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A GAzetA dos Municípios

Abertas inscrições para
Programa Trainee 2020 da Nestlé

CCR inicia campanha de 
orientação sobre romarias 

a pé na via Dutra

Comércio do Brasil com EUA cresce 9,5%,
mas sofre queda de 15% com outros países

Até 06 de outubro, jovens 
de todo o País podem se 
inscrever para a edição 
2020 do Programa Trainee 
da Nestlé. Os interessados 
podem se cadastrar por 
meio do site: www.traine-
enestle2020.com.br
Mais uma vez, a compa-
nhia busca inovar e trazer 
diferenciais para o seu 
processo. Além de trazer 
etapas gameficadas e inte-
rativas, neste ano, também 
permitirá que os partici-
pantes ajudem a co-criar 
o processo. Isso será pos-
sível por meio de escolhas 
que os candidatos serão 

Aproxima-se o mês da Pa-
droeira do Brasil, mas a 
movimentação de romei-
ros em caminhadas pelas 
margens da Via Dutra já 
teve início. Nesta semana, 
a CCR NovaDutra inicia 
sua campanha de segu-
rança e orientação a pe-
regrinos e motoristas que 
trafegam pela via Dutra 
sobre a época de romarias 
a pé pelo acostamento da 
rodovia.
A campanha é realiza-
da todos os anos a par-
tir da segunda quinzena 
de setembro. A iniciativa 
busca oferecer seguran-
ça de trânsito e reforço 
nas orientações e dicas 
de segurança aos grupos 
de romeiros e usuários da 
rodovia. Também reforça 

Dados divulgados, no Rio 
de Janeiro, pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) 
mostram que as exporta-
ções brasileiras para os 
Estados Unidos cresce-
ram 9,5% em agosto des-
te ano, na comparação 
com o mesmo período de 
2018. Por outro lado, as 
importações de produtos 
daquele país aumentaram 
27,9%.
Ao mesmo tempo, o co-
mércio com os outros 
parceiros importantes 
(China, Argentina e União 
Europeia) teve queda. Os 
números revelam que as 
exportações brasileiras 
para a Argentina recua-
ram 38,9% no mês. As 
vendas para a China ca-
íram 17,1%, enquanto o 
volume exportado para a 
União Europeia recuou 

convidados a fazer ao lon-
go das etapas e que vão 
ajudar a direcionar o pro-
cesso seletivo.
No total, serão quatro eta-
pas todas conduzidas às 
cegas, que terão um olhar 
em inovação. A etapa fi-
nal contará com um game 
que, baseado nas deci-
sões tomadas ao longo 
do processo, vai criar um 
ambiente simulado e per-
sonalizado em que o parti-
cipante vai se deparar com 
desafios comportamentais 
e de negócios. Onde cada 
decisão deles causa uma 
reação direta na dinâmica 

sobre os riscos de roma-
rias a pé pelo acostamento 
e orienta sobre a utilização 
de um caminho mais segu-
ro planejado para esta ma-
nifestação de fé: a Rota da 
Luz SP.
A cada ano a concessioná-
ria contabiliza o aumento 
no número de romeiros 
caminhando pelos acos-
tamentos da Dutra em di-
reção à Basílica de Apa-
recida. Em 2018, foram 
contabilizados mais de 20 
mil romeiros caminhado 
pela rodovia com destino 
à Aparecida, entre a se-
gunda quinzena de setem-
bro até a segunda quinze-
na de novembro, período 
de maior movimento de 
romarias a pé.
Preocupação - A CCR No-

