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A GAzetA dos Municípios

Simube inclui convocados 
em 2ª chamada pelas
instituições de ensino

Escolas municipais de 
Taubaté promovem

atividades de Carnaval

AMI lança campanha de
prevenção no Carnaval

Prefeitura de Taubaté convoca
população para participar de

pesquisa do Plano de Mobilidade

Alunos convocados para 
a lista de espera em 2ª 
chamada após o dia 31 de 
janeiro pelas instituições 
de ensino cadastradas po-
derão ser incluídos no Sis-
tema Municipal de Bolsas 
de Estudo (Simube) de 
Taubaté.
A decisão, em caráter 
excepcional, foi tomada 
pelo conselho do Simube 
em reunião extraordinária 

As festividades do Inte-
gral Folia acontecem este 
ano nas escolas munici-
pais de ensino fundamen-
tal de Taubaté no dia 1º de 
março a partir das 16h.
A mudança busca a in-
tegração entre escola e 
comunidade e dá oportu-
nidade para a família parti-
cipar juntamente com seus 
filhos. Com isto, os fami-
liares  podem conhecer os 
costumes e tradições que 
envolvem a festa, estimu-
lando olhar educativo para 
cultura brasileira no âmbi-
to do local em que vivem.
O projeto está sendo de-
senvolvido junto com os 
oficineiros do Integral 
desde o mês de janei-
ro. O enredo deste ano 

O Ambulatório Municipal 
de Infectologia (AMI) de 
Taubaté inicia na próxima 
segunda-feira dia 18 de 
fevereiro, a campanha de 
prevenção à HIV/Aids do 
Carnaval 2019.
Durante a semana, os pro-
fissionais do AMI vão per-
correr os barracões das es-
colas de samba e blocos de 
Taubaté para a entrega de 

A Prefeitura de Taubaté 
convoca a população para 
participar de uma pesqui-
sa que vai ajudar na elabo-
ração do diagnóstico para 
revisão do Plano de Mo-
bilidade do município. O 
link que dá acesso à pes-
quisa está disponível até 
o dia 24 de fevereiro em: 
bit.ly/pmmu_taubate.
Além da pesquisa, no dia 
22 de fevereiro, aconte-
ce na Escola do Trabalho 
do Jaboticabeiras oficina 
técnica com a empresa de 
consultoria que auxilia a 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana na elaboração 
do Plano. Esta oficina é 
destinada exclusivamen-
te aos representantes das 
secretarias e de conselhos 
municipais. Posterior-

realizada na última terça-
feira, 12 de fevereiro. 
As inscrições foram re-
abertas e podem ser re-
alizada até as 17h do dia 
28 de março, em:http://
www.taubate.sp.gov.br/si-
mube/simube-2019/simu-
be-2019/
Para garantir a participa-
ção no processo, o candi-
dato deve atender todos os 
requisitos constantes em 

é “Taubaté de todos os 
tempos: da pré-história 
aos dias atuais”, passan-
do pelos segmentos: a 
origem da vida; a Tauba-
té dos índios; a Taubaté 
dos Negros; Taubaté da 
Indústria, do comércio e 
da Comunicação; Taubaté 
dos Imigrantes; Taubaté 
das Personalidades e dos 
Esportes e a Taubaté de 
Todos Nós.
Cada oficina está respon-
sável por uma parte do 
projeto, com música (com 
unidades que possuem 
instrumentos para bateria 
de samba ou reprodução 
de samba enredo por meio 
eletrônico); dança (coreo-
grafia para as alas); teatro 
(encenação da comissão 

material educativo e pre-
servativos. Os munícipes 
também serão orientados 
a procurar as unidades bá-
sicas de saúde, bem como 
o próprio AMI para a re-
alização de testes rápidos.
A campanha conta com 
uma parceria com o De-
partamento de Atenção 
Básica e a Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté.

mente, serão realizadas 
audiências públicas para 
exposição das propostas e 
participação de toda a po-
pulação.
O Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté é de 2015 e está 
em fase de revisão, tendo 
em vista o último Plano 
Diretor Físico Municipal 
que foi aprovado em julho 
de 2017 e é de extrema 
importância para qualifi-
cação e orientação do sis-
tema de mobilidade mu-
nicipal nos próximos 10 
anos. Ele atende a deter-
minação contida na Políti-
ca Nacional de Mobilida-
de Urbana (PNMU), que é 
uma lei federal instituída 
em 2012 que estabelece a 
obrigatoriedade de elabo-

edital, além de apresentar 
documento comprobató-
rio que demonstre que te-
nha sido convocado pela 
instituição de ensino ca-
dastrada no Simube após o 
dia 31 de janeiro de 2019.
O período de inscrições 
foi de 7 a 31 de janeiro e 
agora a oportunidade será 
exclusiva para esses alu-
nos aprovados posterior-
mente.

