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A Gazeta dos Municípios

Caçapava recebe dose 
adicional de Coronavac 
para aplicar em idosos 
com 85 anos ou mais

Estratégia de vacinação de 
quarta e quinta-feira, 15 e 

16 de setembro

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/ Vigilância Epide-
miológica, recebeu esta 
semana doses adicionais 
da Coronavac para aplica-
ção, a partir desta segun-
da-feira, 13 de setembro, 
na população de 85 anos 
ou mais.
Inicialmente, serão vaci-
nados os idosos acamados 
cadastrados nas unidades 
de saúde e aqueles abri-
gados em casas de aco-
lhimento. Os gestores dos 
postinhos entrarão em 
contato com essas institui-

A Secretaria de Saúde de 
Caçapava, por meio da 
Vigilância Epidemiológi-
ca, divulgou a estratégia 
de vacinação de quarta e 
quinta-feira, 15 e 16 de se-
tembro.
QUARTA-FEIRA (15)
Na quarta-feira, 15 de se-
tembro, haverá vacinação 
da 2ª dose da Astrazeneca 
SOMENTE para as pes-
soas que estejam com a 
segunda dose programada 
no período entre os dias 1 
a 15 de setembro.
Não haverá aplicação de 
vacina para quem esteja 
com previsão anterior ou 
posterior a esse período. 
A vacinação para este pú-
blico acontecerá na Fa-
culdade Santo Antônio, 
das 8h30 às 13h30, e nas 
unidades de saúde da Vila 
Santos e do Jardim Rafael, 
das 8h30 às 15h30.
Também serão vacinados 

ções para marcar o melhor 
dia e horário para a vaci-
nação desses abrigados.
Os demais idosos nesta 
faixa etária (85 anos ou 
mais) serão vacinados, na 
quarta-feira, 15 de setem-
bro, nas unidades de saúde 
de Nova Caçapava (Rua 
Honório Ferreira Pedro-
sa, 635 – Pq. Res. Nova 
Caçapava), da Vila Paraí-
so (Rua José Monteiro da 
Silva, nº 9 – Vila Paraíso) 
e na UBS do Residencial 
Esperança (Rua Edelzuita 
Ribeiro Gobbi, 40), das 
8h30 às 15h30. 

os idosos de 85 anos ou 
mais com a DOSE ADI-
CIONAL de Coronavac 
nas unidades de saúde de 
Nova Caçapava, da Vila 
Paraíso e na UBS do Re-
sidencial Esperança, das 
8h30 às 15h30. Os idosos 
com dificuldade de loco-
moção serão atendidos nos 
carros. Mesmo quem te-
nha recebido outro tipo de 
imunizante, como a Astra-
zeneca por exemplo, pode 
receber a dose adicional, 
desde que tenha tomado a 
2ª dose da vacina há pelo 
menos seis meses. QUIN-
TA-FEIRA (16)
Na quinta-feira, 16 de se-
tembro, serão vacinadas 
com a 2ª dose da Corona-
vac, as pessoas que rece-
beram a primeira dose no 
dia 19 de agosto e também 
quem tiver com a 2ª dose 
atrasada, na unidade de 
saúde do Jardim Rafael, 

Os idosos com dificuldade 
de locomoção poderão ser 
vacinados no carro. Para 
tomar a dose adicional é 
necessário levar o com-
provante de vacinação e o 
RG.
Somente receberão a dose 
de reforço, aquelas pesso-
as que receberam a 2ª dose 
da vacina há pelo menos 
6 meses, não importando 
o tipo de vacina recebido. 
Mesmo aqueles que toma-
ram Astrazeneca ou outro 
imunizante poderão re-
ceber a dose adicional da 
Coronavac

das 8h30 às 15h30.
 Documentos exigidos
Para tomar a 2ª dose da va-
cina ou a dose adicional, 
é necessário apresentar o 
comprovante de vacinação 
e o RG.
Endereços dos pontos de 
vacinação
Os endereços das unida-
des de saúde (ESFs) são: 
ESF Vila Paraíso - Rua 
José Monteiro da Silva, 
nº 9 – Vila Paraíso; ESF 
Vila Santos - Rua Rui Bar-
bosa, 199 – Jd. São José; 
ESF Jardim Rafael – Rua 
Joaquim Pereira, 122 – 
Jardim Rafael, ESF Nova 
Caçapava - Rua Honório 
Ferreira Pedrosa, 635 – 
Pq. Res. Nova Caçapava; 
UBS do Residencial Es-
perança - Rua Edelzuita 
Ribeiro Gobbi, 40 e Facul-
dade Santo Antônio – Ave-
nida da Saudade, 26 – Jar-
dim Campo Grande.Chuva de gols na 