7%.
Quando o balanço envolve 
todos países, a soma das 
exportações e importações 
caiu 15% entre agosto de 
2018 e agosto de 2019. Os 
valores exportados pelo 
Brasil, considerando o vo-
lume de exportação mais 
o preço cobrado por esses 
produtos e serviços, re-
cuaram 13%. O valor dos 
importados caiu 17%.
Segundo nota da pela 
FGV, a queda na corrente 
de comércio pode ser ex-
plicada pela “desacelera-
ção no comércio mundial 
e o baixo nível da ativida-
de brasileira”.
Em termos de volume, as 
exportações e importações 
tiveram a mesma queda 
(-13%), mas os preços dos 
bens importados recuaram 
mais do que os preços dos 

do jogo, assim como acon-
tece na vida real.
Além disso, esse ano mais 
uma vez a empresa conta 
com o envolvimento de al-
gumas marcas muito rele-
vantes para os jovens, que 
irão patrocinar o progra-
ma e trazer desafios reais 
para os jovens: NESCAU, 
Nescafe, Negresco, Moça 
e KitKat.
O objetivo da companhia 
com o programa é tornar 
os jovens protagonistas da 
sua história e das suas es-
colhas de carreira, permi-
tindo que decidam o me-
lhor percurso para eles e 

vaDutra não recomenda 
este tipo de manifestação 
de fé, em função do ris-
co que representa para os 
peregrinos que utilizam o 
acostamento para cami-
nhar. Dados da Concessio-
nária revelam que, no ano 
passado, entre os meses de 
janeiro e dezembro foram 
contabilizados 13 atrope-
lamentos, um aumento de 
200% no número de atro-
pelamentos em compara-
ção com o mesmo período 
de 2017.
Somente no período da 
campanha de orientação 
que ocorre entre setembro 
e novembro 10 pessoas fo-
ram atropeladas em 2018. 
Em 2019, a concessioná-
ria registrou duas mortes 
de romeiros.

exportados. Em agosto, 
todos os setores tiveram 
queda no volume expor-
tado, com destaque para 
a indústria de transforma-
ção.
Apesar da extensão ter-
ritorial, o Brasil ainda é 
um tímido participante do 
clube de nações exporta-
doras. 
De acordo com dados do 
Observatory of Economic 
Complexity (OEC), em 
2017 o Brasil exportou 
US $ 219 Bilhão e im-
portou US $ 140 Bilhão, 
resultando em um saldo 
comercial positivo de US 
$ 78,3 Bilhão. O Brasil é 
a 22º maior economia de 
exportação do mundo e na 
economia mais complexa 
37º acordo com o Índice 
de Complexidade Econô-
mico (ICE).

para as marcas. Além dis-
so, o foco da seleção. Será 
abrir ainda mais o olhar e 
focar ainda mais nas com-
petências comportamen-
tais. Para isso, o programa 
aposta em iniciativas de 
personalização e humani-
zação de etapas e feedba-
cks. “Cada vez mais estão 
surgindo novas formas de 
avaliar um profissional 
que vão além de pergun-
tas técnicas e o uso des-
ses métodos inovadores é 
uma tendência. A Nestlé, 
por exemplo, há alguns 
anos vem buscando no-
vas ferramentas para ava-
liar os seus candidatos de 
forma diferenciada. Nas 
entrevistas tanto gestores 
quanto os recrutadores são 
preparados para fazerem 
perguntas que avaliam a 
parte comportamental dos 
entrevistados. 
Por mais importante que 
a parte técnica seja, nós 
estamos dispostos a aju-
dar no aprimoramento”, 
aponta Priscylla Haddad, 
gerente de Trainamento, 
Seleção e Desenvolvi-
mento de Talentos da Nes-
tlé Brasil.