de frente e criação de ma-
quiagens dos integrantes 
do bloco); artes (criação 
de fantasias e adereços); 
estudos (contexto histó-
rico do tema do enredo); 
línguas (mestre-sala e 
porta-bandeira – confec-
ção de fantasia e adereços 
com auxílio de oficineiro 
de artes e criação da co-
reografia com auxílio do 
oficineiro de dança) e lu-
tas (ala das baianas – con-
fecção de fantasia com au-
xílio do oficineiro de artes 
e criação de coreografia 
com oficineiro de dança).
Somente no ensino inte-
gral de Taubaté são 10.500 
alunos, mas as atividades 
estão abertas para todos os 
alunos da rede.

Entrega de material edu-
cativo e preservativos
18 de fevereiro –  início 
da visitação aos barracões 
das escolas de samba
23 de fevereiro – a par-
tir das 15h – Avenida do 
Povo/Bloco vai quem quer
2 de março – período no-
turno –  Avenida do Povo
3 de março – período no-
turno – Avenida do Povo

ração de planos de mobi-
lidade em municípios com 
mais de 20 mil habitantes; 
além de estabelecer priori-
dades para meios de trans-
porte não motorizados e 
coletivos.
Mobilidade Urbana é o 
termo que se usa para de-
finir o conjunto de des-
locamentos de pessoas e 
bens que acontecem nas 
cidades, isto é, no espaço 
onde se dão as ativida-
des sociais e econômicas 
das pessoas, e onde estas 
interagem com o meio 
ambiente. Normalmente 
estes deslocamentos são 
feitos nas vias a pé, de bi-
cicleta, de carro ou de ôni-
bus e visam a realização 
de uma atividade tal como 
trabalho e estudo.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Exercícios ao ar livre... Uma fonte inesgotável de saúde.

Todos nós queremos manter a saúde, certo? Uma maneira fácil, barata e 
agradável de ajudar o nosso organismo é sempre fazer alguns exercícios 
ao ar livre. Aqui estão seis motivos para você incluir essa prática no seu 
dia a dia:
1 – A exposição aos raios solares aumenta a absorção de cálcio e isso me-
lhora a saúde dos ossos. O Sol também ativa a vitamina D no organismo. 
Mas evite o Sol entre 11 e 16 horas, que tem muita radiação ultravioleta 
prejudicial à pele.
2 – Quando a pessoa está em movimento, o contato com o ar melhora a 
regulação da temperatura corporal, ajudando todas as funções fisiológicas 
do organismo.
3 – Exercitar-se ao ar livre é, além de mais saudável, menos exaustiva 
mentalmente do que exercícios em lugares fechados. Correr ou caminhar 
em locais arborizados é muito mais prazeroso do que dentro de uma aca-
demia.
4 – Praças e parques ou outros lugares públicos estão sempre aí, para uso 
de todos. Neles, podemos encontrar amigos, vizinhos e uma boa prosa nas 
horas vagas é sempre muito agradável, não é?
5 – O contato com a natureza, seus aromas, sons e cores, tudo isso contri-
bui para a produção da serotonina, um neurotransmissor conhecido como 
hormônio da felicidade.
6 – Exercitar-se em meio à natureza, é muito mais fácil manter o foco na 
atividade e a sensação de liberdade de estar ao ar livre, deixa as pessoas 
mais dispostas para encarar também a sua rotina habitual.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificul-
dade, lia um jornal. De repente, com uma voz pastosa, o bêbado pergunta 
ao padre: 
- O senhor sabe o que artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao 
bêbado e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por ex-
cesso de consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promis-
cuidade, sexo, farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso 
dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco tempo 
depois, o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta 
amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com 
artrite é o Papa...
***
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de 
arar minha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchas lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra do burro do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de 
repente, um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
- Não faz mal! Estamos os dois aqui...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto do lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Faça o que puderes, com o que tiveres, onde estiveres.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso do que a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.

