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A GAzetA dos Municípios

Exposição Fotográfica Ancestralidades
Contemporâneas em São Sebastião

Terapia combinada é
tendência para redução
de gordura localizada

Prática comum entre a população,
automedicação pode agravar

problemas de saúde

Sob curadoria de Tchello 
d’ Barros, a fotógrafa Ca-
cau Fernandes traz para 
São Sebastião 20 peças 
fotográficas das mais su-
blimes, com um olhar úni-
co para captar a essência 
do ser humano em suas 
diversas facetas. A exposi-
ção abriu na Estação Casa 
Amarela de Caçapava em 
novembro de 2018 e já 
esteve no Centro Cultural 
Light no Rio de Janeiro, 

A gordura localizada nada 
mais é do que um exces-
so de  tecido adiposo em 
algumas regiões do corpo, 
como nos flancos e nas co-
xas. Não acontece só com 
pessoas com sobrepeso ou 
obesas - a gordura locali-
zada também pode  estar 
presente em pessoas ma-
gras. Para contornar essa 
situação, muitos recorrem 
a procedimentos estéticos 
isolados. O mercado de 
beleza, no entanto, possui 
outros métodos para com-
binar as terapias de ema-
grecimento.
É importante, no entanto, 
salientar que esses méto-
dos não combatem o so-
brepeso ou a obesidade. 
Apenas com um tratamen-
to integrado, combinando 
mudanças no programa 
alimentar equilibrado e 
realização de exercícios, 
é possível perder peso de 
forma saudável. As tera-
pias combinadas, como 
são chamadas, apenas re-
solvem uma questão pon-
tual de acúmulo de gor-
dura localizada em uma 
determinada região do 
corpo.
O excesso de tecido adipo-

Hábito que pode causar 
danos à saúde, a auto-
medicação foi praticada 
por 77% dos brasileiros 
nos últimos seis meses. A 
constatação é de uma pes-
quisa realizada pelo Con-
selho Federal de Farmácia 
(CFF), por meio do Insti-
tuto Datafolha. O levanta-
mento apontou que quase 
metade dos entrevistados 
(47%) usa medicamento 
sem prescrição pelo me-
nos uma vez por mês, e 
um quarto (25%) o faz 
todo dia ou pelo menos 
uma vez por semana.
Gisele Macedo, docen-
te da área de farmácia do 
Senac Pindamonhangaba, 
alerta que as consequên-
cias desse ato podem ser 
desde o ocultamento de 
sintomas até o agravamen-
to de uma doença. “O uso 
descontrolado de analgé-
sicos, por exemplo, pode 
mascarar doenças ou re-
tardar o diagnóstico de um 
problema mais grave. Os 
antibióticos ingeridos sem 
necessidade têm potencial 
para tornar as bactérias 
mais resistentes. E a defi-
nição da dose e frequência 
do medicamento errada 
pode agravar o quadro de 
saúde, por isso, deve ser 

no Espaço de Exposição 
da Cervejaria Bohemia 
em Petrópolis/RJ e agora 
chega ao Litoral Norte de 
São Paulo. Leia abaixo o 
texto de apresentação da 
exposição, pelo curador 
Tchello d’ Barros:
“Atualmente a idade-mí-
dia desafia nossa capa-
cidade de absorção de 
imagens de toda ordem, 
em especial, das diversas 
vertentes da fotografia. 

so pode se dar por diferen-
tes motivos. Normalmente 
decorre de má alimenta-
ção e falta de atividades 
físicas, mas também pode 
estar relacionado com o 
desequilíbrio hormonal, 
principalmente quando a  
gordura localizada se en-
contra na região dos qua-
dris e das coxas. Genética 
e até mesmo a má postura 
podem influenciar nes-
se estado. Para dar conta 
dessa demanda, surgiram 
as terapias combinadas.
Para atingir esse objetivo, 
é necessário o uso de um 
aparelho para combinar 
mais de um tratamento 
estético, como o heccus 
turbo. Esse tipo de equi-
pamento oferece mais de 
um mecanismo de queima 
de gordura. Em clínicas de 
estética, é comum encon-
trar procedimentos como 
radiofrequência, drena-
gem linfática e  criolipóli-
se. O que esse dispositivo 
faz é unir alguns desses 
e outros procedimentos 
para oferecer um resul-
tado mais satisfatório ao 
paciente.
A eliminação de gordura 
localizada e a diminuição 