O processo também traz 
novidades em relação aos 
pré-requisitos: não há exi-
gência de cursos especí-
ficos, nível de inglês ou 
idade. O profissional deve 
estar no último semestre 
de graduação ou ser re-
cém-formado (a partir de 
dezembro de 2017).
Inovação em formatos e 
conteúdos
Com a inovação no proces-
so de seleção, a Nestlé tem 
como objetivo selecionar 
jovens profissionais para 
que se desenvolvam du-
rante o programa e com-
ponham o time de líderes 
da companhia. No Progra-
ma de 2017, a empresa já 
havia inovado ao montar 
in house uma sala no for-
mato dos jogos Escape, 
como uma das etapas do 
processo seletivo. Já em 
2018 criou um aplicativo 
exclusivo para a etapa de 
pré-seleção do processo e 
os finalistas participaram 
de um Hackatton na etapa 
presencial. Em 2019, em 
parceria com a consulto-
ria Hyper Island, criou um 
ambiente propício para a 
formação e capacitação 

desses jovens em novas 
competências.
Sobre o Programa Trainee
O Programa tem como 
foco profissionais cursan-
do o último semestre de 
graduação ou tecnólogo, 
além de recém-formados 
(a partir de dezembro de 
2017) nas mais diferentes 
áreas. Oferece oportuni-
dades para testar habili-
dades técnicas, comporta-
mentais e gerenciais. Na 
Nestlé, os trainees contam 
com o suporte de mento-
res individuais no dia a 
dia e participam do sis-
tema de job rotation, em 
que têm a oportunidade de 
atuar em diversas áreas, 
ampliando a experiência 
profissional e preparando 
os trainees para cargos de 
liderança. A iniciativa re-
força as metas da Nestlé 
pelos Jovens, baseadas em 
compromissos estabeleci-
dos até 2020: gerar 9 mil 
oportunidades de emprego 
e 6.800 oportunidades de 
primeiro emprego ao pú-
blico jovem e impactar 88 
mil jovens por atividades 
de preparação profissio-
nal.
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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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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 100, Termo nº 7068
Faço saber que pretendem se casar JOÃO PAULO SILVA TEIXEIRA e JAQUELINE SOUZA DA CRUZ, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ubatuba-SP, 
nascido em 15 de outubro de 1996, de profissão auxiliar de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da contraente, filho de SEBASTIÃO ALVIM TEIXEIRA, falecido em Ubatuba/SP e de IZABEL CRISTI-
NA SIQUEIRA, falecida em Tremembé/SP na data de 19 de abril de 2017. Ela é natural de Itabuna-BA, nascida em 03 de 
julho de 1997, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Oito, nº 145, Jardim Maracaibo, 
Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de JOSÉ HELENO SANTOS DA CRUZ, de 45 anos, natural de Ilhéus/BA, nascido na 
data de 30 de abril de 1974 e de EDILEIDE DE JESUS SOUZA, de 42 anos, natural de Camacan/BA, nascida na data de 23 
de abril de 1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Caraguatatuba oferece prêmio para 
empresas com ações voltadas a 

idosos e pessoas com deficiência

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso (Sepedi), segue com 
inscrições abertas para o 
concurso “Empresa Inclu-
siva”, que fomenta ações 
de acessibilidade e empre-
gabilidade de pessoas com 
deficiência e idosas no 
mercado de trabalho.
Podem participar estabe-
lecimentos de comércio e 
serviços de Caraguatatuba 
nas seguintes categorias: 
microempresa (até nove 
funcionários); pequeno 
porte (10 a 49 funcioná-
rios); médio porte (50 a 
99 funcionários); e grande 
porte (acima de 99 funcio-
nários).
O 1º lugar nas categorias 
grande e médio porte re-
ceberá R$ 10 mil e troféu. 
O 1º lugar nas categorias 
pequena e microempre-
sa receberá R$ 8 mil e 
troféu. O selo poderá ser 
utilizado nas veiculações 
publicitárias para promo-
ver serviços e produtos da 