Copa Ilhabela de 
Futebol

Os jogos de ida da 3º fase 
da 2ª Copa Ilhabela de Fu-
tebol foram realizados nos 
dias 9 e 12 de setembro no 
Estádio Municipal Ferrei-
rão. Perequê, Estrela do 
Morro, Borrifos e Tradi-
ção saíram na frente. Dois 
times venceram com um 
placar elástico e dessa for-
ma vão ter uma certa tran-
quilidade para o jogo de 
volta. O Perequê goleou o 
Sem Kerer por 6 a 0, en-

quanto o Estrela do Morro 
fez 5 a 0 no Portinho.
Já nos outros dois, a dis-
puta foi mais acirrada. O 
Borrifos venceu por 3 a 2 
o União da Ilha, enquan-
to o Tradição venceu por 
2 a 1 o Pequeá. Os jogos 
de volta acontecerão nos 
dias 14 e 16 de setembro. 
Todos os jogos serão reali-
zados no Estádio Munici-
pal Ferreirão. JOGOS DE 
VOLTA – QUARTAS DE 

FINAL Terça-feira (14/09)
19h15: Borrifos x União 
da Ilha (Estádio Municipal 
Ferreirão)
21h: Portinho x Estrela do 
Morro (Estádio Municipal 
Ferreirão)
Quinta-feira (16/19)
19h15: Tradição x Pequeá 
(Estádio Municipal Ferrei-
rão)
21h: Sem Kerer x Perequê 
(Estádio Municipal Ferrei-
rão)

Prefeitura de Ilhabela 

realiza Torneio de Vôlei de 

Praia no próximo domingo 

(19/09)
A programa esportiva do 
mês de aniversário de 216 
Anos de Ilhabela conti-
nua. No próximo domingo 
(19/09), a partir das 9h, 
ocorre o Torneio de Vôlei 
de Praia na Praia Grande.

Serão disputadas partidas 
nas categorias duplas mas-
culina (até 30 duplas) e fe-
minina (até 20 duplas).
Para participar, os interes-
sados devem ter mais de 
16 anos. 

As inscrições serão gratui-
tas e podem ser realizadas 
no local da competição, 
das 7h30 às 8h40. 
Na sequência, ocorre o 
sorteio e chaveamento da 
competição.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 289, Termo nº 7447
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO EULALIO DOS SANTOS BARKETT e VANESSA 
APARECIDA DE CAMPOS DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascido no dia 28 de junho de 1978, de estado civil divorciado, de profissão arquiteto e urbanista, 
residente e domiciliado na Rodovia Álvaro Barbosa Lima, nº 2891, Parque das Araucárias, Gue-
des, Tremembé/SP, filho de CLEO LUIZ SANTOS BARKETT, de 83 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 25 de janeiro de 1938, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA 
CELIA EULALIO DOS SANTOS BARKETT, falecida em São Paulo/SP na data de 18 de junho 
de 2019. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 15 de fevereiro de 1982, de estado 
civil solteira, de profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rodovia Álvaro Barbosa Lima, nº 
2891, Parque das Araucárias, Guedes, Tremembé/SP, filha de LAURO RAIMUNDO DA SILVA, de 
67 anos, natural de Ouro Preto/MG, nascido na data de 21 de agosto de 1954 e de MARIA EMILIA 
DE CAMPOS DA SILVA, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 05 de agosto de 
1963, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/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 290, Termo nº 7448
Faço saber que pretendem se casar PAULO LEONARDO CLEMENTINO DE CARVALHO e LA-
RISSA RIBEIRO COSTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 26 de 
junho de 2002, de estado civil solteiro, de profissão atendente, residente e domiciliado na Alameda 
das Glicinias, nº 39, Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de PAULO MARCOS DE CARVALHO, 
de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 15 de abril de 1972 e de RITA DE CÁSSIA 
CLEMENTINO DE CARVALHO, de 43 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de se-
tembro de 1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pinda-
monhangaba-SP, nascida no dia 13 de agosto de 2003, de estado civil solteira, de profissão manicure, 
residente e domiciliada na Rua Sete, nº 112, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de ADILSON 
RIBEIRO DA COSTA, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 14 de fevereiro de 
1971 e de SILVIA HELENA SANTOS RIBEIRO DA COSTA, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascida na data de 16 de fevereiro de 1970, 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 290, Termo nº 7449
Faço saber que pretendem se casar HIGOR OLIVEIRA DA CRUZ e GISELE DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 11 de março de 1993, de estado 
civil divorciado, de profissão eletricista, residente e domiciliado na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 420, 
Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de TARCISIO DA CRUZ FILHO, de 51 anos, natural de Tauba-
té/SP, nascido na data de 23 de julho de 1970 e de ANDREIA APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ, 
de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 04 de janeiro de 1973, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de outubro 
de 1996, de estado civil solteira, de profissão fiscal de caixa, residente e domiciliada na Rua Anibal 
Ortiz Patto, nº 420, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de ANTONIO DONIZETI DA SILVA, 
falecido em São José dos Campos/SP na data de 30 de maio de 2021 e de MARIA DE LOURDES 
GUILHERME, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 11 de março de 1963, resi-
dente 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. 