feita exclusivamente pelo 
médico ou profissional de 
saúde capacitado”, expli-
ca.
A docente destaca ainda 
que qualquer medicamen-
to, por mais inofensivo 
que aparente ser, pode de-
sencadear reações indese-
jáveis. “A automedicação 
só deve ser realizada com 
os Medicamentos Isen-
tos de Prescrição (MIPs), 
com o intuito de aliviar de 
forma rápida alguns sinto-
mas. Porém, se os sinto-
mas persistirem, procure 
ajuda médica. Ao farma-
cêutico, por sua vez, cabe 
orientar o paciente sobre 
os medicamentos que es-
tão comprando, inclusive 
os que têm prescrição mé-
dica”, orienta Gisele.
O zelo pela saúde do pa-
ciente deve ser um com-
promisso de toda a cadeia 
farmacêutica, envolvendo 
desde profissionais de ní-
vel superior a técnicos e 
assistentes, passando pe-
las as áreas de manipula-
ção, dispensação, controle 
de qualidade, logística, 
entre outras. “Essas ra-
mificações aumentam as 
oportunidades de traba-
lho na área, possibilitan-
do aos profissionais atuar 

Em meio a esse excesso 
de cenas e personagens, 
nosso imaginário continua 
em busca principalmen-
te da figura humana, com 
ênfase na exposição do 
corpo, pelos mais diversos 
meios, sejam físicos ou 
virtuais.
É nesse contexto que a fo-
tógrafa Cacau Fernandes 
apresenta a exposição An-
cestralidades Contempo-
râneas, nos ensaios lambe 

da celulite pode se dar, 
por exemplo, por meio da 
combinação de ultrassom 
de alta potência às corren-
tes terapêuticas. Ambos 
contribuem para a intro-
dução de princípios ativos 
para reduzir o tecido adi-
poso em determinadas re-
giões, caso os tratamentos 
sejam combinados. Tam-
bém diminuem a flacidez 
muscular e ajudam na eli-
minação de líquidos.
Para obter resultados com 
a terapia combinada, o 
ideal são de oito a 10 ses-
sões, mas a quantidade 
deve variar de acordo com 
cada indivíduo e suas ne-
cessidades. Os tratamen-
tos combinados precisam 
ser avaliados e acompa-
nhados por um profissio-
nal especializado, respon-
sável por analisar a região 
na qual há um excesso de 
tecido adiposo. Também é 
imprescindível saber qual 
o perfil do paciente, para 
determinar o melhor pro-
cedimento.
Em alguns casos, uma 
simples mudança de há-
bitos aliada a prática de 
exercícios pode ser o sufi-
ciente.

em drogarias; farmácias 
de manipulação; farmá-
cias municipais; farmácia 
hospitalar; laboratório de 
análises clínicas; cosme-
tologia; vigilância sani-
tária; farmácia clínica; 
toxicologia forense; dis-
tribuidora de medicamen-
tos e cosméticos; indústria 
farmacêutica e química”, 
finaliza.
Formação profissional
Para os interessados em 
aprimorar seus conheci-
mentos ou atuar na área 
de farmácia, o Senac Pin-
damonhangaba está com 
inscrições abertas para os 
cursos de curta duração: 
Princípios da Farmacotéc-
nica de Cápsulas; Introdu-
ção à Logística Farmacêu-
tica Hospitalar; Controle 
de Qualidade Aplicado a 
Insumos Farmacêuticos; 
Atendente de Farmácia; 
Introdução à Manipulação 
de Cosméticos; e Segu-
rança no Preparo de Medi-
camentos.
Para obter mais informa-
ções e fazer inscrição, 
acesse o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba. A unidade 
fica na Rua Suíça, 1.255 
- Santana - Pindamonhan-
gaba/SP.

