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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda e PAT
formam mais duas

turmas do Time do Emprego

Ponto MIS: “Bruxaria” e “Broder” 
são as estreias da semana

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Pinda e Entidades 
se reúnem para Festa

de Aniversário da Cidade

Corrida Pinda 2019 terá inscrições 
abertas no dia 1º de julho

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, e o 
Governo do Estado, por 
meio do PAT – Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador – realizam, nesta 
quinta-feira (27), a forma-
tura de mais duas turmas 
do Time do Emprego. O 
evento será realizado no 
auditório da Prefeitura, às 
14 horas.
No total, 58 participantes 
receberão seu certificado, 
após terem realizado 12 
encontros com orientações 
dos facilitadores Sérgio e 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em Parceria 
com o Museu da Imagem 
e do Som – “Ponto MIS”, 
realiza nesta semana a exi-
bição de filmes na cidade. 
A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Maria do Carmo 
Santos Gomes – “Dona 
Carminha”, do bairro Vila 
São Benedito, apresen-
ta na quinta-feira (27), a 
animação “Bruxarias”, às 
10 horas e às 13h30. Já no 
sábado (29), o CEU das 
Artes exibe “Broder”, às 
14 horas.
Em “Bruxarias”, a perso-
nagem Malva é uma me-
nina de 10 anos, que leva 
uma vida tranquila com 
sua avó e seu bichinho de 
estimação, Mus, em uma 

Na última semana, repre-
sentantes da Prefeitura e 
das entidades assistenciais 
da cidade se reuniram para 
definir a participação na 
praça de alimentação da 
festa comemorativa aos 
314 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Pindamonhangaba, que 
será realizada no Parque 
da Cidade, de 10 a 14 de 
julho.
Neste ano, haverá a par-
ticipação de 15 entidades 
assistenciais da cidade, 
como SOS, APAE, Lar 
São Judas Tadeu, entre 
outras. No cardápio, pra-
tos típicos juninos e já tra-
dicionais na festa, como 
salgados, massas e doces. 
Mais uma vez, lembran-
do que não é permitida a 
comercialização de bebi-
das alcoólicas destiladas e 
nem em garrafas de vidro, 
visando a segurança do 
público.
De acordo com o assessor 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, abre, na próxima 
segunda-feira (1), as ins-
crições para a tradicional 
Corrida Pinda. O evento é 
uma parceria entre a Pre-
feitura e a Tenaris Confab.
Conforme divulgado pelos 
organizadores, a Corrida 
Pinda irá acontecer no dia 
14 de julho, a partir das 8 
horas, com largada e che-
gada no Parque da Cidade. 

Andréa, por meio de um 
conteúdo de atividades em 
grupo, dinâmicas e troca 
de experiências que pro-
porcionaram a essa turma 
recolocação de 26% dos 
participantes no mercado 
de trabalho.
O Time do Emprego é um 
treinamento para trabalha-
dores desempregados e jo-
vens maiores de 16 anos e 
que estão em busca do pri-
meiro emprego. A capaci-
tação                             pro-
porciona ao trabalhador 
preparar-se melhor e ter 
mais segurança para en-
frentar o desafio de en-

caravana de vendas de 
produtos medicinais. As 
fórmulas destes produtos 
são um segredo ancestral 
guardado por sua família. 
O sucesso desperta o inte-
resse de Rufa, a malvada 
dona de uma fábrica de 
cosméticos, que decide 
raptar a vovó da garota 
para descobrir os ingre-
dientes secretos que ela 
utiliza em sua produção. 
Malva, então, parte em 
busca de sua avó, à me-
dida que vai descobrindo 
mais sobre a história má-
gica de seus antepassados.
O filme nacional, “Bro-
der”, conta a história de 
3 amigos desde a infância 
que seguiram caminhos 
distintos ao crescer. Jai-

de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a reunião 
foi bastante positiva. “Os 
representantes das insti-
tuições aprovaram a pro-
gramação de shows deste 
ano e nosso diálogo está 
bastante positivo. A Pre-
feitura ouviu as demandas 
solicitadas pelas entidades 
e, por isso, além do espaço 
na Praça de Alimentação, 
vamos oferecer banheiros, 
área para estacionamento 
e entrada exclusivos para 
os integrantes das barra-
cas dessas instituições as-
sistenciais participantes”, 
destacou.
Outro benefício para as 
entidades da cidade será 
o estacionamento da fes-
ta, que será terceirizado 
e contará com seguro. O 
valor será simbólico de 
R$10, que será revertido 
para as instituições assis-
tenciais.
Importante destacar que, 
além das barracas das en-

