersão 
de poluentes, além de fa-
vorecer a formação e pro-
pagação de queimadas, o 
que prejudica a qualidade 

EDP, o sistema tem uma 
potência instalada de 151 
quilowatt pico (kWp), e o 
volume de energia gerada 
é suficiente para abastecer 
mais de 900 residências 
com consumo médio de 
250kWh/mês.
O projeto foi idealizado 
e construído pela EDP 
Smart, divisão que reúne 
o portfólio de soluções em 
energia da Companhia, e 
custeado por meio da Cha-
mada Pública de Projetos 
do Programa de Eficiência 
Energética – PEE, da Dis-
tribuidora EDP São Paulo, 
que aportou cerca de 65% 
do total do investimento.
Além da redução da con-
ta de energia, por ser uma 
tecnologia limpa que não 
lança poluentes na atmos-
fera, com o sistema, ao 
longo de 25 anos será pos-
sível evitar a emissão de 
aproximadamente 320 mil 
toneladas de CO2, o equi-
valente ao plantio de cer-
ca de 2.000 árvores. Por 
meio do projeto também 
foram substituídas 1.501 
lâmpadas de maior consu-
mo por LED, que são mais 
econômicas, duráveis e 
sustentáveis. 
Os dois projetos                          
combinados evitarão 
aproximadamente 350 
mil toneladas de CO2, o 
equivalente ao plantio de 
2.150 árvores.

do ar nos centros urbanos. 
No final do dia, a chega-
da da brisa marítima deve 
ajudar a melhorar um pou-
co os índices de umidade, 
mas não há condições para 
chuva em São Paulo.
As recomendações da De-
fesa Civil, em casos de 
ondas de calor e pouca 
umidade, incluem: evi-
tar exercícios físicos ao 
ar livre nos momentos 
mais quentes do dia (11h 
às 17h); permanecer em 
locais protegidos do sol; 
evitar sair ao ar livre sem 
proteção solar; usar soro 
fisiológico nos olhos e na-
rinas; e umidificar o am-
biente.
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Governo aumenta
previsão de crescimento 
da economia para 0,85%

O governo aumentou li-
geiramente a previsão 
para o crescimento da eco-
nomia brasileira de 0,81% 
para 0,85%, neste ano. A 
estimativa de crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzi-
dos no país, foi divulgada 
ontem, dia 10, no boletim 
Macro Fiscal.
“Projeta-se a recuperação 
da atividade a partir de 
setembro deste ano, como 
resposta dos efeitos ini-
ciais do corte de juros, da 
elevação da confiança e 
início das liberações de re-
cursos do saque imediato 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço”, diz o 
relatório.
Inflação
A estimativa para a infla-
ção, calculada pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), passou de 3,8% 
para 3,6%, em 2019.
Segundo o boletim, a revi-
são para baixo na estima-
tiva foi causada pela “des-
compressão” dos preço de 
alimentos.
“Após choque de alta des-
ses preços no primeiro 
trimestre, houve reversão 
parcial no segundo trimes-
tre, com tendência manti-
da para os meses de julho 
e agosto”. O boletim tam-
bém destacou os reajustes 
de combustíveis e energia 
elétrica e a “relativa es-
tabilidade da inflação de 
serviços”.
A previsão para 2019 está 
abaixo do centro da meta 
de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional, que é 4,25% em 
2019, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo.
Desafios para a economia
O secretário de Política 
Econômica do Ministé-
rio da Economia, Adolfo 
Sachsida, afirmou que há 
3 desafios a serem supe-
rados para a retomada do 
crescimento econômico 
de longo prazo: um impor-
tante, um urgente e um de 
conjuntura. Ele classificou 
como importante a recu-
peração da produtividade 
da economia brasileira, 
que entre 2010 e 2017 re-
cuou a uma taxa de 2,11%.
“Se nós não recuperamos 
a produtividade da econo-
mia brasileira não haverá 
crescimento sustentável 
de longo prazo”, disse.
Sachsida afirmou que fo-
ram “anos de políticas 
econômicas equivocadas 
que acabaram com o cres-

cimento da produtividade 
no Brasil”.
Sachsida classificou como 
desafio urgente o cená-
rio fiscal. “É fundamental 
endereçarmos a questão 
fiscal no Brasil. A nova 
Previdência foi um pas-
so fundamental, mas uma 
ampla agenda ainda é ne-
cessária para resolver esse 
desafio”, disse. E por fim, 
o terceiro desafio é a con-
junta internacional, com 
“desaceleração generali-
zada” na economia mun-
dial.
Liberação do FGTS
No boletim, a Secreta-
ria de Política Econômi-
ca analisou o impacto da 
liberação de saques do 
FGTS. Por meio a Medida 
Provisória 889 de 2019 o 
governo liberou, a retirada 
de até R$ 500 por conta 
ativa ou inativa do FGTS, 
chamado de saque imedia-
to, e a partir de abril do 
próximo ano, foi criada a 
modalidade do saque ani-
versário. Segundo a Cai-
xa, o saque Aniversário é 
uma alternativa à sistemá-
tica de saque por rescisão 
do contrato de trabalho, 
que permitirá a retirada de 
parte do saldo da conta do 
FGTS anualmente, no mês 
de aniversário.
Para a secretaria, as me-
didas de curto prazo da 
liberação do saque são au-
mento do consumo e redu-
ção do endividamento das 
famílias. “À medida que 
as famílias podem quitar 
suas dívidas, as condições 
de crédito melhoram, sen-
do esse um fator relevante 
para o novo ciclo da reto-
mada do crescimento”, diz 
o boletim.
O saque aniversário gera 
efeitos de longo prazo: 
redução da rotatividade 
no mercado de trabalho, 
redução da informalidade, 
desoneração do trabalho 
e expansão do crédito. À 
medida que o trabalhador 
permanece no emprego, o 
valor do saque converge 
para um valor próximo a 
um salário anual adicio-
nal. “Assim, o retorno 
marginal de permanência 
no emprego aumenta ao 
passar do tempo, ao invés 
de reduzir, como ocorre na 
sistemática de saque por 
demissão. 
O resultado é uma redução 
da rotatividade no merca-
do de trabalho. Esta impli-
ca em aumento dos inves-
timentos em treinamento, 
além de ganhos com a 
experiência, que elevam 
a produtividade do traba-
lho”.
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Ruas do Capricórnio II
recebem nivelamento e