Sujo e Caboclinhos, Os 
“Cão” de Jacobina, Nêgo 
Fugido e Bloco da Lama. 
A série é um contraponto 
aos trabalhos cotidianos 
da fotojornalista urbana 
carioca. São olhares mais 
poéticos que documen-
tais sobre grupos sociais 
que celebram seus corpos 
numa dimensão sagrada, 
ora profana, em danças e 
cortejos onde fé, rito e car-
navalização se traduzem 
em exibições ocultadas ou 
reveladas sob camadas de 
substancias enegrecedo-
ras, em personagens que 
aparecem festivas e liber-
tárias.
Sendo a ocultação da iden-
tidade um comportamento 
observado historicamen-
te em festas populares de 
diversas culturas, aqui 
aparecem em festividades 
que promovem uma ale-
goria visual, com a geo-
grafia corporal recoberta, 
seja de tinta, de óleo ou de 
lama, num corpo/página 
que se exibe e expressa, 
um corpo/tela que mostra 

e comunica, um corpo/
objeto que informa em 
diálogo com diversas he-
ranças culturais. Há desde 
novas versões do popular 
Saci Pererê, passando por 
uma carnavalizada versão 
das mitologias judaico-
-cristãs, incluindo ritos de 
autoflagelação em busca 
de transcendências reli-
giosas, além de elementos 
simbólicos da negritude 
brasileira.
Para revelar-se reconfi-
gurado no corpo social, 
o corpo individual é ma-
quilado, maculado, sob 
camadas de substancias 
escuras, sob camadas de 
significações, e surge na 
via pública e festiva como 
corpo-festa, seja na adoção 
de tradições ancestrais, na 
emissão de recados polí-
ticos ou confissão gestual 
de desejos contemporâne-
os. As camadas de não-cor 
ao mesmo tempo escon-
dem e revelam personas e 
narrativas, cujos rostos se 
traduzem em máscaras so-
ciais que assombram pela 

via do sublime, divertem-
-se no êxtase e seduzem 
pelo encantamento.”
Cacau Fernandes minis-
trará uma palestra durante 
a abertura de sua exposi-
ção no dia 19 de julho na 
Casa Brasileira, das 15 às 
17h, apresentando suas 
experiências de traba-
lho na área e explicando 
os festejos retratados em 
suas peças fotográficas 
para público de alunos 
secundaristas e público 
em geral, com exibição 
audiovisual. Em seguida, 
ocorrerá vernissage para 
convidados, com um bre-
ve discurso da fotógrafa. 
A exposição acontece até 
o dia 29 de setembro.
Serviço:
Exposição Ancestralida-
des Contemporâneas por 
Cacau Fernandes.
Local: Casa Brasileira - 
Av. Dr. Altino Arantes, 80 
- Centro, São Sebastião, 
Litoral Norte - São Paulo.
Período de exibição: 19 de 
julho a 29 de setembro de 
2019.
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Miscelânea
Curiosidades

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido 
aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas 
emissões luminosas são chamadas de bioluminescências em razão das re-
ações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produ-
zindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz. 
Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar atenção de 
seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que está se 
aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite 
sua para avisar onde está. Na reação química, cerca de noventa e cinco por 
cento aproximadamente é energia transformada em luz e somente cinco 
por cento aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a 
luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto total controle sobre 
a luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte iluminação 
das cidades, pois quando entram em contato com essa forte a iluminação 
das cidades, sua bioluminescências é anulada interferindo fortemente na 
reprodução até serem extintos.

Humor

Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora es-
tava tentando convencê-las a comprar uma cópia da foto do grupo como 
recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem 
a foto e disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada ou também este é o 
Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta e diz:
- Olhem, olhem, aí está a nossa professora e hoje ela já morreu.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor casou com a mamãe?
E o pai carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um car-
rinho cheio. Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas 
gostosas, sua mãe nunca mais vai embora...

