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A GAzetA dos Municípios

Arrastões recolhem 12,94 
toneladas de materiais
inservíveis em Taubaté

Cras São Gonçalo comemora 
5 anos de implantação

Simube convoca
candidatos da lista de
espera em 2ª chamada

2 º Encontro Nossas Vozes reúne 
700 alunos do ensino integral

Os dois arrastões reali-
zados pela Prefeitura de 
Taubaté esta semana no 
Cecap e na região da Gu-
rilândia terminaram com 
o recolhimento de 12,94 
toneladas de materiais 
inservíveis. No Cecap, 
o arrastão Xô Mosquito/ 
Xô Escorpião continua na 
próxima semana com foco 
na redução de criadouros 
do Aedes aegypti e no 

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
“Madalena Aiko Nishida 
de Freitas”, do bairro São 
Gonçalo, completa 5 anos 
de implantação na próxima 
quarta-feira, 29 de maio. 
Abordando o tema “Talen-
to da Comunidade”, serão 
realizadas atividades, das 
14h às 16h, na quadra do 
bairro, na rua Camilo Go-
mes Quintanilha. Haverá 
atrações musicais; apre-
sentação de dança circular 
com os idosos do Projeto 
Conviver; apresentação 
do artesanato realizado 

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudo (Simu-
be) de Taubaté convoca 
candidatos aprovados na 
lista de espera em 2ª cha-
mada de graduação para 
comparecer pessoalmente 
para assinatura de contra-
to de 27 de maio a 7 de ju-
nho. A convocação ocorre 
em função do não compa-

Nos dias 30 e 31 de maio, 
às 19h, acontece no audi-
tório da escola do Sedes o 
2º Encontro Nossas Vozes 
com participação de 700 
alunos do fundamental I 
e II do período integral da 
Rede Municipal de Ensino 
de Taubaté. Esses alunos 
participam das oficinas 
de música desenvolvidas 
no contraturno escolar do 
programa de ensino inte-

combate à proliferação de 
escorpiões e demais ani-
mais peçonhentos.
Na Gurilândia e demais 
bairros que integram a 
área 5, a operação com o 
apoio do Exército foi en-
cerrada  nesta sexta-feira, 
dia 24 de maio.
Desde a retomada dos ar-
rastões pela prefeitura em 
dezembro do ano passado, 
já foram recolhidas 36,41 

no Cras; Polo da Moda 
da Casa Helena Cadorini 
(Belém); exposição de ati-
vidades do grupo Renda 
Cidadã; apresentação da 
ESF do bairro; participa-
ção do robô do programa 
de educação permanente 
para o trânsito da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
e caminhada e ritmo livre 
com a EMEF Lafayette e 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer.
O Cras é um equipamento 
social que busca trabalhar 
a família para promoção e 
garantia de sua cidadania. 

recimento de candidatos 
convocados em 1ª chama-
da. A lista completa dos 
candidatos convocados 
está disponível em: http://
www.taubate.sp.gov.br/si-
mube/simube-2019/simu-
be-2019/
O Simube concede bol-
sas de estudo a estudantes 
de cursos de graduação e 

gral e foram orientados por 
oficineiros e supervisores, 
formando um coral de 15 
alunos por escola. O tema 
deste ano é ” O Cancio-
neiro Popular Brasileiro”. 
Atualmente são 58 unida-
des escolares na rede, com 
aproximadamente 10.500 
alunos atendidos em pe-
ríodo integral. Essas uni-
dades ofertam aos alunos 
atividades pedagógicas, 

toneladas de materiais e 
transmitidas informações 
a moradores de cerca de 
16 mil residências loca-
lizadas em 19 bairros de 
Taubaté.
A participação da popula-
ção com a eliminação de 
criadouros é de fundamen-
tal importância para evitar 
a proliferação do mosqui-
to e casos de ataques de 
animais peçonhentos.