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

Livro D-25, FLS. nº 40, Termo nº 6948
Faço saber que pretendem se casar VITOR DE SCHEPPER BECKER e MONIQUE LAYSA BRAGANÇA MONTEIRO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Petrópolis-RJ, nascido em 30 de abril de 1988, de profissão policial militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Benedito Capeleto, nº 150, bloco 7, Apto. 22, Chacaras Catagua, Taubaté/SP, filho de NILSON BECKER, de 54 anos, 
natural de Petrópolis/RJ, nascido na data de 1 de julho de 1964, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANA PAULA 
DE SCHEPPER BECKER, de 53 anos, natural de Petrópolis/RJ, nascida na data de 21 de fevereiro de 1965, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 12 de junho de 1994, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Benedito João Ramos, nº 58, Chacara das Rosas, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de MARCIO MONTEIRO, de 45 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 30 de novembro de 1973, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP e de RENATA BRAGANÇA, falecida em em Taubaté/SP na data de 4 de abril de 2009. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Taubaté inicia entrega
de kits escolares

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou na manhã desta 
quarta-feira, 13 de feve-
reiro, a  entrega dos kits 
escolares da rede munici-
pal de ensino para uso du-
rante o ano letivo de 2019.
Uma cerimônia foi reali-
zada na EMIEIEF Profª 
Simone dos Santos, com 
apresentação de alunos do 
integral, além da partici-
pação de pais e autorida-
des.
Serão distribuídos neste 
ano, em toda rede muni-
cipal, 46.852 kits entre 
Educação Infantil (Pré-es-
cola), Ensino Fundamen-
tal, Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA.
O material escolar foi ad-
quirido pelo valor de R$ 
1.320.028,16 por meio 
de uma ata de registro de 
preços da Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Educação (FDE).Essa é 

uma iniciativa que visa 
colaborar com as famílias 
na aquisição de material 
escolar, reduzindo a ne-
cessidade dos pais com-
prarem tudo com recursos 
próprios.
Cada aluno receberá um 
kit contemplando todas as 
unidades de ensino.
Os kits são separados, de 
acordo com a etapa do 
aluno:
Infantil: 1 agenda; 2 ca-
dernos de desenho; 2 
apontadores; 2 borrachas; 
1 caixa de canetinha hi-
drográfica; 1 tubo de cola; 
1 caixa de giz de cera;2 
caixas de lápis de cor; 4 
lápis grafite; 2 caixas de 
massa de modelar; 1 pin-
cel;1 tesoura sem ponta e 
1 caixa de guache.
Fundamental 1: 4 cader-
nos; 1 caderno de dese-
nho; 1 régua; 2 caixas de 
lápis de cor; 8 lápis grafite; 

4 canetas esferográficas; 2 
apontadores; 3 borrachas; 
2 tubos de cola; 2 caixas 
de giz de cera e 2 caixas 
de guache.
Fundamental 2: 2 cadernos 
universitários; 1 caderno 
universitário reciclado; 
1 caderno de desenho; 1 
régua; 1 caixa de lápis de 
cor; 8 lápis grafite; 6 ca-
netas esferográficas azul; 
3 canetas esferográficas 
vermelhas; 2 apontadores; 
3 borrachas branca; 1 tubo 
de cola e 1 tesoura sem 
ponta.
Ensino Médio/EJA: 2 ca-
dernos universitários; 1 
caderno universitário re-
ciclado; 1 caderno de de-
senho; 1 régua, 1 caixa de 
lápis de cor; 8 lápis grafi-
te; 3 canetas esferográfi-
cas azul; 2 canetas esfe-
rográficas preta;2 canetas 
esferográficas vermelha; 2 
apontadores e 2 borrachas.
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ADL de verão reforça risco de infestação
do Aedes aegypti em Taubaté

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) de verão 
realizada pela Prefeitura 
de Taubaté em janeiro re-
força o alerta para riscos 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 4,8 pontos no IB (Ín-
dice Breteau). O indicador 
apresentou elevação em 
relação ao levantamento 
do mês de outubro do ano 
passado, quando chegou 
a 2,6. Os resultados indi-
cam que todas as regiões 
de Taubaté estão dentro do 
risco de epidemia.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Na 
amostragem de janeiro, a 
região 4 apresentou o me-
nor indicador, com 1,94. 
Com IB de 8,74 e 8,24, as 

regiões 1 e 10 são as que 
apresentam os maiores in-
dicadores.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros 
do mosquito responsável 
pela transmissão da den-
gue, zika, chikungunya e 
febre amarela.
A análise aponta ainda 
que os pratinhos de vasos 
de plantas voltaram a figu-
rar na lista de criadouros 
em potencial, assim como 
os materiais inservíveis 
como latas, frascos e plás-
ticos.
Durante a ADL foram co-
letadas amostras em imó-
veis escolhidos aleatoria-
mente por toda a cidade, 

que foi dividida em 10 re-
giões. Foram vistoriados 
cerca de 6.000 imóveis, 
média de 600 por área. Os 
resultados obtidos geram 
o IB, um valor numérico 
que define a quantidade 
de insetos em fase de de-
senvolvimento encontra-
dos nos locais vistoriados 
e permite saber em quais 
regiões da cidade há maior 
risco de transmissão das 
doenças.
Taubaté terminou janeiro 
com dois casos positivos 
de dengue. Não há casos 
de chikungunya, zika e fe-
bre amarela. 
O número reduzido de 
ocorrências mostra que o 
envolvimento da popula-
ção nas ações de preven-
ção e combate ao mos-
quito Aedes aegypti traz 
resultados.