empresa. Os vencedores 
também terão publicidade 
nos eventos da Prefeitura 
de Caraguatatuba.
As inscrições seguem até 
o dia 30 de setembro e 
devem ser realizadas na 
Sepedi, na Avenida Jorge 
Burihan, 10, no Jardim Ja-
queira, próximo da Rodo-
viária, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 16h30.
As empresas terão acom-
panhamento e orientação 
técnica gratuita, oferecida 
por profissionais da Pre-
feitura. A premiação ocor-
rerá no dia 3 de dezembro, 
data em que se comemora 
o “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência”.
Critérios – As empresas 
participantes serão ava-
liadas por uma comissão 
julgadora, formada por 
profissionais interdiscipli-
nares que já desenvolvem 
trabalhos na área de inclu-
são e acessibilidade. Serão 
julgados dois critérios: 
Empregabilidade e Aces-
sibilidade.
Na primeira área serão 

analisados os seguintes 
itens: contratação e tem-
po de serviço; condições 
de trabalho; quantidade de 
pessoas com deficiência 
e idosos; tipos e graus de 
deficiências; variação de 
idade; capacitação refe-
rente à atividade e função 
profissional; sensibiliza-
ção com a equipe de tra-
balho e valorização.
Na outra área as questões 
de atendimento prioritário; 
estacionamento ou área de 
embarque e desembarque; 
calçada e entrada do esta-
belecimento; circulação; 
ambientes; mobiliário in-
terno; sanitários; sistema 
de comunicação e sinali-
zação; e tecnologia assis-
tiva empregada.
Mais informações direta-
mente na Sepedi ou pelo 
telefone (12) 3886-3050. 
O edital eletrônico com 
todas as informações 
pode ser acessado no link: 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/wp-con-
tent/uploads/2019/09/Edi-
tal_137.pdf, na página 13.
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Secretaria de Saúde amplia atendimento 
odontológico com inauguração de
consultório no Jardim Maria Elmira

Amazon é confiável? Conheça 
mais sobre a companhia no Brasil

Pescadores da Colônia Z-8
participam de Audiência Pública em 

prol da preservação do Tucunaré

Guarda Compartilhada e Convívio 
são os mesmos institutos?

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, amplia o atendi-
mento odontológico para 
população com inaugura-
ção, dia 27 de setembro, 
de um novo consultório 
no ESF (Estratégia Saúde 
da Família) Jardim Maria 
Elmira.
A nova estrutura oferece 
condições ideais para o 
atendimento e desenvol-
vimento das ações da Es-
tratégia Saúde da Família. 
A equipe de saúde bucal é 

A Amazon que é conside-
rada como um dos maio-
res comércios eletrônicos 
da atualidade, deu início 
às suas atividade no Bra-
sil no início desse ano de 
2019. Dessa vez, com o 
Marketplace.
Sua participação no mer-
cado brasileiro veio com 
expansão para os negócios 
em venda direta ao con-
sumidor. Anteriormente 
se fazia presente no país, 
com o Kindle (leitor de li-
vros digitais).
A novidade da maior va-
rejista do mundo trouxe 
vendas diretas e entregas, 
trazendo um amplo esto-
que de itens com preços 
bem acessíveis para o con-
sumidor brasileiro.
Sem dúvidas o diferencial 
da Amazon é a entrega de 
curto prazo, que faz com 
que consumidor tenha o 
produto em mãos em até 
dois dias úteis. Desde que 
o pedido esteja dentro de 
algumas condições já es-
tabelecidas.
No Brasil, o e-commerce 
oferece aos seus consu-
midores 12 categorias de 
produtos, sendo eles dos 

Pescadores da Colônia 
Z-8, de Caraguatatuba, 
participaram de uma audi-
ência pública sobre a alte-
ração do Código de Pesca 
e Aquicultura do Estado 
de São Paulo. 
A sessão reuniu represen-
tantes e especialistas para 
tratar da preservação da 
espécie de peixe Tucuna-
ré, que são muito presen-
tes em rios.
A Prefeitura de Caragua-

