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A Gazeta dos Municípios

Idoso é encontrado
morto em apartamento

em Ubatuba

Parque das Neblinas conserva 7 mil hectares de Mata 
Atlântica e concentra esforços para proteção à fauna

Ipem-SP verifica radar
em Campos do Jordão

Na noite de domingo (4), 
idoso foi encontrado mor-

O Parque das Neblinas, re-
serva ambiental da Suza-
no gerida pelo Ecofuturo, 
conserva 7 mil hectares de 
Mata Atlântica em dife-
rentes estágios de regene-
ração, nos municípios de 
Bertioga e Mogi das Cru-
zes, em São Paulo. O Par-
que, que completa 16 anos 
de sua abertura oficial nes-
te mês, possuía 6 mil hec-
tares até 2019, mas após a 
fusão entre a Suzano Pa-
pel e Celulose e a Fibria, 
mais 1 mil hectares foram 
incorporados à reserva - 
tratava-se de uma antiga 
fazenda vizinha ao Parque 
que, até então, pertencia à 
Fibria, e que passou a in-
tegrá-lo.  
História

O Instituto de Pesos e Me-
didas do Estado de São 
Paulo (Ipem-SP), autar-
quia do Governo do Esta-
do, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão dele-
gado do Inmetro, que tem 
como objetivo defender o 
consumidor, verificou na 
sexta-feira (2), o radar ins-
talado na Avenida Emílio 
Ribas, nº 420, em Campos 
do Jordão, cidade situada a 
173 km da capital. O ins-
trumento foi aprovado.  
Diariamente, o Ipem-SP 
verifica os radares de ve-
locidade em todo o Es-

to dentro do próprio apar-
tamento localizando na 

A história de transforma-
ção do local, no entanto, 
começa muito antes da sua 
inauguração: a área, vi-
zinha ao Parque Estadual 
da Serra do Mar - maior 
contínuo de Mata Atlânti-
ca remanescente no País -, 
teve sua floresta desmata-
da pela indústria siderúr-
gica nas décadas de 1940 
e 1950 para produção de 
carvão. No lugar da mata 
nativa, eucaliptos foram 
plantados para o mesmo 
fim. Em 1966, a Suzano 
adquiriu a propriedade e 
seguiu com o manejo de 
eucalipto, visando a pro-
dução de celulose e papel.
Até que, no fim dos anos 
1980, com a criação da 
área de Meio Ambiente 

tado de São Paulo. Con-
forme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a 
aferição uma vez por ano 
ou toda vez que o equipa-
mento passar por reparo.  
A aferição no radar leva de 
20 minutos até uma hora. 
A ação envolve os fiscais 
do Ipem-SP e a equipe da 
empresa responsável pelo 
radar.  
Em caso de chuva, a verifi-
cação é cancelada. O can-
celamento também pode 
ocorrer poucas horas antes 
do agendado, conforme 
solicitação dos agentes de 

Rua Cunhambebe na re-
gião central de Ubatuba.

da empresa (o que seria 
atualmente a Sustentabili-
dade), conceitos ambien-
tais foram introduzidos no 
manejo florestal no local 
e identificou-se a sua vo-
cação para conservação. 
Para transformar a área 
em uma reserva de uso 
sustentável - um objetivo 
um tanto quanto visionário 
para época - nasce o Insti-
tuto Ecofuturo, em 1999.
Em duas décadas de atua-
ção, o Instituto promoveu 
a transformação de uma 
antiga área degradada em 
uma das maiores reservas 
privadas de Mata Atlântica 
do País, além de ter torna-
do o local um grande “la-
boratório” para estratégias 
de restauração e conserva-

trânsito ou empresa res-
ponsável pelo equipamen-
to.  
Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certi-
ficado válido por um ano. 
Quando há reprovação a 
empresa fabricante é noti-
ficada a corrigir o erro.  
Em caso de excesso de ve-
locidade, para aplicação 
de multas, o equipamen-
to precisa estar verificado 
pelo Ipem-SP.  
A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização da 
regional do instituto em 
São José dos Campos.