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 18 de fevereiro, 
os agente do CAS, em 
parceria com educadores 
sanitários da Eco Tauba-
té, iniciam um arrastão 
de conscientização junto 
à comunidade do Água 
Quente. O bairro está na 
região com a maior ADL. 
Durante uma semana, os 
agentes circularão pelos 
bairros fazendo vistorias 
nas residências e dando 
dicas para a população.
Mapa da ADL
ADL Geral
2018
Janeiro – 6,7 (esse foi o 
último levantamento divi-
dido por 6 regiões)
Abril – 3,5
Julho – 1,2
Outubro – 2,6
2019
Janeiro – 4,8
Área 1
2018
Abril – 4,12
Julho – 0,65
Outubro – 1,65
2019
Janeiro – 8,74
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
2018
Abril – 5,09
Julho – 0,50
Outubro – 4,1
2019
Janeiro – 2
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, 
Jardim Garcez, Comerci-
ários II, Esplanada San-
ta Terezinha, Esplanada 
Santa Helena, Conj. Hab. 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, Parque Planalto, 
Parque Ipanema, Canuto 
Borges, Jardim das Hor-
tênsias, Recanto dos Co-
queirais, Jardim Rezende, 
Vila Albina e Jardim Santa 
Catarina

Área 3
2018
Abril – 3,48
Julho – 0,66
Outubro – 2,76
2019
Janeiro – 7,76
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
2018
Abril – 0,66
Julho – 1,31
Outubro – 1,61
2019
Janeiro – 1,94
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
2018
Abril – 3,07
Julho – 0,16
Outubro – 1,35
2019
Janeiro – 2,44
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
2018
Abril – 6,69
Julho – 0,82
Outubro – 1,32
2019
Janeiro  – 5,34
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 

Chácara Pastoreli
Área 7
2018
Abril – 3,43
Julho – 3,75
Outubro – 5,12
2019
Janeiro – 4,03
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
2018
Abril – 0,81
Julho – 0,16
Outubro – 0,83
2019
Janeiro – 3,03
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
2018
Abril – 0,64
Julho – 1,66
Outubro – 0,17
2019
Janeiro – 5,8
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
2018
Abril – 6,55
Julho – 0,66
Outubro – 8,96
2019
Janeiro – 8,24
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas

Aquário de Ubatuba comemora 23 anos de
entretenimento e educação para todos

“O mar é de quem sabe 
amar”. Para o oceanó-
grafo Hugo Gallo Neto, 
a frase da Leila Diniz re-
trata bem o que ele acredi-
ta. Apaixonado pela vida 
marinha, criou em 14 de 
fevereiro de 1996 o Aquá-
rio de Ubatuba, o primeiro 
aquário privado do país, 
promovendo educação e 
entretenimento aos visi-
tantes.

 “A educação Ambiental 
é uma das prioridades no 
Aquário de Ubatuba, pois 
aqui aplicamos o conceito 
de edutainment (do inglês 
a fusão das palavras edu-
cation = educação  enter-
tainment=entretenimen-
to), permitindo que os 
visitantes, ao mesmo tem-
po em que se descontraem 
em um passeio, aprendam 
e passem a valorizar e res-

peitar nossa biodiversida-
de aquática e marinha,” 
destaca Hugo.
De domingo a domingo
O Aquário de Ubatuba é 
uma ótima opção de lazer, 
todos os dias da semana. 
Sim, é aberto de domingo 
a domingo durante todo o 
ano. Portanto se você é do 
litoral norte ou está pas-
sando uns dias por aqui, 
não pode deixar de conhe-

cer o Aquário de Ubatuba, 
que foi o primeiro Aquário 
a ter um tanque de águas 
vivas e de contato no Bra-
sil. Ainda é premiado e re-
conhecido por iniciativas 
práticas de conservação 
e por ter sido a primeira 
instituição a colocar em 
exercício iniciativas sus-
tentáveis.
Viva essa experiência!
O Aquário possui um 
Pinguinário que abriga 
animais da espécie Sphe-
niscus magellanicus, co-
nhecidos como Pinguins-
de-Magalhães, resgatados 
nas praias da região, onde 
as crianças podem ter a 
chance de participar da 
alimentação interativa. 
Há também uma galeria 
de água doce e salobra 
com 24 mil litros, que re-
presenta o igapó e o man-
guezal, abrigando varia-
das espécies. Hoje possui 