A guarda é um instituto 
que diz respeito à criação 
dos filhos comuns pelo ca-
sal quando estes não pos-
suem mais, ou nunca pos-
suíram, vínculos afetivos. 
Esse instituto, no Brasil, é 
dividido em duas modali-
dades:
Guarda Unilateral
Guarda Compartilhada
A segunda modalidade 
é regra no Brasil desde 
2014, mesmo em casos 
nos quais há litígio duran-
te o processo de divórcio 
ou de dissolução de união 
estável. Ou seja, mesmo 
que seu divórcio seja liti-
gioso, ou existam diver-

composta por um cirurgião 
dentista e uma auxiliar de 
saúde bucal promovendo 
acolhimento, humaniza-
ção, conforto e segurança 
à população.
Além das visitas domici-
liares, a equipe realizará 
ações de prevenção em 
escolas da região, ativida-
des de promoção à saúde 
e prevenção de doenças 
bucais. “Trata-se de um 
serviço que não existia. 
O consultório foi monta-
do agora e será de grande 

mais diversos setores. 
O trabalho desenvolvido é 
todo feito por colaborado-
res humanos, sem nenhu-
ma robotização de espaço. 
Além disso, o local onde 
a empresa desenvolve as 
suas atividades foi cons-
truído para uso exclusivo 
da Amazon e localiza-se 
no estado de São Paulo em 
Cajamar.
Os consumidores das re-
giões metropolitanas de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Curitiba 
poderão ter acesso ao deli-
very rápido (por enquanto 
essa opção está disponível 
apenas para essas regiões).
Nas compras acima de R$ 
149,00 a Amazon propor-
ciona ao cliente, o frete 
grátis.
Sobre a forma de paga-
mento, a empresa anun-
ciou que poderão ser re-
alizados em até 10 vezes 
no cartão de crédito (sem 
juros). 
Existe também a opção do 
boleto bancário. A alterna-
tiva de várias prestações 
é uma prática muito utili-
zada por brasileiros e por 
isso a empresa resolveu 

tatuba, por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca apoiou 
os pescadores e cedeu car-
ro e motorista para levar o 
grupo até a Audiência.
A Colônia de Pescadores 
Z8 também responde pe-
las águas continentais, por 
isso representou os pesca-
dores da represa, pois uma 
das espécies de pescado 
da região é o tucunaré.
O presidente da Colônia, 

gências ao fim da união 
estável, provavelmente, o 
juiz determinará a guarda 
compartilhada.
Contudo, por não saberem 
como funciona a guar-
da compartilhada, muitas 
vezes, as pessoas confun-
dem esse instituto com o 
instituto da convivência. 
Entretanto, eles não são a 
mesma coisa.
Enquanto a guarda com-
partilhada diz respeito à 
criação dos filhos comuns, 
com todas as responsabi-
lidades, direitos e obriga-
ções, o que pode incluir o 
pagamento de pensão ali-
mentícia, sendo divididos 

importância para os mora-
dores do bairro”, explica 
o Dr. Luiz Guilherme Pa-
checo, Chefe da Divisão 
de Assistência Odontoló-
gica.
O agendamento das con-
sultas será feito todas as 
sextas-feiras às 8h00. Para 
marcar o atendimento, é 
necessário levar cartão 
SUS e documento de iden-
tidade. O endereço do ESF 
é Rua Alfredo Amaral Ro-
cha, 12, Jardim Maria El-
mira.

adotar.
Para quem está preocupa-
do com a burocracia, caso 
precise devolver algum 
produto ou ser reembol-
sado, saiba que o sistema 
da companhia dispõe de 
reembolso rápido e pouco 
burocrático. Algo que dei-
xa muitos consumidores 
aliviados.
Sem dúvida alguma a 
Amazon é um ótimo in-
vestimento no país. A 
companhia tem se desta-
cado bastante no merca-
do e trazido uma grande 
transformação no hábito 
de comprar online.
Além disso, agora no mês 
de setembro a Amazon 
trouxe o Plano Prime que 
oferece frete grátis em 
alguns produtos e conta 
com uma série de outros 
serviços que tem chama-
do muito a atenção dos 
consumidores brasileiros 
devido ao seu preço super 
acessível e pelos benefí-
cios
exclusivos que o plano 
oferece. Pode-se dizer que 
a Amazon é confiável e é 
uma ótima opção para os 
clientes brasileiros.