Mensagens

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida 
de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bas-
tante para realizá-la, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma 
só idade pra gente se encontrar com a vida e viver, apaixonadamente e 
desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer.
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria 
imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos 
os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos os desafios é 
mais um convite à luta que gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade 
tão fugaz na vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como 
“agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. 
Você não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exte-
riores, mas apenas se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um 
ponto de vista mais amplo. Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensi-
nar técnicas, mas é tudo o que pode fazer, o resto é por sua conta. Buscar 
a felicidade e a alegria e viver não é de forma alguma errado, pecaminoso 
ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer um mundo melhor.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais da minha vida são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos seremos famosos por alguns minutos.
A aparência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Previsão do tempo para esta noite: Tempo muito escuro.
O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.
Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.
É sempre muito cedo para parar.
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 69, Termo nº 7007
Faço saber que pretendem se casar ÁLISSON GUILHERME ROMUALDO CHAGAS e NATHÁLIA DA 
CUNHA BONNO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 6 de dezembro de 1996, de profissão 
balconista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Tremembé, nº 280, Parque Nossa 
Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCELO OLIVEIRA CHAGAS, de 44 anos, 
natural de Caçapava/SP, nascido na data de 26 de agosto de 1974, residente e domiciliado em Caçapava/
SP e de SHEILA ROSE ROMUALDO, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 de março 
de 1978, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 9 
de setembro de 1997, de profissão auxiliar técnica em eletrônica, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Rua Archanjo Banhara, nº 429, casa B, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
IVO BARBOSA DA SILVA BONNO, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 12 de fevereiro 
de 1971 e de EDILENE APARECIDA DA CUNHA BONNO, de 40 anos, natural de Pindamonhangaba/
SP, nascida na data de 21 de junho de 1978, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 70, Termo nº 7008
Faço saber que pretendem se casar ROSIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS e PATRICIA MARA DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Medina-MG, nascido em 15 de novembro de 1972, de profissão pedreiro, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dezoito, nº 362, Jardim Alberto Ronconi, Tremem-
bé/SP, CEP 12120-000, filho de MARIA CELESTE GONÇALVES DOS SANTOS, de 64 anos, natural de 
Medina/MG, nascida na data de 15 de junho de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é na-
tural de Taubaté-SP, nascida em 25 de fevereiro de 1975, de profissão autonôma, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, de 
69 anos, nascido na data de 2 de fevereiro de 1950, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de APARECI-
DA MARIA DOS SANTOS, de 68 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 5 de outubro de 1950, 
residente e domiciliada 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. 



página 3A GAzetA dos Municípios18 de junho de 2019

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSE HELIO GAIA 
78760968834, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.460.106/0001-57, ob-
jeto do contrato 050/2019, a contratação do CANTOR SATURNO para apresenta-
ção de 01 (um) show musical, no dia 22/06/2019 durante a realização do FESTIVAL 
DE MÚSICAS JUNINAS 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 550,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 11 de junho de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa AMANDA CURSI-
NO DOS SANTOS 39865113856, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
20.097.284/0001-93, objeto do contrato 051/2019, a contratação da BANDA MA-
CUCO NO PICUÁ como banda de apoio, durante a realização do FESTIVAL DE 
MÚSICAS JUNINAS 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 8.400,00.
 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 11 de junho de 2019.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DAUA-
NA P. DA MOTA - EVENTOS, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
15.139.297/0001-48, objeto do contrato 052/2019, a contratação do GRU-
PO DOIS DOBRADO para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 
21/06/2019 durante a realização do ARRAIÁ DO CHI PUL PUL 2019 de 
São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 5.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a 
publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que pro-
duza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 11 de junho de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa WAG-
NER UFRACKER DA SILVA 16499331856, pessoa jurídica, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 23.211.316/0001-28, objeto do contrato 053/2019, 
a contratação do GRUPO TRIO SABIÁ para apresentação de 01 (um) 
show musical, no dia 20/06/2019 durante a realização do ARRAIÁ DO 
CHI PUL PUL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 4.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, deter-
mino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, 
para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 11 de junho de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Ministro reforça
importância da vacinação 
em reunião do Mercosul