um circuito de visitação 
composto por 19 recintos 
com mais de 350 animais 
e cerca de 100 espécies 
diferentes. Sempre com 
novidades, nessa tempora-
da inaugurou o tanque do 
Costão Rochoso, a nova 
atração do circuito que 
conta com surpresas inte-
rativas como ondas, sons e 
cenografia primorosa. 
O Aquário oferece progra-
mações educativas, prin-
cipalmente para as crian-
ças que participam de 
atividades recreativas que 
estimulam o aprendizado 
e a criatividade. Atende 
ainda, sem nenhum sub-
sídio, crianças de escolas 
públicas de Ubatuba gra-
tuitamente, mediante a ca-
pacitação dos professores.
Justamente por todo traba-
lho realizado de educação 
ambiental, de pesquisa e 
conservação das espécies, 

que o Aquário de Ubatuba 
foi reconhecido  pela Wild 
Welfare Worldwide (uma 
das mais respeitadas ins-
tituições que visam o bem
-estar animal no mundo), 
para receber o certificado 
de Bem-Estar animal emi-
tido pela instituição. É, 
ainda, reconhecido como 
um dos melhores aquários 
da América do Sul e do 
Brasil pelo site TripAdvi-
sor e considerado uma das 
melhores opções de lazer 
educativo no litoral de São 
Paulo.
Para os amantes de comes 
e bebes o local conta com 
um bar - o Aquabar - que 
oferece petiscos e drin-
ques com vista privilegia-
da para a Praia do Itaguá, 
além de uma Loja com di-
versas opções de produtos 
na linha sustentável.
Conheça o fundo do mar e 
se apaixone também!
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Horário de verão 2019
termina neste domingo (17)

Shopping Pátio Pinda
realiza atendimento gratuito 

com Doutor Currículo

Amado por uns, odiado 
por outros, o término do 
horário de verão ou dei-
xará saudade ou será cele-
brado. O polêmico horário 
de verão, que se iniciou 
em 4 de novembro de 
2018, será encerrado neste 
domingo (17) no Distrito 
Federal e em dez estados. 
As onze unidades da fe-
deração devem atrasar o 
relógio em uma hora. De-
vem fazer o ajuste os es-
tados das regiões Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Mi-

Os atendimentos serão 
realizados no sábado (16) 
por ordem de chegada 
próximo ao fraldário.
No Brasil há, atualmente, 
12,7 milhões de pessoas 
desempregadas. Sim, a si-
tuação não é das melhores 
para aqueles que correm 
atrás de uma oportunidade 
de emprego, porém, algo 
que sempre ajuda a se des-
tacar aos olhos dos em-
pregadores é um currículo 
bem feito.

nas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Distrito Fede-
ral). Conforme o G1, o ho-
rário de verão 2018/2019 
foi mais curto, por ter-se 
iniciado em novembro, e 
não em outubro, devido a 
um decreto assinado pelo 
ex-presidente Michel Te-
mer, em 2017, a pedido do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que ele não 
ocorresse entre o primeiro 
e o segundo turno da elei-

Mas ter um currículo es-
truturado não é tarefa fá-
cil, e muitos se encontram 
perdidos ao tentar elabo-
rá-lo. Pensando nessa re-
alidade, o Shopping Pátio 
Pinda terá a presença mais 
do que especial do Doutor 
Currículo.
O especialista na constru-
ção de currículos atrativos 
vai realizar consultorias 
gratuitas com o objeti-
vo de ajudar a jovens e 
adultos a montar um do-

ção.
Ainda em 2017, o gover-
no federal analisou o fim 
do horário de verão, mas 
um estudo do Ministério 
de Minas Energia mostrou 
que o perfil do consumo 
de energia elétrica está re-
lacionado não ao horário, 
mas à temperatura, visto 
que o maior consumo de 
energia é registrado nas 
horas mais quentes do 
dia. O horário de verão 
no Brasil foi instituído em 
1931 pelo então presiden-
te Getúlio Vargas.

cumento coerente e orga-
nizado. O evento acontece 
no sábado (16), das 10h às 
18 h, ao lado do fraldário 
do shopping. Os atendi-
mentos são limitados e 
acontecem por ordem de 
chegada.
Serviço
Atendimento com Doutor 
Currículo
Data: sábado (16)
Horário: das 10h às 18 h
Local: Shopping Pátio 
Pinda, ao lado do fraldário