Anaildo Ezequiel dos San-
tos, explica que na reunião 
também foram pontua-
das questões turísticas e 
abriu-se debates para fa-
lar sobre a necessidade do 
cuidado com o meio am-
biente. “Atualmente, exis-
tem projetos de leis que 
discutem a regularização 
da pesca do tucunaré e de 
outros peixes e entende-
mos a importância disso”, 
disse.

entre os pais; o convívio 
diz respeito ao período 
que os filhos passam com 
cada genitor.
Assim, o regime de con-
vivência irá pautar, entre 
vários pontos, o lar de re-
ferência das crianças, os 
feriados e fins de semanas 
que serão passados com 
cada genitor, etc.
Toda essa divisão de tem-
po é realizada de maneira 
equilibrada, para evitar, 
por exemplo, a existência 
de alienação parental e ga-
rantir o desenvolvimento 
sadio das crianças, com a 
participação de ambos os 
pais em sua rotina.
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Governo lança aplicativo para agendar
retirada de medicamentos

Governador Dória visita Tóquio
e Nagoya com a missão de

atrair investimentos japoneses

YouTuber, novos games e
arena retrô são atrações do
Festival Gamer, em Taubaté

O Governador João Doria 
e o Secretário de Estado 
da Saúde, José Henrique 
Germann Ferreira, lan-
çaram o “Remédio Ago-
ra”, um aplicativo inédito 
que permite aos pacientes 
agendar data e hora para 
retirar medicamentos nas 
Farmácias de Medicamen-
to Especializado - conhe-
cidas popularmente como 
farmácias de alto custo.
O piloto está em anda-
mento desde agosto na 
unidade instalada no AME 
(Ambulatório Médico de 
Especialidades) Maria Zé-
lia, localizado no Belenzi-
nho, zona leste da capital 

O Governador João Doria 
está em Tókio, em busca 
de investimentos. Doria 
embarcou neste domingo 
(15) para o Japão para uma 
missão de  quatro dias, de 
17 a 20 de setembro, Doria 
irá participar de atividades 
em Tóquio e Nagoya com 
a expectativa de anúncios 
de novas oportunidades e 
negócios com a ampliação 
de relações comerciais 
com o país asiático.
A primeira agenda do Go-
vernador será hoje (17) 
com o vice-presidente da 
JICA (Japan Internatio-
nal  Cooperation Agency 
- Agência Internacional 
de Cooperação Japonesa), 
Koshikawa Kazuhiko, em 
Tóquio. Em seguida, Do-
ria se reúne com represen-
tantes do Japan Bank for 
International Cooperation 
(JBIC) para tratar de fi-
nanciamentos de projetos 
prioritários do Governo de 
São Paulo.
Doria ainda terá agenda 
com a Governadora de Tó-
quio, Yuriko Kokye, para 
falar sobre  ampliação da 
cooperação bilateral entre 
as regiões. 
“É a sexta missão inter-

Os fãs de jogos e tecno-
logia vão ter a chance de 
participar de um evento 
feito para eles! Nos dias 
21 e 22 de setembro, o 
Festival Gamerserá uma 
imersão no mundo geek. 
Engana-se quem
pensa que os apaixonados 
por games só conseguem 
se divertir em frente à TV. 
No festival, que é gratuito, 
terá atividades para todas 
as idades e o público vai 
se mexer bastante, apren-
der e compartilhar expe-
riências sobre esse uni-
verso. O evento trará uma 
Arena Gamer Retrô espe-
cialmente para os apaixo-
nados por jogos clássicos, 
causando nostalgia ao pú-
blico mais velho e desper-
tando curiosidade no mais 
jovem. Nessa