cascalhamento em Caragua

Praça do Caiçara
recebe show gratuito

da banda DNSM

Terminam as obras de
reforma do Velório

Municipal de Caçapava

Mais de 200 toneladas de 
bica corrida (composto de 
pó de pedra e cascalho) 
estão sendo utilizadas para 
fazer o nivelamento mecâ-
nico e cascalhamento das 
ruas 10 e 11, do bairro 
Capricórnio 2, na Região 
Norte da Cidade.
Os serviços, realizados 
pela Prefeitura de Cara-

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba em parce-
ria com o ProAC – Pro-
grama de Ação Cultural 
recebe neste sábado (14), 
às 20h, na Praça do Cai-
çara, o show da banda 
DNSM. A apresentação é 
gratuita e livre para todos 
os públicos.
Formada em 2018 na cida-
de de São Paulo, DNSM 
tem como influencias as 
bandas Depeche Mode, 
Secos e Molhados, Mu-
tantes e Chemical Bro-
thers com atmosfera sono-
ra singular, belas melodias 
e sintetizadores.
Como lema DNSM afirma 
que, “você não precisa de 
muito”, afinal vivemos em 
um mundo no qual os ex-
cessos de consumo, des-
perdício e violência fazem 
parte do cotidiano na me-
dida em que a simplicida-
de é deixada de lado para 
criar uma era onde você 
pode merecer e conquistar 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, terminou esta sema-
na as obras de melhorias e 
reformas no Velório Mu-
nicipal. 
A equipe de obras fez a 
revisão elétrica com subs-
tituições de tomadas e in-
terruptores.
Na última semana, foi fei-
ta a aplicação de manta 

guatatuba, têm o objetivo 
melhorar as condições de 
trânsito na via, propor-
cionando mais segurança 
para os pedestres e veícu-
los.
No total, a equi-
pe da Secretaria de                                                  
Serviços Públicos (Sesep) 
está                               tra-
balhando com uma equi-

tudo o que quiser sozinho.
O grupo é formado por 
guitarra, vocais e sintetiza-
dores, sem perder em nada 
para bandas que utilizam 
o modelo clássico de apre-
sentação. Os integrantes 
possuem experiência de 
palco em Serviço Social 
do Comércio (SESC), fa-
mosas casas noturnas de 
São Paulo, Sala São Pau-
lo, Teatro Municipal entre 
outros inclusive comparti-
lhando espaço com gran-
des artistas.
Com estilo único, a ban-
da utiliza pouca estampa 
– padrão preto, músicas 
com ostinato – motivo ou 
frase musical que é persis-
tentemente repetido numa 
mesma altura – e compo-
sições que abordam os ex-
cessos de consumo, amor, 
desigualdade social e que 
no fundo, todos somos um 
só.
O minimalismo faz par-
te de todo conceito do 
DNSM desde sua vesti-

para impermeabilização 
da laje do prédio. Antes 
havia problemas por conta 
de infiltração em períodos 
de chuva. Em etapa ante-
rior, o velório recebeu pin-
tura externa e interna.
O prédio vem passando 
por reforma desde abril, 
quando foram trocadas as 
lâmpadas incandescentes 
por lâmpadas de LED, 40 
no total, instaladas tampas 

pe de seis funcionários 
e o apoio de uma retro-
escavadeira, uma moto 
niveladora (Patrol) e um                                     
caminhão trucado, que faz 
o transporte dos materiais.
O nivelamento começou 
ontem (10/09) e, segundo 
a previsão, até amanhã as 
ruas estarão com os servi-
ços finalizados.

menta, logomarca e músi-
ca. A pintura no rosto foi 
inspirada nos Maxakali, 
tribo indígena de Minas 
Gerais que utiliza a pintu-
ra corporal como prática 
de espiritualidade e reme-
te ao mundo dos yãmiy, 
espíritos cantores que é 
a transmutação da corpo-
ralidade de qualquer Ma-
xakali através na pintura.
Questionar modelos pre-
estabelecidos faz parte do 
conceito do DNSM, apre-
sentado tanto em seu visu-
al como nas músicas. Este 
modelo de desconstrução 
faz lembrar que em alguns 
casos não existem regras 
ou fatos, mas apenas inter-
pretações diferentes.
Serviço
Banda DNSM
Dia: 14/9, sábado
Hora: às 20h
Local: Rua Dr. Paul Har-
ris, 1.107, Centro – Cara-
guatatuba
Mais informações: (12) 
3897-5660

nos vasos sanitários dos 
banheiros, arrumado o be-
bedouro e feita a troca dos 
assentos dos bancos inter-
nos, nas salas do Velório. 
Foram seis bancos de 9 
metros de comprimen-
to que foram reformados 
para melhor conforto e hi-
giene. 
O velório também recebeu 
a doação de uma cadeira 
de rodas.
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