É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade.
Além do bairro São Gon-
çalo, há outras 4 unidades 
instaladas no município: 
Bagé, Sabará/Mourisco, 
Santa Tereza e Três Ma-
rias.

técnico profissionalizan-
te, através das seguintes 
modalidades: custeio, fi-
nanciamento, estágio, ser-
vidor municipal e pessoa 
com deficiência.
O atendimento é das 8h às 
12h e das 13h às 18h, no 
2º andar do prédio do re-
lógio da CTI, na praça Dr. 
Félix Guisard, 11, Centro.

culturais e esportivas, no 
contraturno do período 
regular de aulas. A jorna-
da tem 10 horas entre o 
ensino regular e integral, 
com a oferta de até quatro 
refeições diárias.
O auditório do Sedes 
(Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social) 
fica na rua Dr. Benedito 
Elias de Souza, 705 – Ja-
raguá.
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Miscelânea
Curiosidades

Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido constru-
ídas por escravos, na verdade elas foram erguidas por trabalhadores assa-
lariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram 
a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores 
próximas às estruturas que construíram e, apesar de seus corpos não terem 
sido mumificados eles foram sepultados acompanhados de pão e água, 
para consumo “no além”. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas 
eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo 
os arqueólogos, a idéia de que os construtores eram escravos chegou a ser 
aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, 
que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma.
***
Apesar de muita gente acreditar que Tiradentes morreu com os cabelos 
compridos e barbudo, o que lhe dava um ar de revolucionário e vagamente 
parecido a Jesus Cristo, José Joaquim da Silva Xavier, o mártir da Incon-
fidência Mineira, era militar, portanto tinha os cabelos curtos e não usava 
barba, Além disso, Tiradentes passou três anos na prisão, onde os conde-
nados eram obrigados a raspar os cabelos e a barba para evitar a infestação 
de piolhos Quando foi enforcado, o inconfidente estava careca e barbado. 
Por certo, Tiradentes é retratado dessa forma com a túnica e tudo mais, de 
propósito, pois sendo o Brasil um país cristão, nada melhor do que as duas 
figuras para transformar o homem em mártir.

Humor

A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? A senhora trabalha aqui há tantos anos e eu até 
deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, 
elas não abrem os cofres...
***
Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de 
ser chamada, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No 
seu primeiro vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delícia.
- Obrigado, eu sou diabético.
- E um pedaço de torta.
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer 
um copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido.
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher 
do farmacêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e con-
versar com o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não é de dinheiro, porque o jogo 
da vida é como jogar xadrez, que no final da partida o Rei e Pião vão para 
a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege to-
dos os nossos atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, en-
tão em vez de reclamar das relações, que tal controlar as suas ações? Antes 
de agir ou falar sem pensar, tente prever as conseqüências desses atos. É 
certo de que ninguém deseja o mal para si mesmo, deliberadamente, mas 
ignorar os efeitos de suas atitudes estará chamando para si as reações ad-
versas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conse-
qüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.

Pensamentos, provérbios e citações

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Pesquisas apontam que acordar cedo é uma sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
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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 65, Termo nº 6998
Faço saber que pretendem se casar NELSON MACEDO JUNIOR e JÉSSIKA TAMIRIS SEVERINO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, 
nascido em 25 de setembro de 1985, de profissão auxiliar de protético, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Professora Cesarina de Queiroz Ribas, nº 50, Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de NELSON MACEDO, 
de 66 anos, natural de Guaimbê/SP, nascido na data de 18 de abril de 1953 e de IRACI JOSE DOS SANTOS MACEDO, de 
60 anos, natural de Mirante do Paranapanema/SP, nascida na data de 4 de março de 1959, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 28 de julho de 1990, de profissão protética, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO RAIMUNDO SEVERINO, de 66 anos, 
natural de em Piquete/SP, nascido na data de 11 de março de 1953, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de CELIA 
REGINA CARDOSO, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 14 de agosto de 1967, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 64, Termo nº 6997
Faço saber que pretendem se casar BRENO FELIPE RIBEIRO LEITE e ANGELICA DA SILVA AZEVEDO, 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 13 de abril de 1994, de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro 
Lobato, nº 157, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SAMUEL DA SILVA LEITE, de 49 anos, natural de São 
Paulo/SP, nascido na data de 9 de maio de 1970 e de LEDA MÁRCIA RIBEIRO LEITE, de 47 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 15 de janeiro de 1972, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Alto Jequitibá-MG, 
nascida em 9 de outubro de 1997, de profissão contadora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Nossa 
Senhora Assunção, nº 1027, Vila Butantã, São Paulo/SP, CEP 05359-001, filha de IRINEU DE AZEVEDO, de 44 anos, 
natural de Alto Jequitiba/MG, nascido na data de 5 de janeiro de 1975 e de RAQUEL DE FATIMA DA SILVA AZEVEDO, 
de 43 anos, natural de Alto Jequitiba/MG, nascida na data de 21 de maio de 1976, ambos residentes e domiciliados em Volta 
Redonda/RJ. 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. 