paulista. Posteriormente, 
a iniciativa será expandi-
da gradativamente para as 
demais 37 farmácias espa-
lhadas por todas as regiões 
do estado.
O usuário poderá pro-
gramar a ida à farmácia 
e, com poucos “cliques”, 
selecionará os remédios 
que utiliza e marcar data e 
horário viáveis para retirá-
-los. Ao chegar na farmá-
cia, basta clicar no botão 
digital “cheguei”, no pró-
prio app, para confirmar a 
presença.
Também será possível 
fazer a confirmação por 
meio de totens nas pró-

nacional que fazemos, 
com uma missão especí-
fica de atração de novos 
investimentos e geração 
de empregos. O principal 
encontro será com a Toyo-
ta, que tem duas fábricas 
no estado, no qual vamos 
anunciar um novo investi-
mento, um novo veículo e 
novos empregos em uma 
das unidades de São Pau-
lo”, disse Doria.
O governador paulista se 
reúne ainda na terça com 
representantes da SOJITZ 
Corporation, conglomera-
do japonês que atua em di-
versos ramos industriais. 
Dória pretende atrair mais 
investimentos para os po-
los de desenvolvimento 
econômico. 
Desde maio, o Governo do 
Estado inaugurou 12 po-
los de desenvolvimento, 
criados para incentivar o 
aumento da produtividade 
da indústria e incentivar  
políticas para setores pro-
dutivos determinados em 
uma mesma região geo-
gráfica.
Na quarta (18), o Governa-
dor terá um café da manhã 
com investidores locais da 
área de infraestrutura, em 

arena, Super Mario Bros e 
Sonic - The Hedgehog são 
alguns dos que ganham 
evidência. Além disso, o 
festival contará com uma 
Arena Gamer TDJ, que 
trará vários lançamentos - 
como Just
Dance 2019 e o Beat Sa-
ber. Haverá, também, uma 
equipe profissionalizada 
pronta para auxiliar o pú-
blico e sanar possíveis dú-
vidas.
O Festival Gamer tam-
bém organizará um Game 
Show com direito a apre-
sentador, plateia, torneios, 
premiações e muita ani-
mação. A programação 
inclui jogos como Fifa 19, 
Fortnite, Dota
2, Clash Royale, CS GO, 
Free Fire e outros.
No domingo, dia 22, 

prias farmácias. O apli-
cativo permite o acesso 
à unidade em o paciente 
retira seus medicamen-
tos. Pais ou responsáveis 
também poderão utilizar 
o app, desde que tenham 
autorização formal dos 
pacientes.
“Esse aplicativo moderno 
e inovador vai agilizar a 
retirada dos medicamen-
tos de alto custo nas far-
mácias públicas. Vamos 
reduzir o tempo médio de 
espera ao limite de 15 mi-
nutos. O app vai permitir 
que pacientes e seus fami-
liares sejam informados, 
previamente, por meio de 

Tóquio. O Embaixador do 
Brasil no Japão, Eduar-
do Saboia, acompanhará 
Doria na apresentação do 
Plano de Desestatização 
do Governo de São Paulo. 
Atualmente, o Estado tem 
21 projetos de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) e 
concessões em andamen-
to. Os projetos devem tra-
zer cerca de R$ 40 bilhões 
para os cofres de São Pau-
lo.
Ao longo do dia, a delega-
ção paulista cumpre mais 
quatro compromissos, a 
começar com a reunião 
com Tatsuo Yasunaga, 
CEO da trading japonesa 
Mitsui & Co, para debater 
possibilidades da expan-
são de investimentos da 
empresa em São Paulo. 
Depois, Doria tem um al-
moço com o Embaixador 
do Brasil no Japão e, na 
sequência, encontra-se 
com o Vice-Presidente da 
NEC Corporation (tecno-
logia em segurança públi-
ca), Masakazu Yamashina.
O dia termina com um 
jantar com o Presidente 
da Toyota Brasil, Rafael 
Chang, e executivos da 
empresa.