Os interessados poderão 
se inscrever a partir da 
próxima semana, clicando 
no banner no site da Pre-
feitura (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br) que 
irá redirecionar para o site 
do “EstouNessa”, onde 
poderão fazer a inscrição 
conforme a categoria de-
sejada. Serão um total de 
6 mil vagas disponíveis 
para categorias que abran-
gerão: pessoas com defici-
ência – PCDs –, adultos e 

contrar uma colocação 
no mercado de trabalho. 
No conteúdo do Time do 
Emprego estão abrangidos 
temas como: currículo, 
entrevistas de emprego, 
testes aplicados, planeja-
mento financeiro, trabalho 
por conta própria e empre-
endedorismo.
Aos interessados em co-
nhecer o Time do Empre-
go, o PAT abrirá inscrições 
para novas turmas no mês 
de agosto.
Obs.: Fotos ilustrativas de 
outras formaturas já reali-
zadas pelo Time do Em-
prego

minho tornou-se jogador 
de futebol, alcançando a 
fama. Pibe é casado e tem 
um filho, precisando tra-
balhar muito para pagar 
as contas de casa. Já Macu 
entrou para o mundo do 
crime. Uma festa surpre-
sa organizada pela mãe de 
Macu faz com que os três 
amigos se reencontrem. 
Em meio à alegria pelo 
reencontro, a sombra do 
mundo do crime ameaça a 
amizade do trio.
A Biblioteca fica na Rua 
Guilherme Nicoletti, 1169 
– Vila São Benedito, Tel. 
(12) 3637-1440; O CEU 
das Artes fica na avenida 
das Orquídeas, no Vale 
das Acácias – Moreira Cé-
sar, Tel. (12) 3637-1715.

tidades assistenciais, a ali-
mentação da festa contará 
ainda com ambulantes, 
food trucks e uma tenda 
do Fundo Social de Soli-
dariedade. 
O evento terá também a 
25ª Exposição Nacional 
de Orquídeas, em parceria 
com a ASSOP, a feira de 
artesanato ArteEncanto, 
além dos seguintes shows: 
dia 10 – Dj Serginho, Ban-
da Bellator e Biquini Ca-
vadão; dia 11 – Dj Célio, 
César Barbosa e Banda 
Sacode a Poeira; dia 12 – 
Lia Oliveira e Os Filhos 
dos Caras; e dia 13 – Dj 
Serginho, Banda 1000 
Volts e Ultraje a Rigor, 
entre outras atrações.
A entrada é gratuita e os 
ingressos deverão ser tro-
cados por 1 kg de alimento 
com antecedência, a partir 
de 1 de julho, no Fundo 
Social de Solidariedade e 
na Subprefeitura de Mo-
reira César.

também crianças. As va-
gas estão distribuídas para 
corridas com percurso de 
5 km, 10 km, corrida kids 
e também caminhada de 
5 km. A retirada dos kits 
será feita em dois dias: 12 
de julho (das 13h às 20h) 
e 13 de julho (8h às 18h), 
no ginásio esportivo Juca 
Moreira. No dia da Corri-
da Pinda não haverá troca 
de kits. Todos os partici-
pantes ganharão camiseta, 
lanche e medalha.
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Miscelânea
Curiosidades

As estações primavera e verão são ótimas para as frutas, legumes e verdu-
ras, já que no Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. 
Isso faz com que o preço seja reduzido e o consumidor possa aproveitar 
melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém, tomar 
muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar 
frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem amassados, 
se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém peque-
nos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como a virose 
ataquem nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais fres-
cos, arejados e longe dos insetos. Para cozinhar certifique-se de que a água 
está cobrindo todo alimento e use a água do cozimento e as cascas para 
preparo de molhos e sopas, pois muitos nutrientes ficam nela. No verão, 
procure se alimentar com receitas leves, à base de frutas e verduras e... 
Bom apetite.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar 
junto às bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado 
várias voltas pelo local das bombas, o frentista aproximou-se perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela 
está cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta cheia de pulgas. 
*** 
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento d 
muito trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar 
um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não 
vou atender porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao 
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não 
telefonar, tenha a certeza de que essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à pa-
lestrante e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir;

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem 
penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocu-
pado com o exterior, onde por tudo tem que haver retribuição, até no amor, 
espera-se recompensa. Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, 
quase sempre ouvimos queixas do tipo: Depois de tudo que eu fiz? Verda-
des, cobranças, infundadas, cheias de ressentimentos e mágoas, frutos das 
atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer tanto 
assim. Almas queridas! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda que 
o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, manten-
do-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que faz e sentir-se bem. Ainda que venham 
críticas, desaforos, mal-entendidos. Nada disso vai te afetar, por que você 
sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se 
com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa inda no 
seu interior e brilhe pelo encanto de refletir em sua face, a própria face de 
Deus. Aquilo que somos é o nosso mundo.