Centro Pop completa 5 anos
com atividades para

população em situação de rua

O Centro Pop, equipa-
mento que atende a po-
pulação em situação de 
rua em Taubaté, preparou 
várias atividades em co-
memoração aos 5 anos 
de funcionamento. A data 
de aniversário é na próxi-
ma terça-feira, dia 28 de 
maio. A unidade, que per-
tence à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, fica na 
rua Vicente Santoro, s/n, 
Parque Sabará.
Pelo local passam diaria-
mente migrantes e muní-
cipes que são atendidos 
por uma equipe psicosso-
cial com muitos casos de 
superação, seja no resta-
belecimento de vínculos 
familiares, na conquista 
de um novo emprego ou 
na adesão ao tratamento 
para dependência quími-
ca. No último ano foram 
realizados 5.818 atendi-
mentos sociais  para 1.897 
pessoas. O serviço oferece 
atendimento individual e 
familiar, regularização de 
documentação pessoal, 

concessão de passagens, 
inclusão em abrigo, ten-
tativa de reinserção fami-
liar, alimentação e higiene 
pessoal.
Há atualmente um proces-
so de reordenamento do 
serviço, oferecendo ofici-
nas esportivas e de artes 
manuais, buscando, atra-
vés de ambientes coleti-
vos e de interação social, 
construir  novas relações, 
apresentar novas perspec-
tivas de vida e buscar atra-
vés do esporte e da arte, 
encontrar habilidades que, 
por vezes são desconheci-
das.
Para a equipe do Cen-
tro Pop, o respeito ao ser 
humano, o compromisso 
com o resgate da cidadania 
e a perspectiva da garantia 
de direitos sociais os for-
talece a buscar estratégias, 
e cada dia mais auxiliar o 
indivíduo a romper com 
suas limitações e avançar 
para um futuro possível e 
de grandes possibilidades.
Confira a programação 
completa do “Momento 

Pop 2019”:
28/05 – terça-feira – 8h às 
12h:
– abertura da semana
– oficina com figureiras
– roda de conversa com 
Defensoria Pública: “Fra-
gilidades e Potencialida-
des da População em Situ-
ação de Rua”
29/05 – quarta-feira – 8h 
às 12h:
– oficina de artes manuais
– promoção de autocui-
dados: corte de cabelo e 
barba, teste rápido: DST, 
hepatite, outros…
– consultório na rua: 
orientações de saúde
30/05 – quinta-feira – in-
tegral:
– atividade externa
– visita ecológica ao horto 
de Campos do Jordão
31/05 – sexta-feira – 8h às 
12h:
– roda de conversa moti-
vacional – “re-pensando o 
futuro”
– atividades recreativas e 
de lazer – “re-viver o brin-
car”
– almoço especial



página 3A GAzetA dos Municípios28 de maio de 2019

Caraguatatuba sedia
capacitação de supervisores
do Programa Criança Feliz

Prazo para entrega da Declaração
Anual do MEI termina na sexta-feira (31/5) na 

Sala do Empreendedor de Caraguatatuba

Caraguatatuba leva palestra sobre resíduos e
turismo sustentável para I Congresso de