Pinda lança Cartilha 
Cozinha Saudável com 
receitas com plantas 

alimentícias não 
convencionais

No próximo dia 15 de 
setembro (quarta-feira) 
acontece o lançamento da 
cartilha Cozinha Saudá-
vel, projeto concebido no 
Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares) da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. O 
lançamento será às 14 ho-
ras no próprio Cpic (rua 
José Luiz Cembranelli, 
nº 1.005, Parque das Na-
ções). Esta é a terceira 
cartilha, resultado do pro-
grama ROSA (Roda de 
Saberes em Alimentação 
Saudável).
A Cozinha Saudável ini-
ciou em 2006 em formato 
de oficinas de aprendiza-
do e trocas de saberes so-
bre receitas e plantas. As 
oficinas aconteciam uma 
vez por semana e busca-
vam capacitar as unidades 
de saúde, escolas e outras 
instituições no que diz 
respeito à utilização de 
alimentos saudáveis, rea-
proveitamento de alimen-
tos e principalmente a uti-
lização das Pancs (plantas 
alimentícias não conven-
cionais), além de resgatar 
a cultura e a sabedoria po-
pular. “A Cozinha Saudá-
vel surgiu pela necessida-
de de ensinar a população 
a consumir alimentos sau-

dáveis, de baixo custo e 
alto valor nutricional”, ex-
plica a coordenadora das 
práticas de alimentação 
saudável do Cpic, Denize 
Napier Pereira.
Em 2017 foi criado o 
ROSA (Roda de Sabe-
res em Alimentação Sau-
dável), em parceria com 
a engenheira agrônoma 
Cristina de Castro - SAA/
APTA, no qual a cada en-
contro mensal é apresen-
tado uma planta (panc) e 
o modo de plantar, época 
de plantio, colheita e be-
nefícios dessa planta na 
alimentação. Em todos os 
encontros é servido algum 
prato que utiliza essas 
plantas.
A partir dessas experiên-
cias, a ideia de criar uma 
cartilha para catalogar 
as receitas utilizadas ao 
longo desses anos de pro-
moção de uma vida mais 
saudável ocorreu no fim 
de 2020. As duas primei-
ras cartilhas da Cozinha 
Saudável foram basea-
das em temas sobre apro-
veitamento integral dos 
alimentos, como cascas, 
sementes, folhas, flores e 
talos. “Surgiu a necessida-
de de colocar essas plantas 
e receitas em uma cartilha 
para podermos ter material 

para distribuir e poder tra-
balhar de forma mais inte-
rativa e as pessoas levarem 
para casa a cartilha e poder 
ter esse material sempre à 
mão”, informou Napier.
Assim, foi feita a terceira 
cartilha, com 10 plantas e 
várias receitas que usam 
as Pancs. A coordenadora 
Denize Napier comemo-
rou o sucesso do projeto. 
“Mostramos o valor nu-
tricional e funcional dos 
alimentos, muitas vezes 
desconhecidos pela popu-
lação. É um trabalho mui-
to gratificante e resgata o 
uso das plantas não con-
vencionais, proporcionan-
do benefícios à população 
e ao meio ambiente”, com-
pletou Napier.
A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, ressaltou 
o empenho da equipe do 
Cpic na realização da car-
tilha. “Nossos funcioná-
rios são muito dedicados 
no dia a dia e na promoção 
de atividades para promo-
ver as práticas integrativas 
e complementares. A car-
tilha Cozinha Saudável é 
resultado de um trabalho 
incrível de toda a equipe. 
Estão de parabéns pela 
iniciativa e pelo que isso 
agrega de benefícios à 
saúde pública”, finalizou.