ção.
Parcerias
Em parcerias com univer-
sidades e instituições de 
pesquisa, mais de 70 estu-
dos científicos já foram re-
alizados no Parque. Fruto 
desse esforço é o registro 
de 1.253 espécies, sendo 
732 da fauna. “Quanto 
mais esforço se dedica ao 
estudo de uma área, mais 
conhecimento se constrói 
sobre a sua biodiversida-
de. No Parque das Nebli-
nas, já foram descobertas 
três novas espécies para 
a ciência: o sapinho da 
barriga vermelha (Para-
telmatobius yepiranga), o 
sapinho da garganta preta 
(Adenomera ajurauna), 
posteriormente encontra-
do nos municípios de São 
Paulo e Cubatão, e uma 
formiga ainda em proces-
so de registro”, conta Pau-
lo Groke, diretor superin-
tendente do Ecofuturo.
Outro caso interessante é 
o do lambarizinho (Cop-
tobrycon bilineatus), en-
contrado na bacia do rio 
Itatinga dentro da área da 
reserva, após décadas sem 
ser registrado por pesqui-
sadores. 
Acredita-se que o Parque 
seja o último e único ha-

bitat do peixe. Há no lo-
cal, ainda, 23 espécies da 
biodiversidade com algum 
grau de ameaça, como o 
muriqui e a palmeira-ju-
çara.
Ações e monitoramento
As “câmeras trap”, insta-
ladas e manuseadas pela 
equipe própria de guarda-
-parques, são importantes 
instrumentos de moni-
toramento e já captaram 
imagens que reforçam o 
impacto positivo dos tra-
balhos de conversação 
e restauração desenvol-
vidos pelo Ecofuturo no 
local. Um dos exemplos 
é a imagem de uma onça-
-parda com dois filhotes 
circulando pela reserva, o 
que aponta que a área ofe-
rece condições necessá-
rias para a reprodução do 
felino, categorizado como 
vulnerável (VU). Outros 
exemplos de animais “fla-
grados” são o cateto, o ga-
to-mourisco, a anta e a ja-
guatirica, as duas últimas 
ameaçadas.
Algumas ações, como a 
operação de birdwatching 
(observação de aves), tam-
bém contribuem para a 
catalogação da biodiversi-
dade no Parque: neste ano, 
mais 10 espécies de aves 

foram identificadas na re-
serva, com a ajuda de pra-
ticantes da atividade.
Além disso, dentro da área 
há uma Reserva Particular 
no Patrimônio Natural, ofi-
cialmente reconhecida em 
2009: com 518 hectares, a 
RPPN Ecofuturo está lo-
calizada em uma zona de 
alto valor de conservação, 
onde a vegetação nativa 
encontra-se bem preserva-
da. Desta forma, a Suzano 
e o Ecofuturo oferecem 
formal contribuição ao 
Sistema Estadual de Uni-
dades de Conservação, em 
especial no contexto da 
Mata Atlântica da Serra 
do Mar. E, desde 2006, o 
Parque é certificado como 
Posto Avançado da Reser-
va da Biosfera do Cinturão 
Verde da Cidade de São 
Paulo, pelo Programa Ho-
mem e Biosfera da UNES-
CO.
Visitação - Aviso
O Parque das Neblinas 
foi reaberto para visita-
ção, seguindo protocolos 
de segurança e prevenção 
à Covid-19, e com núme-
ro máximo de visitantes, 
por dia, reduzido. Todas 
as atividades precisam ser 
agendadas com antece-
dência.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um gran-
de felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada 
nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habitat 
são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda 
é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa contro-
vérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.
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EXPEDIENTE