Exportações brasileiras 
para os Estados Unidos 
crescem 72% em maio

Mandetta participou de 
encontro com titulares da 
pasta da Saúde
O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, res-
saltou, em uma reunião 
de ministros do Mercosul, 
em Bariloche, na Argen-
tina, a importância da co-
operação entre os países 
na busca da melhoria dos 
níveis de vacinação. O en-
contro contou ainda com a 
participação de ministros 
da Saúde do Uruguai, Pa-
raguai, Argentina (mem-
bros do Mercosul), Chile 
e Bolívia (membros asso-
ciados).
“As novas gerações pre-
cisam escutar aqueles que 
passaram, em anos ante-
riores, por dramas como 
a poliomielite, o sarampo 
– que não é uma doença 
inocente mas que causa 
cegueira, óbitos, pneumo-
nias graves-, e a difteria 
– que nós temos informa-
ções oficiosas que circula 
na Venezuela e é uma do-
ença infecciosa grave. Por 
isso, é fundamental o es-
forço de toda a América do 
Sul no sentido de garantir 
melhores níveis de vaci-
nação”, disse o ministro. 
Mandetta disse que o país 
está fazendo a sua parte 
e ressaltou o Movimento 
Vacina Brasil, que foi lan-
çado em abril deste ano 
pelo Ministério da Saúde 
para reverter o a queda 
da cobertura de vacinação 
no país nos últimos dois 
anos. Doenças considera-
das eliminadas ou erradi-

A Fundação Getulio Var-
gas (FGV) divulgou as 
exportações brasileiras 
cresceram 10% em maio 
deste ano, na comparação 
com maio do ano passa-
do. O destaque ficou com 
as vendas para os Estados 
Unidos, que cresceram 
72% no mês, na compara-
ção com o mesmo período 
de 2018. Por outro lado, os 
índices que ser referem às 
exportações para a Argen-
tina e a China não são ani-
madores e tiveram queda. 
O comércio com o vizinho 

cadas, como o sarampo e a 
rubéola, voltaram a se tor-
nar ameaças. O intuito do 
programa é sensibilizar as 
pessoas sobre a importân-
cia da imunização como 
prevenção para que essas 
doenças não retornem.
Problema geracional
Nesse sentido, o ministro 
disse que o problema é 
geracional e que muitos 
jovens não chegaram a 
ver de perto a gravidade 
de doenças que mataram e 
deixaram sequelas. Casos 
de sarampo registrados 
em 2018, por exemplo, le-
varam o Brasil a perder o 
certificado de eliminação 
da doença, que havia sido 
concedido em 2016, pela 
Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde (Opas).
De acordo com o MS, o 
Brasil possui o maior pro-
grama público de imuni-
zação do mundo. A rede 
pública de saúde oferta 
todas as vacinas recomen-
dadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Ao todo são 27 vacinas 
como parte do esquema de 
cobertura prevista no Ca-
lendário Nacional de Va-
cinação. Por ano, são mais 
de 300 milhões de doses 
de vacina aplicadas.
Após a reunião, o ministro 
afirmou que as autorida-
des definiram pela “con-
vergência de esforços no 
intuito de negociações de 
preços de medicamentos 
de alto custo e um esforço 
muito grande nas áreas de 
fronteira para garantir me-

sul-americano vem caindo 
desde o início do ano por 
conta da crise econômica 
argentina. Já as vendas 
para a China vêm desace-
lerando desde março.
De acordo com os dados 
da FGV, o aumento das 
exportações para os Esta-
dos Unidos pode ser expli-
cado pela alta nas vendas 
de óleo bruto de petróleo 
(492%) e semimanufa-
turados de ferro e aço 
(322%) para aquele país. 
Os dois produtos respon-
deram por 24% do total 

lhoria dos níveis de vaci-
nação”.
As reuniões de ministros 
e ministras de Saúde do 
Mercosul e Estados As-
sociados ocorrem a cada 
seis meses. Entre os te-
mas tratados estão saúde 
nas fronteiras, sistema de 
informação e capacitação 
em doação e transplante, 
e priorização da saúde nos 
acordos comerciais.
Outros temas
Além da vacinação, outros 
temas também fizeram 
parte da pauta de discus-
sões. Entre eles, as polí-
ticas para prevenir e con-
trolar as enfermidades não 
transmissíveis e o Plano 
de Trabalho em Saúde em 
Fronteira, cujo objetivo é 
estabelecer um marco de 
referência para as ações de 
saúde pública nas zonas 
de fronteira do Mercosul.
Esse plano terá duração de 
quatro anos (2019 a 2023) 
e prevê o fortalecimento 
dos sistemas de informa-
ção para implementação 
de uma rede de intercâm-
bio de informação entre os 
países limites.
Os ministros assinaram 
um documento que ins-
titucionaliza o Registro 
Mercosul de Doação e 
Transplante (Donasur), 
um sistema de registro co-
mum sobre doadores. Para 
o ministério, essa medida 
é importante como ferra-
menta comum regional de 
codificação para rastrea-
mento de células e teci-
dos, intra e extra bloco.