 Equipe de Ilhabela é ouro no 
Revezamento 4×100 do 

Campeonato Paulista de Atletismo 
Master

A cidade de São Paulo re-
cebeu no último final de 
semana o 53º Campeona-
to Paulista de Atletismo 
Master, competição dispu-
tada no Centro Olímpico 
da cidade.
O evento contou com a 
participação de atletas de 
vários estados, incluindo 
esportistas profissionais. 
Com a soma da pontuação 
na colocação dos atletas, 
Ilhabela ficou na 11ª colo-
cação entre as 84 equipes 
participantes.
A prova de revezamento 
4×100 metros masculino 
foi o grande destaque para 
o atletismo de Ilhabela. A 

equipe composta por Ro-
gério Domingues, Adail-
ton Santos, Rogério Gar-
cez e Deissomar Ferreira 
conquistou a medalha de 
ouro na competição.
Nas categorias e provas 
individuais, Ilhabela 
também conquistou bons 
resultados com seus atle-
tas. Geisla dos Santos foi 
ouro nos 2.000 metros 
com barreira e prata nos 
5.000 metros rasos na ca-
tegoria 35 anos feminino. 
Já Rogério Garcez con-
quistou a prata nos 400 e 
800 metros rasos na 
categoria 45 anos mascu-
lino.

Adaliton Santos levou a 
prata nos 5.000 metros ra-
sos na categoria 35 anos 
masculino. 
Rogério Domingues foi 
bronze nos 800 metros 
rasos e 6º colocado nos 
1.500 metros rasos na 
categoria 45 anos.
Já Deissomar Ferreira 
conquistou o bronze nas 
provas de 100 e 200 
metros rasos e prata nos 
400 metros livre e 400 
metros com barreira na ca-
tegoria 35 anos masculino. 
Por fim, o atleta Welington 
foi 5º colocado nos 200 
metros rasos na categoria 
50 anos masculino.

Encerrou neste 
domingo (12/9) o Primeiro Festival Citronela 

Doc – Festival de Documentários de 
Ilhabela

Aconteceu neste final de 
semana, 10 a 12 de setem-
bro, o Primeiro Festival 
“Citronela Doc – Festival 
de Documentários de Ilha-
bela” em parceria com a 
prefeitura do município, 
que expôs documentários 
nacionais com temáticas 
sociais contemporâneas.
Idealizado através do Ci-
neclub Citronela de Ilha-
bela a exposição teve o in-
tuito de celebrar o cinema 
documental, exibir produ-
ções premiadas e contou, 
ao longo do final de sema-
na, com uma programação 
de 20 filmes e quatro de-
bates e conversas com os 
diretores relacionadas as 
produções. 
Ao todo, 850 pessoas es-
tiveram presentes durante 
as sessões. O evento foi 
realizado no Esporte Clu-
be Ilhabela, ao ar livre e 
respeitando os protocolos 

de segurança e distancia-
mento e com a equipe de-
vidamente testada.
Juliana Borges, organiza-
dora do evento, pontuou 
que este é o primeiro fes-
tival presencial pós pan-
demia de grande porte. 
O festival foi planejado 
durante a pandemia e o 
projeto foi selecionado 
em um edital da secretaria 
estatual de cultura através 
da lei Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural.
Marquinhos Guti, Secre-
tário de Cultura, esteve 
presente na abertura e des-
tacou que como compro-
misso da administração 
com a cultura, o evento 
terá uma segunda edição 
em 2022 e ressaltou: “atra-
vés de um decreto, esta-
mos regulamentando o 
programa municipal de 
incentivo à cultura, com 
uma verba superior a todas 

feitas anteriormente.”
Márcia Vaz, uma das cura-
doras do festival, comen-
tou sobre o conceito do 
festival e o objetivo de 
trazer filmes com temá-
ticas negras, periféricas, 
lgbtqia+, entre outros. “A 
perspectiva foi de trazer 
filmes com essas temáti-
cas para incitar o debate. 
O debate é importante, 
sobretudo para quem está 
disposto a ouvir, todas as 
causas são justas e neces-
sárias.” E finaliza desta-
cando que “os filmes são 
o reflexo da sociedade e 
se tem algum lugar para a 
gente discutir sobre filme 
e sociedade aqui é o lugar 
para fazer isso.”
O evento seguirá online 
até o dia 16 de setembro, 
disponibilizando todas as 
produções exibidas na pla-
taforma todesplay gratui-
tamente.
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 231/2021 para Prestação 
der Serviços de Sonorização pelo valor total de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) a empresa HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTEO DE 
OLIVEIRA 28613247830, CNPJ: 20.192.110/0001-00, nos termos do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 13 de setembro de 
2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 044/2021 – No dia 
13 de setembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 044/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Futura e Eventual Con-
tratação de Empresa para Locação de Caminhão de Hidrojateamento, 
Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empre-
sa: DDTEL COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 130.200,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura de Ilhabela inicia 
entrega de medicamentos de Alto 