Dicas de como se preparar 
para o ENEM e vestibular

As aulas presenciais de-
ram lugar ao modelo re-
moto e os alunos do ensino 
médio se viram em meio à 
insegurança de não absor-
ver todo o conhecimento a 
tempo de prestar o ENEM 
e os demais vestibulares. 
No entanto, o adiamen-
to dos principais exames 
do país deu uma sobrevi-
da para os estudantes se 
prepararem para esse mo-
mento desafiador. Pensan-
do em contribuir com os 
jovens que estão a pleno 
vapor nos estudos, os pro-
fessores do Ensino Médio 
Técnico em Informática 
do Senac Pindamonhan-
gaba, Thiago de Souza 
Ferreira e Deivid Galdini 
Silva, compartilham expe-
riências e dicas úteis para 
quem vai fazer as provas. 
Provas O ENEM e o ves-
tibular seguem na esteira 
de uma tendência con-
temporânea de valorizar 
alunos que se posicionam 
criticamente. Nesse senti-
do, essas provas são ela-
boradas intercalando áreas 
de conhecimento e exigem 
que o aluno se posicione 
perante as problemáticas 
discutidas, sempre muito 
calcadas na realidade.
Rotina
Não existe fórmula mági-

ca, mas estabelecer horá-
rios e metas de estudo é 
um bom começo. Dedica-
ção, leitura e busca por no-
vas fontes de informação 
são recursos válidos.
Descanso
Um cérebro descansado 
tem maior capacidade de 
absorção de novos concei-
tos. Assim sendo, estude, 
mas também descanse. 
Separe umas horas da se-
mana para entretenimento 
e diversão.
Ambiente
Espaços tranquilos e si-
lenciosos contribuem para 
uma melhor concentração 
e absorção do conheci-
mento.
Metodologias
O cérebro assimila melhor 
as informações quando faz 
anotações ou mapas men-
tais. Ainda há técnicas que 
envolvem criar músicas 
com o tema estudado, de-
bater com um colega sua 
compreensão, confrontar 
ideias. O que deve ser evi-
tado é o velho “decoreba”. 
O estudo eficaz é aquele 
que provoca reflexões.
Tempo
O tempo de estudo é aque-
le que cada um julgar ne-
cessário conforme a sua 
dificuldade. Reserve mo-
mentos para revisão, para 

conteúdo novo e para re-
solução de exercícios.
Redação
Leitura de livros, jornais e 
artigos contribuem muito 
não só para uma melhor 
escrita como também para 
conhecer as principais no-
tícias e temas em debate 
no Brasil. Essas informa-
ções favorecem o estudan-
te na hora de adotar um 
posicionamento embasado 
em fatos, argumentos e da-
dos.
De olho no futuro
Para os jovens que ainda 
vão ingressar no ensino 
médio e já estão em busca 
de uma formação integra-
da e cidadã, o Senac Pin-
damonhangaba está com 
inscrições abertas para o 
Ensino Médio Técnico em 
Informática. Dividido em 
áreas do conhecimento, a 
cada ano o aluno recebe 
uma certificação. No final 
do primeiro ano, já pode 
ingressar no mundo do 
trabalho como estagiário. 
Ao final do curso, recebe 
o certificado de Técnico 
em Informática e já tem 
uma profissão para traba-
lhar, podendo ainda conti-
nuar os estudos prestando 
ENEM ou vestibular e se 
matricular em uma univer-
sidade.

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

Livro D-25, FLS. nº 189, Termo nº 7247
Faço saber que pretendem se casar DANIEL ALVES DOS SANTOS e JESSICA APARECIDA VILELA MÁXIMO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascido no dia 07 de julho de 1994, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domi-
ciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 56, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filho de AMARILDO ALVES DOS 
SANTOS, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 11 de abril de 1963 e de SANDRA MARA GALDINO 
SANTOS, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de dezembro de 1965, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 14 de novembro de 1993, de estado civil solteira, de 
profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Clodovil Mendes, nº 32, Fonte Imaculada Conceição, Taubaté/SP, filha 
de JOSEMAR MÁXIMO, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 26 de janeiro de 1967 e de ALINE APARE-
CIDA VILELA NOVAIS, de 52 anos, natural de Barra Mansa/RJ, nascida na data de 08 de março de 1968, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/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.
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Taubaté inicia campanha 
de multivacinação e de 
imunização contra pólio

Governo de São Paulo anuncia abertura do período
de matrículas para ano letivo de 2021