Pensamentos, provérbios e citações

Pois a coragem cresce com a ocasião.
É chato ser bonito, mas o mis chato é ser feio.
Há idéias que chegam aos lábios sem ainda chegar à mente.
Triste não é mudar as idéias, triste mesmo é não ter idéias para mudar.
Um idealista é alguém que ainda ajuda outros a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. 
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
O que eu faço é simples, ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é licito perder a cabeça.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.  
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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.

V Fórum de Proteção e
Combate às Drogas

“Prevenção é a melhor solução”

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com a ONG “Co-
alizão”, realiza o V Fórum 
de Proteção e Combate 
às Drogas “Prevenção é 
a Melhor Solução”, nes-
ta quarta-feira (26), das 8 
às 12 horas, no auditório 
da Faculdade Anhangue-
ra. O evento faz parte da 
programação da Semana 

Municipal de Proteção e 
Combate às Drogas, que 
segue até sábado (29).
A programação do fórum 
começa às 8 horas com a 
recepção. Às 9 horas ha-
vrá a palestra com o pro-
motor de Justiça Carlos 
Eduardo Paciello e, às 
10h30, palestra do psicó-
logo Hiram Ravache, que 
também é especialista no 

tratamento de ressociali-
zação e orientação para 
dependentes químicos e 
seus familiares.
O fórum tem entrada gra-
tuita e todos estão convi-
dados a discutir e a saber 
mais sobre o tema. A Fa-
culdade Anhanguera está 
localizada na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3344.
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Pindamonhangaba
conquista bons resultados 

nos Jogos Abertos

Prefeitura de Caragua realizará
diversos trabalhos no Jardim Santa 
Rosa na primeira semana de julho

Caraguatatuba prepara 2ª 
Etapa Municipal de Futevôlei 

para o mês de Julho

Na última semana, os atle-
tas e técnicos da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer), con-
quistaram bons resultados 
nos Jogos Abertos da Ju-
ventude, em Marília. Os 
Jogos são uma competi-
ção para atletas de até 18 
anos, do interior de São 
Paulo, sendo esta uma 
fase final estadual. Nesta 
edição dos jogos, a equipe 
de basquete feminino de 
Pindamonhangaba con-
sagrou-se campeã, após 
vencer a equipe de Tupã 
por 64 a 70 pontos. O fut-
sal masculino também foi 
campeão dos Jogos, após 
a vencer o time de Praia 
Grande por 6 a 3.
Os atletas de Pindamo-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba agendou para a 
primeira s emana de julho 
diversos serviços de ma-
nutenção para o bairro Jar-
dim Santa Rosa, na região 
Norte da cidade. Todos os 
serviços serão realizados 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep).
Ontem (25/06), a Sesep 
já enviou uma moto nive-
ladora (Patrol) com o ob-

Mais uma vez as areias 
da praia Martin de                             
Sá serão palco de compe-
tições. 
A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Recre-
ação, realizará a 2ª Etapa 

nhangaba conquistaram 
pódio ainda nas modalida-
des: atletismo masculino, 
em primeiro lugar, futebol 
masculino, em quarto lu-
gar e ginástica rítmica, em 
primeiro lugar.
Aproximadamente 100 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos e dirigentes com-
puseram a delegação de 
Pindamonhangaba e dis-
putaram diversas moda-
lidades, como: atletismo, 
basquete feminino, fute-
bol masculino, futsal mas-
culino, ginástica rítmica e 
judô. Conforme informa-
do pelos organizadores, 
foram cerca de quatro mil 
atletas disputando 16 mo-
dalidades esportivas, re-
presentando 200 cidades 

jetivo de preparar o solo 
para os serviços que serão 
realizados na próxima se-
mana. O nivelamento me-
cânico também está sendo 
feito para melhorar o flu-
xo de carros que transitam 
nas vias do bairro.
O bairro será contemplado 
com serviços de limpeza 
de valas, Operação Bota-
-Fora, nivelamento com 
bica corrida, limpeza e ro-