exportado pelo Brasil para 
o mercado norte-america-
no.
Importações - As impor-
tações brasileiras (prove-
nientes de todos os paí-
ses) cresceram 12,9% em 
maio. O saldo da balança 
comercial do país foi de 
6,3 bilhões de dólares no 
mês. No acumulado do 
ano, as exportações recu-
aram 0,9%, enquanto as 
importações cresceram 
1,8%. O saldo acumulado 
é de 22,1 bilhões de dóla-
res.
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96ª Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba

Projeto Ecoagentes Mirins da Suzano apresentam tecnologias 
sustentáveis no 6° Encontro de Educadores em Jacareí

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 125/2019 – Tomada de Preços Nº 
003/2019 – No dia 17 de junho de 2019, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, 
DECIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva 
Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM RUAS DO MUNICÍPIO DE POTIM, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Na ordem de R$ 101.452,50 (cento e um mil e quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) à empresa FORTE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Fi-
cando a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

Novidade deste ano fica 
por conta da parceria com 
o “Festival Palco Cultu-
rando”, que integrará a 
programação da festivida-
de com diversas ativida-
des e apresentações
Unindo fé, cultura, lazer 
e entretenimento, a maior 
festividade da região reu-

Alunos do Projeto Ecoa-
gentes Mirins, desenvolvi-
do pelo Núcleo de Educa-
ção Ambiental (NEA) da 
Suzano em Jacareí (SP), 
tiveram a oportunidade de 
mostrar o conteúdo apren-
dido nos encontros duran-
te o 6° Encontro de Edu-
cadores em Defesa do Rio 
Paraíba do Sul, promovido 
nesta semana pela Secre-
taria de Meio Ambiente 
de Jacareí e pela Câma-
ra Técnica de Educação 
Ambiental e Mobilização 
Social (CT-EAMS) do 
Comitê de Bacias Hidro-
gráficas do Paraíba do Sul 
(CBH-PS).
No estande da Suzano no 
evento, realizado no Edu-
caMais Jacareí, os alunos 
Julia Martins Sidenko, 
Carlos Henrique Vieira 
da Anunciação e Maria 
Eduarda Pereira Ribeiro 
fizeram apresentação para 
cerca de 300 educadores, 
mostrando soluções para 

nirá milhares de pessoas, 
de 26 a 30 de junho, na 
Praça de Eventos de Uba-
tuba, trazendo o melhor da 
nossa cultura.
Durante os quatro dias de 
festa, o público irá confe-
rir o tradicional Concurso 
Rainha dos Pescadores, 
Procissão Marítima, Cor-

o tratamento de efluen-
tes e captação de água 
de chuva, que podem ser 
implantadas em casa. En-
fatizaram como levar as 
tecnologias ambientais de 
baixo custo para locais 
que não possuem sistema 
de saneamento, evitando 
assim a contaminação do 
rio por esgoto e a reutili-
zação de água.
“Gostei bastante de parti-
cipar. 
Apresentamos as maque-
tes de tecnologias am-
bientais de baixo custo 
para vários professores e 
muitos não conheciam”, 
contou Julia, de 9 anos, 
que tem uma cisterna em 
casa, a qual foi implanta-
da pelo Projeto EcoAgen-
tes Mirins e também des-
tacou que ensina para os 
familiares e vizinhos dicas 
para separação adequada 
de resíduos.
Para Carlos Henrique, de 
10 anos, a participação 

rida de Canoa Caiçara, 
shows musicais, apresen-
tações culturais e muito 
mais!
A 96ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba é 
uma realização da Prefei-
tura Municipal por meio 
da FundArt em parceria 
com a Paróquia Exaltação 

em um grande evento foi 
desafiadora. “No começo, 
estava um pouco nervoso, 
mas depois foi tranquilo. 
Foi uma surpresa tanta 
gente. Falamos sobre uso 
de cisterna, fossa biossép-
tica e tratamento de água 
cinza”, disse.
O NEA participou de to-
das as edições do evento 
e, pela primeira vez, levou 
alunos do Ecoagentes Mi-
rins. A iniciativa fez parte 
da Semana do Meio Am-
biente, que neste ano teve 
como tema “Em Defesa 
do Rio Paraíba do Sul”, 
com uma série de ativida-
des para comemorar o Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te. Outra ação promovida 
pelo NEA no encontro foi 
uma oficina de PANC’s 
(Plantas Alimentícias Não 
Convencionais), que mos-
trou algumas espécies, 
formas de consumo e be-
nefícios para uma alimen-
tação saudável.