Empreendedorismo Sustentável do Litoral Norte

Terminou nesta sexta-fei-
ra (24/05), a XI Capaci-
tação de Supervisores do 
Programa Criança Feliz, 
realizada durante a se-
mana (20 a 24 de maio) 
em Caraguatatuba, com a 
participação de represen-
tantes das cidades de Ara-
çariguama, Arujá, Cara-
guatatuba, Fernandópolis, 
Francisco Morato, Igara-
tá, Peruíbe, Poá, Sumaré, 
Registro, Rio Grande da 
Serra, São Roque e Tre-
membé.
O curso foi promovido 
pelo Governo do Estado 
(Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social 
– SEDS) com o apoio da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio das equipes 
das Secretarias de Desen-
volvimento Social, Edu-
cação e Saúde, Banco de 
Alimentos, Fundo Social 
de Solidariedade e Pasto-
ral da Criança.
A formação continuada 
no “Método de Cuidados 
com o Desenvolvimento 
da Criança” (CDC), apli-
cado nas visitas domicilia-
res com as famílias bene-
ficiárias, propõe o reforço 
do vínculo afetivo da mãe 
e do cuidador com o bebê, 
estímulos ao desenvolvi-
mento infantil e orienta-
ções para o enfrentamento 
à violência e à pobreza.
Entre as atividades de-
senvolvidas se destaca-

Os microempreendedores 
individuais do município 
podem fazer a Declaração 
Anual do Simples Nacio-
nal (DASN-SIMEI) gra-
tuitamente até sexta-feira 
(31/05), das 9h às 16h, na 
Sala do Empreendedor, 
localizada na Secretaria 
de Governo, no Centro. 
As declarações entregues 
após do dia 1º de junho te-
rão o acréscimo de multa.
Os interessados devem 
apresentar seus documen-
tos pessoais, faturamento 
do ano de 2018 e todas as 
guias de pagamento emiti-
das. 
Quem não realizar a De-
claração Anual está su-
jeito a multas, perda dos 

Além da realização da Se-
mana do Meio Ambiente 
em Caraguatatuba, a Pre-
feitura também participa 
do I Congresso de Empre-
endedorismo Sustentável 
do Litoral Norte, que será 
realizado nos dias 3, 4 e 
5 de junho, na cidade de 
São Sebastião/SP. O en-
contro prevê em sua pro-
gramação palestras, ofici-
nas, stands, apresentação 
de trabalhos acadêmicos, 
projetos de sustentabili-
dade e muito mais. Entre 
as atividades, está a pales-
tra do Secretário de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, Marcel Luiz Gior-
geti, que será no dia 03 de 
junho, às 16h, no Teatro 
Municipal de São Sebas-

ram: visita na creche CEI/
EMEI Profª Maria Carlita 
Saraiva Guedes (Morro do 
Algodão); visita domici-
liar nas casas das famílias 
já atendidas pelo Progra-
ma na região Sul; parti-
cipação em um grupo de 
gestantes articulado pelo 
Comitê Gestor Munici-
pal dos Programas Crian-
ça Feliz e São Paulo pela 
Primeiríssima Infância, no 
Núcleo Social do Morro 
do Algodão.
Luciana de Lima Silva, 
33 anos, moradora do 
Balneário dos Golfinhos, 
grávida de dois meses do 
terceiro filho, participou 
do encerramento. “É a 
primeira vez que tenho 
contato com uma rede 
de apoio à gestante. Para 
mim, é uma novidade. Es-
tou aprendendo e desco-
brindo novos conceitos”, 
declarou.
Rosana Cardoso e Sônia 
Regina Morato, da SEDS, 
responsáveis pela forma-
ção, agradeceram a aco-
lhida e elogiaram o traba-
lho feito em rede (Saúde, 
Educação, Desenvolvi-
mento Social, Fundo So-
cial de Solidariedade), no 
município. “Ao encontrar-
mos com famílias assis-
tidas em Caraguatatuba, 
constatamos o resultado 
do trabalho em rede feito 
no município. Que a admi-
nistração municipal conti-