EMS Taubaté Funvic
enfrenta o Vedacit

Guarulhos na semifinal

Taubaté inicia nesta se-
gunda-feira (5), as cam-
panhas de multivacinação 
e de imunização contra a 
poliomielite. As duas cam-
panhas seguem até o dia 
30 de outubro em todo o 
país. A campanha de mul-
tivacinação será focada na 
atualização de carteiras 
vacinais de crianças e ado-
lescentes de 0 a 14 anos. 
A finalidade é que pessoas 
nessa faixa etária recebam 
doses de vacinas impor-
tantes e que podem estar 
pendentes, garantindo 
assim a devida proteção 
contra vírus que circulam 
no território.
Vacinas
Serão oferecidas no total 
14 tipos de vacinas que 
protegem contra cerca de 
20 doenças: BCG (tuber-
culose); rotavírus (diar-
reia); poliomielite oral e 

Governo estadual de São 
Paulo anunciou, esta se-
gunda-feira (5), a abertura 
do período de matrículas 
para o ano de letivo de 
2021 na rede                        es-
tadual a partir desta terça-
-feira (6).
O prazo para os alunos que 
já fazem parte da rede vai 
até o dia 16 de outubro e 
a solicitação deve ser feita 
pelo aplicativo Minha Es-
cola SP ou pela plataforma 
Secretaria Escolar Digital 
(SED).

Atual hexacampeão do 
Campeonato Paulista Mas-
culino de Vôlei, o EMS 
Taubaté Funvic inicia a 
disputa em busca do séti-
mo título estadual. Nesta 
terça-feira (6), o Taubaté 
recebe o Vedacit Guaru-
lhos, às 21h30, no ginásio 
do Abaeté pelo jogo das 
semifinais.
O confronto com o time da 
Grande São Paulo será em 
dois jogos. Como o Ve-
dacit Guarulhos está com 
seu ginásio sem condições 
de receber jogos, as duas 
partidas serão realizadas 
no Abaeté, em Taubaté. O 
Jogo 2 será disputado na 
próxima sexta-feira (9), às 
19h30.
Na outra semifinal, o Vô-
lei Renata que terminou na 

intramuscular (paralisia 
infantil); pentavalente 
(difteria, tétano, coque-
luche, hepatite B, Hae-
mophilus influenza tipo b 
- Hib); pneumocócica; me-
ningocócica; DTP; tríplice 
viral (sarampo, caxumba 
e rubéola); HPV (previne 
o câncer de colo de útero 
e verrugas genitais); além 
das vacinas contra febre 
amarela, varicela e hepa-
tite A. Além disso, neste 
ano, também passou a in-
tegrar o SUS uma nova va-
cina, já inserida na campa-
nha: Meningo ACWY, que 
protege contra meningite 
e infecções generalizadas, 
causadas pela bactéria me-
ningococo dos tipos A, C, 
W e Y.
Campanha
A prioridade da campanha 
de prevenção à poliomieli-
te é atualizar a carteirinha 

No momento na matrí-
cula, alunos e responsá-
veis poderão selecionar 
oportunidades adicionais 
oferecidas pela Secreta-
ria Estadual da Educação 
como os cursos idiomas 
oferecidos pelos Centro 
de Estudos e Línguas; o 
modelo de ensino técnico 
do Novotec desenvolvido 
em parceria com o Centro 
Paula Souza; o 4º ano op-
cional do ensino médio; e 
a matrícula em escolas de 
tempo integral.

vice-liderança, enfrentará 
o Vôlei UM Itapetininga, 
que foi o terceiro na fase 
de classificação.
Por conta da pandemia do 
COVID-19, as partidas 
continuam sendo realiza-
das com portões fechados, 
sem a presença de público.
Todos os jogos das semifi-
nais e das finais do Campe-
onato Paulista Masculino 
de Vôlei terão transmissão 
ao vivo pelo canal por as-
sinatura SporTV.
O EMS Taubaté Funvic 
chega para as semifinais 
do Campeonato Paulista 
trazendo a melhor cam-
panha entre os cinco clu-
bes que disputaram a fase 
de classificação. O time 
taubateano venceu todos 
os quatro jogos que dis-