além do encontro de Cos-
players, o evento contará 
com a presença do You-
Tuber no Nofaxu, - game 
player que tem mais de 1 
milhão de usuários inscri-
tos em seu
canal. Também haverá 
venda de diversos itens 
geeks de decoração. A rea-
lização do festival fica por 
conta do Via Auto Sho-
pping em parceria com a 
SuperGeeks e com o Pro-
jeto Taubatexas
Robotics.
Serviço
Festival Gamer: dias 21 e 
22/09, sábado e domingo, 
das 13h às 19h. Entrada 
gratuita.
Local: Via Auto Shopping 
- Av. Dom Pedro I, saída 
116, às margens da Via 
Dutra, em Taubaté.

notificação, sobre a dispo-
nibilidade do medicamen-
to, onde está e em que ho-
rário pode ser retirado. É 
uma atenção humanitária 
e correta aos usuários des-
tes medicamentos”, disse 
o Governador.
O “Remédio Agora” tam-
bém permite o agenda-
mento da renovação do 
pedido para obtenção do 
remédio. Assim, o usuá-
rio poderá cadastrar a data 
de retorno à farmácia para 
apresentar documentos 
pessoais, exames e receita 
atualizada para a nova so-
licitação.
Também não será mais 
preciso a ida até à farmá-
cia para saber se o remé-
dio está disponível. Caso 
haja indisponibilidade 
momentânea, o paciente 
agendado será informado 
por meio de notificação 
com antecedência de 48 
horas e poderá reagendar 
a retirada para outra oca-
sião.
Desde agosto, já ocorre-
ram 2.087 adesões e 2.278 
agendamentos na farmá-
cia do AME Maria Zélia. 
Para quem usa o app, o 

tempo médio de espera é 
de aproximadamente 15 
minutos. A tecnologia re-
duz o tempo de permanên-
cia na unidade e agiliza o 
atendimento aos cidadãos. 
Mensalmente, a farmácia 
Maria Zélia faz cerca de 
80 mil atendimentos.
“Trata-se de uma mudan-
ça de processo que passa 
pela comunicação e en-
gajamento do paciente, 
com vantagens tanto para 
o cidadão quanto para as 
equipes das farmácias e 
a gestão, otimizando a 
assistência e a saúde pú-
blica, de modo geral”, 
afirmou o Secretário. 
“Essa ferramenta contri-
buirá para melhorarmos o 
controle de estoques e os 
fluxos de atendimento”, 
complementa.
O aplicativo foi desenvol-
vido gratuitamente pela 
empresa Duosystem, es-
pecializada em inteligên-
cia e inovação e saúde, em 
parceria com a Prodesp.
Como usar o “Remédio 
Agora”
O app está disponível na 
Google Play para instala-
ção em smartphones com 

sistema Android, e em 
breve será possível fazer 
o download na App Store, 
para quem utiliza iOS. É 
necessário ter acesso à in-
ternet para utilizá-lo.
Depois de instalar o apli-
cativo, a pessoa deve ca-
dastrar dados pessoais, 
como número do cartão 
SUS, data de nascimento e 
e-mail (não é obrigatório). 
É preciso que o paciente já 
tenha feito uma primeira 
retirada na farmácia, pois 
o cadastro também requer 
o código do Recibo de 
Dispensação do Medica-
mento (número localizado 
no canto inferior direito 
do documento entregue na 
unidade). 
O cidadão deverá criar 
uma senha, que é sigilosa 
e deverá ser guardada para 
futuros acessos.
O app consulta a data do 
último comparecimento. 
O agendamento deve ser 
feito em data no intervalo 
de 30 dias para retorno, 
com uma margem de até 
três dias antes e três dias 
depois, para que o pacien-
te possa manter a regulari-
dade do tratamento.