do Circuito Municipal de 
Futevôlei no dia 27 de Ju-
lho.
Com início previsto às 9h 
da manhã, as categorias 
para participação são: Li-
vre, Iniciante e Misto. A 
inscrição das duplas par-

de todas as regiões do es-
tado de São Paulo.
“Nós tivemos uma parti-
cipação excelente, agra-
deço à Prefeitura, o pre-
feito, Isael Domingues e 
o vice-prefeito, Ricardo 
Piorino pelo apoio à Se-
cretaria de Esportes. E 
também quero deixar meu 
agradecimento aos gesto-
res, professores, técnicos 
e funcionários da Semelp, 
essa é uma conquista de 
todos! É o crescimento do 
esporte na nossa cidade, 
essa base que montamos 
com nossos atletas que 
continuarão a representar 
Pindamonhangaba daqui 
alguns anos”, comentou 
o secretário de Esportes, 
Antônio Macedo.

çada. Segundo a previsão, 
a Sesep irá trabalhar com 
uma equipe de aproxima-
damente dez funcionários 
com o apoio de uma re-
troescavadeira, uma esca-
vadeira hidráulica e dois 
caminhões trucados.
Os serviços que come-
çarão no primeiro dia de 
julho permanecerão no 
bairro até que todos os tra-
balhos sejam finalizados.

ticipantes poderá ser feita 
no local, no mesmo dia, 
entre as 8h e 9h.
Estão limitadas 16 duplas 
por categoria e a organiza-
ção premiará com troféus 
os quatro primeiros colo-
cados.
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Aluna do Fundo Social de Caraguatatuba
já colhe os frutos do aprendizado

Brasil registra 366 mortes por
dengue, o dobro de 2018

Últimos dias para as 
Inscrições no Gato Lab

De funcionária de um hi-
permercado, Maria José 
dos Santos, aos 52 anos de 
idade passou a ser dona do 
seu próprio negócio, uma 
microempreendedora no 
ramo de pães artesanais e 
confeitaria.
Foi por meio do curso de 
Padaria Artesanal ofertado 
pelo Fundo Social de Soli-

Segundo novo boletim do 
Ministério da Saúde, até 8 
de junho, também foram 
confirmados 596 mil ca-
sos da doença
Em 2019, até 8 de junho, 
foram registradas 366 
mortes por dengue em 
todo o país. O número é 
2,6 vezes maior que no 
mesmo período de 2018, 
que registrou 139 óbitos. 
Segundo informações do 
Ministério da Saúde, fo-
ram confirmados 596.381 
casos da doença – um au-
mento de 700% em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. Já o número 
de casos prováveis (que 
ainda não foram confir-
mados nem descartados) é 
ainda pior: 1.127.244 con-
tra 170.628 em 2018.
A incidência, que consi-
dera a proporção de casos 
em relação ao número de 
habitantes, está em 540,7 
casos/100 mil habitan-
tes. As regiões Sudeste e 
Centro-Oeste apresentam 
os maiores valores: 920,5 
casos/100 mil habitantes e 

Um ambiente de trocas de 
experiências, imersão e 
discussões sobre cinema 
e roteiro para realizado-
res, estudantes e amantes 
do cinema. Esse é o Gato 
Lab, um laboratório de ex-
periências que faz parte do 
Festival Cine Gato Preto.
Esse ano, pela primeira 
vez, ele vai acontecer in-
teiramente de graça, entre 
os dias 18 e 20 de outubro. 
Serão três dias de imersão, 
onde cada participante de-
senvolverá um projeto de 
roteiro de curta-metragem 
sob a consultoria de três 
profissionais do mercado. 
Momento único para tro-
ca de experiências sobre 
o cinema e como escrever 
para ele. 
Além de palestras, master-
class e exibição e debate 

dariedade de Caraguatatu-
ba, em abril deste ano, que 
a ex-aluna aprimorou os 
conhecimentos culinários 
e hoje complementa a ren-
da da família com a venda 
de pães, bolos caseiros e 
confeitados, doces, salga-
dinhos e o que aparecer de 
encomenda.
Ela conta que já tinha ha-