de vacinação de crianças e 
adolescentes entre 0 e 14 
anos de idade, reforçando 
a proteção contra paralisia 
infantil (polio) nos me-
nores de 5 anos. Pais ou 
responsáveis por crianças 
entre 1 ano a menores de 5 
anos devem levá-las para 
receber a dose da  “goti-
nha” (vacina oral, VOP).
O Dia D para mobilização 
em todo o território na-
cional está previsto para 
ocorrer em 17 de outubro. 
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté reforça a 
necessidade de compare-
cimento da população às 
unidades de saúde para re-
ceber as doses e melhorar 
os indicadores de cobertu-
ra vacinal do município.
As vacinas estão disponí-
veis nas unidades de saúde 
de Taubaté que dispõem 
de salas de vacinação.

“O ano de 2021 será um 
grande desafio para todas 
a áreas. Na educação, não 
será diferente. Precisamos 
fazer a busca ativa dos alu-
nos para o último bimestre 
de 2020, que começa neste 
mês. 
E engajar todos os nossos 
estudantes e seus respon-
sáveis para realizarem as 
matrículas para o ano que 
vem. Não podemos deixar 
nenhum aluno para trás”, 
destacou o Secretário de 
Educação, Rossieli Soa-

putou, não tendo perdido 
nenhum set até agora.
A campanha de 100% de 
aproveitamento creden-
cia o time como um dos 
favoritos a mais um títu-
lo estadual. Para o técni-
co Javier Weber, o time 
chega para os playoffs do 
Paulista em um bom mo-
mento. “Vejo o time num 
momento bom, estamos 
crescendo, mantendo uma                            
regularidade e mostran-
do o volume de jogo que 
precisamos. Esse início de 
temporada é muito impor-
tante, venho dizendo isso, 
pois não tivemos amis-
tosos, então cada jogo do 
Paulista faz parte do pro-
cesso de construção cole-
tiva do time.”, comentou o 
treinador.

res.
Novotec permitirá ensino 
integrado na mesma esco-
la e turno
Os alunos que concluíram 
o ensino fundamental po-
derão aderir ao Novotec 
Integrado, uma modali-
dade do programa que 
permite que os estudantes 
cursem o ensino médio 
integrado ao técnico na 
mesma escola e no mesmo 
turno.
Os cursos serão alinhados 
com o interesse dos estu-

dantes e com as deman-
das do mercado. Haverá 
opções como Administra-
ção, Informática para In-
ternet, Logística, Desen-
volvimento de Sistemas, 
Marketing, Serviços Jurí-
dicos, Guia de Turismo e 
Contabilidade.
O aluno que optar por essa 
modalidade receberá cer-
tificado de conclusão do 
ensino médio com habili-
tação técnica.
Expansão do Programa de 
Ensino Integral

Depois de expandir o Pro-
grama de Ensino Integral 
para 247 novas unidades 
no ano passado, o Gover-
no de São Paulo anunciou 
que mais escolas poderão 
manifestar interesse em 
aderir ao programa neste 
ano.
As escolas de Ensino In-
tegral têm carga horária 
estendida, entre 7h a 9h, 
fomentam o protagonismo 
juvenil e o desenvolvi-
mento cognitivo e socioe-
mocional.
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Regiões Centro e Centro-Norte 
de Ubatuba recebem segunda 
etapa do “Alimento Solidário”

Dehoniana promove
entrega de álcool em
gel para comunidade

Batalhão Borba Gato
realiza visita técnica de

orientação na Polícia Militar

Feira da Barganha de Taubaté 
deve retornar aos domingos

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da secretaria de 
Assistência Social, divul-
ga a lista dos selecionados 
para o programa Alimen-
to Solidário, do governo 
estadual, efetuarem a re-
tirada de suas cestas de 
alimentos. A iniciativa faz 
parte da segunda etapa do 
programa e, esta semana, 
irá contemplar os benefici-
ários das regiões Centro e 
Centro-Norte.
A entrega será feita 9h às 