benefícios do INSS e ter 
a empresa cancelada. Na 
ocasião, o empreendedor 
precisa informar se possui 
ou não empregado. Nos 
casos de baixa de MEI, 
também é necessário en-
tregar a DASN-SIMEI.
Quando a Declaração Anu-
al do Simples Nacional do 
MEI (DASN-SIMEI) é 
entregue em atraso, fica 
sujeito ao pagamento de 
multa, no valor mínimo de 
R$ 50, ou de 2% ao mês-
calendário ou fração, inci-
dentes sobre o montante 
dos tributos decorrentes 
das informações prestadas 
na DASN-SIMEI.
A notificação de lança-
mento da multa por atraso 

tião, com tema “Usina de 
RCC: Gerenciamento de 
Resíduos da Construção 
Civil no Município de Ca-
raguatatuba”. O secretário 
irá abordar aspectos como 
a implantação da usina de 
beneficiamento, reapro-
veitamento e destinação 
de resíduos da constru-
ção civil, poda e madeira. 
Caraguatatuba é a única 
cidade do Litoral Norte 
que implantou e vem exe-
cutando uma política de 
Gerenciamento de Resí-
duos com projetos e regu-
lamentação de atividades.
Além disso, a Prefeitura 
também leva a palestra 
“Turismo Sustentável e 
Responsável”, ministrada 
pela turismóloga, Maria 

nue a investir e apoiar o 
projeto”, destacou.
A coordenadora do Pro-
grama no município, Lívia 
Bachiega Yamamura Ca-
tarina, ressaltou a impor-
tância do programa para o 
município. “Trabalhar em 
prol da Primeira Infância 
é sempre gratificante. A 
cada ano alcançamos me-
lhores resultados. Ficamos 
muito felizes em sediar a 
capacitação”, afirmou.
Criança Feliz – É um 
programa federal, insti-
tuído através do Decreto 
Federal nº 8.869 de 5 de 
outubro de 2016, de ca-
ráter intersetorial com a 
finalidade de promover o 
desenvolvimento integral 
das crianças na primei-
ra infância, considerando 
sua família e seu contexto 
de vida, em consonância 
com a Lei nº 13.257 de 8 
de março de 2016. O Pro-
grama se desenvolve por 
meio de visitas domici-
liares e tem como público 
famílias com gestantes e 
crianças até 3 anos benefi-
ciárias do Programa Bolsa 
Família e crianças até 6 
anos beneficiárias do BPC 
(Benefício de Prestação 
Continuada).
Em Caraguatatuba o Pro-
grama acontece através da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania com equipe 
vinculada ao CRAS Sul.

na entrega da declaração 
(MAED) é gerada no mo-
mento da transmissão da 
declaração e estará dis-
ponível para pagamento 
da impressão do recibo 
de entrega da DASN- SI-
MEI. Caso o pagamento 
seja feito em até 30 dias, 
a multa será reduzida em 
50%, totalizando R$ 25.
A Sala do Empreendedor 
fica na da Secretaria de 
Governo (em frente ao 
Posto do Sebrae Aqui), 
localizada na Av. Frei 
Pacífico Wagner, 1.011 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3889-
1410 ou pelo e-mail  sala.
empreendedor@caragua-
tatuba.sp.gov.br.

Fernanda Galter Reis, que 
vai tratar sobre os aspetos 
do turismo sustentável e 
seus reflexos no desenvol-
vimento da cidade e co-
munidade.
As inscrições de ambas as 
palestras são gratuitas e 
devem ser feitas pelo site: 
www.sustentavelcongres-
so.com
A organização pede aos 
inscritos a doação volun-
tária de um quilo de ali-
mento não perecível. O 1º 
CESLN é uma realização 
do Instituto Supereco e 
Prefeitura Municipal de 
São Sebastião, com pa-
trocínio da Sabesp (Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo).



página 4 A GAzetA dos Municípios 28 de maio de 2019

Prefeitura de Ubatuba
inicia emissão de
carteira de autista

CREAS organiza atividades sobre
abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes

O Boticário apresenta versões 
de Creme Acetinado da

perfumaria de Botica 214

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que começa na 
quinta-feira, 30 de maio, 
o cadastro de pessoas com 
Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) para emis-
são de carteira de autista. 
O documento comprova a 
deficiência e dá direito ao 
atendimento prioritário, 
conforme determina a lei 
n. 4009/2017, regulamen-
tada pelo decreto n. 7041, 
de 1 de março de 2019.
O cadastro do autista pode 
ser feito nos seguintes lo-
cais: escolas municipais, 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), Centro de 
Referência Especializado 
em Álcool e outras Dro-
gas (CREAD/CAPS-AD), 
Unidade de Reabilitação 
(UNIR), Centro de Refe-
rência em Assistência So-

A violência sexual contra 
crianças e adolescentes 
tem aumentado a cada dia. 
Com o objetivo de alertar 
a população, orientar e 
romper o silêncio sobre o 
assunto, o Centro de Re-
ferência Especializado em 
Assistência Social (CRE-
AS) de Ubatuba organiza 
duas rodas de conversa 
sobre combate ao abuso 

Desenvolvidos com os 
mais nobres ingredientes, 
os lançamentos são sinô-
nimos da sofisticação das 
fragrâncias.
Inspirados pela história de 
sucesso do Boticário, os 
eaus des parfums Botica 
214, lançados no último 
semestre, ganham versões 
de Cremes Acetinados das 
alquimias de Jasmim & 
Patchouli, Peônia & Apri-
cot e Violeta & Sândalo. 
Todos trazem combina-
ções únicas, que enalte-
cem a riqueza olfativa dos 
florais, valorizando a alta 
qualidade das grandes ca-
sas de fragrâncias do mun-
do. A coleção Botica 214 
foi criada para celebrar 
a história da marca que 
nasceu, em 1977, em uma 
pequena Botica no Centro 
de Curitiba, instalada jus-
tamente no número 214. 
Os cremes acetinados ofe-
recem uma alquimia so-
fisticada que potencializa 
a fragrância quando com-
binados aos EDPs e com 
seus ingredientes nobres 
proporcionam até 48 ho-
ras de hidratação.
Com a fragrância de Jas-
mim & Patchouli o Ace-
tinado de Botica 241 traz 
uma criação atemporal, 
que une o exótico Jasmim 
da Índia às marcantes 
notas de Patchouli da In-
donésia. A fragrância foi 
inspirada pela riqueza dos 
ingredientes naturais que 
formaram uma alquimia 
de feminilidade pulsante 
com uma assinatura de so-
fisticação e exclusividade.
A combinação surpreen-
dente e radiante de Peônia 
& Apricot do Acetinado de 
Botica 214 traz a delica-
deza da flor em contraste 
com o brilho do mais puro 

cial (CRAS), Centro de 
Referência Especializa-
do em Assistência Social 
(CREAS) ou secretaria de 
Assistência Social.
Os documentos necessá-
rios são:
– RG
– CPF
– Certidão de nascimento
– Laudo médico
– RG do responsável
– Comprovante atualizado 
de residência
– Foto 3 x 4
Atendimento prioritário
A lei n. 4009/2017 obriga 
estabelecimentos privados 
– bancos e supermercados 
– a inserir o símbolo mun-
dial do autismo em placas 
de atendimento prioritá-
rio. 
Com isso, pessoas com 
Transtorno do Espectro 

e exploração sexual de 
crianças e adolescentes.
A primeira acontece na 
terça-feira, 28 de maio, às 
14 horas, na Escola Muni-
cipal Professor Iberê Ana-
nias Pimentel, que fica na 
av. Beira Mar s/n, no bair-
ro Picinguaba.
Já a segunda será realiza-
da na quinta-feira, 30 de 
maio, às 14h30, no Gaiato 