da Santa Cruz, Colônia de 
Pescadores Z10, AARC-
CA e a Comtur. Patrocínio 
Açúcar Caravelas – Pro-
jeto Festival Culturando 
Pronac 184248 – Ministé-
rio da Cidadania – Secre-
taria Especial da Cultura.
Apoio Seth Assessoria, 
Consórcio Intermunicipal 
Culturando e AGCIP – 
Associação Gestão Cultu-
ral no Interior Paulista.
26/06 – Quarta-feira
19h – Procissão do mastro 
de São Pedro (saída Paró-
quia Exaltação da Santa 
Cruz)
19h – Procissão de canoas 
caiçaras (saída Prainha do 
Matarazzo)
19h30 – Benção do mastro 
de São Pedro l Abertura 
oficial do evento
20h – Quadrilha do Curti-
ço l Festival Palco Cultu-
rando
20h30 – Concurso Rainha 
dos Pescadores 2019
22h – João Marcos l Festi-
val Palco Culturando
27/06 – Quinta-feira
18h – “Pirão de Histórias” 
com Claudia Oliveira l 
Festival Palco Culturando
19h – Coral Indígena Nha-
mamdu Nhemopuã (Al-
deia Boa Vista) l Festival 
Palco Culturando
20h – Grupo de Xiba e 

Fandango do Promirim 
Mestre Orlando l Festival 
Palco Culturando
21h – Bicho de Pé
22h – Leandro Cesar e Ju-
liano l Festival Palco Cul-
turando
28/06 – Sexta-feira
17h – Mostra de Talentos 
Especiais l Festival Palco 
Culturando
“Pirão de Histórias” com 
Claudia Oliveira e tradu-
ção em libras pela intér-
prete Aline Amorim de 
Oliveira
Miramar Rodrigues
19h – Grupo Ô de Casa 
(Quilombo da Fazenda) l 
Festival Palco Culturando
20h – Maracatu Itaomi l 
Festival Palco Culturando
21h – Rafinha l Festival 
Palco Culturando
22h – Kauze! l Festival 
Palco Culturando
29/06 – Sábado “Dia de 
São Pedro Pescador”
14h – Procissão marítima 
e “benção dos anzóis”
15h – Missa campal
17h – “Pirão de Histórias” 
com Claudia Oliveira l 
Festival Palco Culturando
18h – Sianinhas l PROAC 
Editais
19h – Leilão de Remos l 
Setorial de Artes Plásticas 
e Visuais da FundArt
21h30 – Dança da Fita 

do Itaguá l Festival Palco 
Culturando
23h – Tânia Alves e Ban-
da l Festival Palco Cultu-
rando
00h – Baile de Fandango l 
Festival Palco Culturando
Fandango Caiçara de Uba-
tuba
Ciranda Caiçara
Fandango Bacurau
Fandango Mestre Pedri-
nho
30/06 – Domingo
9h – Corrida de canoa cai-
çara
12h – Soltura de tartaruga 
marinha l Projeto Tamar
13h – Entrega das premia-
ções corrida de canoa cai-
çara e concurso de decora-
ção de barcos
14h – Raízes da Caçando-
ca (Brincadeira de Roda) l 
Festival Palco Culturando
17h – “Pirão de Histórias” 
com Claudia Oliveira l 
Festival Palco Culturando
18h – Concertada l Festi-
val Palco Culturando
19h – A Grande Banda do 
Sertão – PROAC Editais
20h – Congada de Bastões 
de São Benedito l Festival 
Palco Culturando
21h – Leandro Araújo 
Banda l Festival Palco 
Culturando
22h – João Terra l Festival 
Palco Culturando