908,7 casos/100 mil, res-
pectivamente.
Na análise das unidades 
federativas, Minas Gerais 
é a campeã, com 1.804,2 
casos/100 mil hab., se-
guida por Goiás (1.230,3 
casos/100 mil hab.), Mato 
Grosso do Sul (1.164,1 ca-
sos/100 mil hab.), Tocan-
tins (1.006,5 casos/100 
mil hab.), Espírito San-
to (938,9 casos/100 mil 
hab.), São Paulo (808,5 
casos/100 mil hab.), Dis-
trito Federal (741,1 ca-
sos/100 mil hab.) e Acre 
(569,9 casos/100 mil hab.)
Chikungunya
Até o 8 de junho, foram 
registrados 65.826 casos 
prováveis e 38.022 casos 
confirmados de chikun-
gunya no país, um aumen-
to de 7,1% e 25%, respec-
tivamente, em relação ao 
mesmo período de 2018. 
O número de óbitos tam-
bém cresceu: 15 óbitos 
neste ano contra cinco no 
ano passado.
As regiões Sudeste e Nor-
te apresentam a maior in-

dos filmes dos consulto-
res.
E a experiência ainda 
oferece prêmio. Um dos 
roteiros realizados no la-
boratório vai ganhar R$ 
5.000 para a realização do 
curta-metragem que foi 
roteirizado.
Para se inscreve, o candi-
dato precisa correr. Elas 
acabam dia 30. Para isso, 
basta:
Acessar o site e preencher 
o formulário.
Ser residente de alguma 
cidade do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte ou Serra da 
Mantiqueira. 
Ter uma sinopse de um 
projeto de curta-metragem 
inédito para trabalhar no 
laboratório.
Ter disponibilidade de 
participar completamente 

bilidades na confeitaria, 
mas foi no curso da Pa-
daria que aprendeu coisas 
novas e refinou a produ-
ção. “Foi muito aprendi-
zado em um curto espaço 
de tempo. Agregou muito 
na minha profissão”, disse 
Maria José.
Além de qualificação pro-
fissional, a oportunidade 

cidência da doença com 
58,2 casos/100 mil hab. e 
20,8 casos/100 mil hab., 
respectivamente. Entre 
os estados, destacam-se 
Rio de Janeiro (268,9 ca-
sos/100 mil hab.), Rio 
Grande do Norte (67,3 
casos/100 mil hab.) e Pará 
(36,2 casos/100 mil hab.).
Zika
Em 2019, até 1º de ju-
nho, foram registrados 
6.526 casos prováveis de 
Zika e 1.362 confirmados, 
com incidência de 3,1 ca-
sos/100 mil hab. 
Em 2018, no mesmo perí-
odo, foram                           re-
gistrados 5.098 casos pro-
váveis e uma incidência 
de 2,4 casos/100 mil ha-
bitantes – um aumento de 
28%.
Entre as Unidades da Fe-
deração (UF), destacam-
-se Tocantins (42,5 ca-
sos/100 mil hab.), Acre 
(9,0 casos/100 mil hab.) 
e Espírito Santo (8,5 ca-
sos/100 mil hab.). Nenhu-
ma morte pela doença foi 
registrada até o momento.

do evento. 
O laboratório será realiza-
do em um espaço acolhe-
dor e perto da natureza. 
Os custos de hospedagem 
e alimentação são ofere-
cidos pelo Festival, por 
meio do incentivo do Pro-
ac.
O laboratório vai selecio-
nar até 10 participantes. O 
número de participantes 
e os critérios de seleção 
serão decisões da coorde-
nação do laboratório. O 
roteiro vencedor da pre-
miação em dinheiro será 
anunciado no encerramen-
to do Cinefest Gato Preto 
no dia 09 de novembro, 
junto com outros premia-
dos.
Para outras informações, 
acesse: www.cinegatopre-
to.com.br

elevou sua autoestima e 
trouxe felicidade para sua 
rotina. “Acima de tudo 
trabalhou minha saúde 
mental. Eu estava desem-
pregada e sem norte na 
vida, assim que soube do 
curso, vi uma nova chan-
ce de recomeçar. Ter uma 
ocupação não é apenas 

para ganhar dinheiro e 
sim, se sentir útil a algo ou 
a alguém”, destacou.
Inicialmente Maria José, 
moradora do bairro Praia 
das Palmeiras, vende seus 
produtos na região cen-
tral de Caraguatatuba e 
sua marca Mary Cakes, já 
possui uma boa clientela 

em três meses de forma-
ção.
A miniprodução já comer-
cializa pão integral, de ba-
tata, de cenoura, mandio-
quinha, caseiro, de batata 
recheado, roscas, entre ou-
tros. Os valores variam de 
R$ 4 a R$ 12. “Eu estou 
muito feliz”, completou.