Apricot Blanc Francês. A 
fragrância traz um aroma 
rico dos frutos frescos re-
cém cortados envolvidos 
no exuberante e levemen-
te adocicado buquê de pe-
ônias cor-de-rosa.
Por fim, Violeta & Sân-
dalo do Acetinado Botica 
214 que traz a combina-
ção autêntica, resultado do 
surpreendente encontro da 
sutileza das violetas fran-
cesas, com a intensidade 
das madeiras australianas 
e delicadas das notas de 
couro com um toque mais 
suave para agregar pro-
fundidade e uma textura 
táctil à fragrância.
Os lançamentos já estão 
disponíveis nas lojas e-
commerce (www.obotica-
rio.com.br) e revendedo-
ras de todo o país.
Serviço:
Botica 214 Creme Aceti-
nado Desodorante Hidra-
tante - Jasmim & Patchou-
li, 250g
Preço: R$ 74,90
Proporciona hidratação 
intensa por até 48 horas. 
Sua textura única e aceti-
nada com uma irresistível 
fragrância, promove toque 
de seda deixando a pele 
macia, sedosa e deliciosa-
mente perfumada.
Botica 214 Creme Aceti-
nado Desodorante Hidra-
tante Peônia & Apricot 
250g
Preço: R$ 74,90
Proporciona hidratação 
intensa por até 48 horas. 
Sua textura única e aceti-
nada com uma irresistível 
fragrância, promove toque 
de seda deixando a pele 
macia, sedosa e deliciosa-
mente perfumada.
Botica 214 Creme Aceti-
nado Desodorante Hidra-
tante Violeta & Sandalo 

do Autismo passam a ser 
incluídas no atendimento 
preferencial, que já acon-
tece para idosos, gestan-
tes, pessoas com crianças 
de colo, deficientes e in-
divíduos com mobilidade 
reduzida, não podendo ser 
retidos em filas.
O símbolo internacional 
do autismo é representado 
por uma fita com quebra-
cabeças. Os estabeleci-
mentos que descumprirem 
a norma estão sujeitos às 
seguintes penalidades:
– advertência
– multa de 20 (vinte) 
UFESP, em caso de rein-
cidência
– suspensão do Alvará de 
Funcionamento do esta-
belecimento, na terceira 
constatação, até o cumpri-
mento da lei.

– Grupo Aberto à Infância 
e à Adolescência – Técni-
cas Ocupacionais, que fica 
na rua das Palmeiras, 200, 
no bairro Ipiranguinha.
Os eventos são gratuitos e 
abertos a toda a população 
interessada.
Mais informações podem 
ser obtidas junto ao CRE-
AS pelo telefone: (12) 
3833-3316.

Eau de Parfum, 250g
Preço: R$ 74,90
Proporciona hidratação 
intensa por até 48 horas. 
Sua textura única e aceti-
nada com uma irresistível 
fragrância, promove toque 
de seda deixando a pele 
macia, sedosa e deliciosa-
mente perfumada.
Sobre O Boticário 
O Boticário é uma em-
presa brasileira de cosmé-
ticos, unidade de negó-
cios do Grupo Boticário. 
Inaugurada em 1977, em 
Curitiba (Paraná), a marca 
tem a maior rede franque-
ada de cosméticos do país 
com mais de 3.700 pontos 
de venda, em 1.750 cida-
des brasileiras, e mais de 
900 franqueados. Presen-
te em 15 países, há mais 
de 40 anos desenvolve 
produtos com tecnologia, 
qualidade e sofisticação – 
seu portfólio tem mais de 
850 itens de perfumaria, 
maquiagem e cuidados 
pessoais. Comprometido 
com a beleza das pessoas 
e do planeta, O Boticário 
não realiza testes em ani-
mais e investe na melho-
ria contínua de produtos 
e processos para torná-los 
cada vez mais sustentá-
veis. O programa de lo-
gística reversa da marca, 
o Boti Recicla, é um dos 
maiores do país em pon-
tos de coleta – em todas 
as lojas os consumidores 
podem devolver as em-
balagens vazias, que são 
encaminhadas para a reci-
clagem. Outro exemplo de 
cuidado em toda a cadeia 
é a fábrica de cosméticos 
de Camaçari (BA), a pri-
meira do segmento a rece-
ber o certificado LEED de 
construção sustentável no 
Brasil. 