A ação deste ano para a 
Campanha de Responsa-
bilidade Social da Facul-
dade Dehoniana contará 
com a distribuição de 200 
bisnagas de álcool em gel 
de uso individual para a 
comunidade.
A iniciativa parte do prin-
cípio que todos precisam 

Cumprindo atribuições do 
Exército Brasileiro, visan-
do estreitar os vínculos e 
proporcionando à 2ª Divi-
são de Exército o conhe-
cimento da situação atual, 
da capacidade operacional 
e das possibilidades da 
PMESP, o Comando do 
2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate, “Batalhão 
Borba Gato” de Pindamo-
nhangaba, realizou visita 
de coordenação, controle e 
orientação técnica a Bata-
lhões de Polícia Militar do 

A Secretaria de Serviços 
Públicos deve retomar a 
partir do próximo domin-
go (11), a tradicional Feira 
da Barganha realizada nas 
proximidades do Mercado 
Municipal de Taubaté.
Recomendações sanitárias 
para a realização da feira 
foram elaboradas pelo Co-
mitê Municipal de Enfren-
tamento ao Coronavírus e 

13h, nas escolas munici-
pais da região.
Recomendações
É importante reforçar que, 
no momento da retirada da 
cesta, é obrigatória a apre-
sentação de documento de 
identidade e do número de 
Identificação Social (NIS), 
bem como assinatura de 
recebimento da cesta. A 
lista com todos os nomes 
de beneficiários do progra-
ma dos bairros da região 
Norte pode ser conferida 

ter acesso à cuidados bá-
sicos para se proteger do 
Covid-19. 
Por isso, parte desta ação 
será voltada aos visitantes 
da instituição a partir de 
outubro.
A outra parte será destina-
da a três instituições sem 
vínculos com a faculdade 

Estado de São Paulo situa-
das em seu Setor de Segu-
rança Integrada.
No dia 24 de setembro o 
Cel CONRADO, Coman-
dante do Batalhão, visitou 
o 5º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, “Ba-
talhão General Salgado”, 
em Taubaté-SP. 
No dia 29 de setembro, a 
visita foi realizada pelo 
TC RABELO, Subco-
mandante da OM, ao 
20º Batalhão de Polícia                                            
Militar do Interior, “Bata-

os protocolos de funcio-
namento devem ser divul-
gados esta semana após 
ajustes finais por parte da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos.
Feirões
A prefeitura disponibili-
zou ao final de setembro 
um protocolo para a reto-
mada de  eventos comer-
ciais de caráter temporá-

na página internet da Pre-
feitura de Ubatuba.
A secretaria de Assistên-
cia Social lembra, ainda, 
que é essencial seguir a 
recomendação de todos os 
protocolos sanitários na 
hora da retirada do benefí-
cio, como uso de máscara, 
higienização das mãos e a 
manutenção de distância 
de 1 metro e meio na fila. 
Funcionários da Prefeitura 
e voluntários ajudarão a 
organizar o procedimento.

que receberão, cada uma, 
a doação de 40 bisnagas.
Esta é a 13ª vez que a 
Dehoniana se compro-
mete junto à Associação 
Brasileira de Mantene-
doras do Ensino Superior 
(ABMES) a participar da 
Campanha de Responsabi-
lidade Social.

lhão Cel PM Edgard Ar-
mond”, em Caraguatatu-
ba-SP.
Em ambas as visitas o Co-
mandante e o Subcoman-
dante do Batalhão Borba 
Gato puderam verificar a 
qualidade das instalações 
dos Batalhões, a discipli-
na e o preparo do efetivo, 
bem como comprovar a 
capacidade operacional 
das duas Unidades da Po-
lícia Militar.
Fonte: Batalhão Borba 
Gato

rio na forma de estandes, 
“showrooms” e feiras dos 
segmentos do comércio 
geral. 
Entre estas atividades, que 
agora seguem com reco-
mendações específicas de 
prevenção, higiene e dis-
tanciamento está a feira de 
veículos realizada aos do-
mingos nas instalações do 
Mercatau.
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