Custo próxima sexta-feira (17/9)

A Prefeitura de Ilhabela 
informa que, devido a pan-
demia e com o objetivo de 
diminuir a aglomeração na 
entrega dos medicamentos 
de Alto Custo fornecidos 
pelo Estado, ampliou o 
período para retirada neste 

mês de setembro.
A equipe da Assistência 
Farmacêutica realizará a 
entrega nos dias 17, 20, 
21, 22, 23, 24 e 27 de se-
tembro de 2021, sempre 
das 8h às 16h, na “Nossa 
Farmácia”, que fica na rua 

Prefeito Mariano Procópio 
de Araújo Carvalho, 86, 
no Perequê.
Vale lembrar que a retirada 
pode ser feita por um fa-
miliar ou amigo, mediante 
apresentação de documen-
to próprio e do paciente.

Ubatuba recebe 50 
vagas para cursos gratuitos 

de 
qualificação profissional 

com bolsa de R$ 210

A secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura 
de Ubatuba informa que 
estão abertas as inscrições 
para 50 vagas nos cursos 
de qualificação profissio-
nal “Planejamento e Ges-
tão de Empreendimentos 
Gastronômicos” e “Orien-
tador de Turismo Local”, 
oferecidos pelo programa 
Via Rápida, do Governo 
do Estado de São Paulo.
As inscrições devem ser 
realizadas pelo site http://
www.cursosviarapida.sp.
gov.br/onde-estudar até o 
dia 17 de setembro. É pre-
ciso ter idade mínima de 
16 anos, ser alfabetizado e 
domiciliado no Estado de 
São Paulo. 
Caso o número de inscritos 
seja superior ao número de 
vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, 
com baixa renda e com de-
ficiência.
As qualificações ofereci-
das são de curta duração, 
totalmente gratuitas, dis-
poníveis no formato remo-
to com aulas ao vivo, no 

modelo de Ensino à Dis-
tância (EAD). Com carga 
horária de 100 horas, o 
curso de “Orientador de 
Turismo Local” oferece 
30 vagas e abordará os te-
mas recepção, condução, 
orientação e assistência de 
pessoas em atrativos turís-
ticos locais.
Já o curso de Planejamen-
to e Gestão de Empreen-
dimentos Gastronômicos 
tem duração de 80 horas e 
subsidiará os participantes 
para que possam prospec-
tar e planejar a abertura de 
estabelecimentos na área 
de alimentos e bebidas e 
administrar integralmente 
o negócio de maneira efi-
ciente. A convocação dos 
candidatos selecionados 
ocorrerá por e-mail. 
As aulas têm previsão de 
início para o dia 27 de 
setembro. Para receber o 
certificado, o aluno deve 
ter ao menos 75% de pre-
sença nas aulas. O proces-
so de seleção, pagamento 
de bolsa-auxílio e emissão 
e certificado são de res-

ponsabilidade do Governo 
do Estado Bolsa-auxílio
Os estudantes matricula-
dos receberão uma bolsa 
única de R$ 210 para aju-
da em suas despesas du-
rante a realização do curso 
do programa Via Rápida. 
O auxílio será disponibili-
zado aos alunos que cum-
pram os requisitos e es-
tejam frequentes após 10 
dias de aula.
O pagamento será feito por 
meio de código bancário 
que o estudante usará para 
sacar em caixas eletrôni-
cos do Banco do Brasil e 
da Rede 24 horas. O recur-
so fica disponível por 30 
dias após a comunicação 
oficial por e-mail de que o 
valor está disponível.
Para receber a bolsa-au-
xílio, além de ser desem-
pregado e estar frequente 
no curso, o estudante não 
pode estar recebendo se-
guro-desemprego ou ou-
tros auxílios da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico do governo do Es-
tado de São Paulo.
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Pinda lança campanha 
Setembro Amarelo para 
prevenção ao suicídio

Setembro Amarelo é co-
nhecido por mês de Pre-
venção ao Suicídio. 
Para debater o assunto, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Centro de Atenção Psi-
cossocial da Secretaria 
de Saúde, com o apoio 
da Fasc (Faculdade Santa 
Cecília de Pindamonhan-
gaba), fará o lançamento 
da Campanha Setembro 
Amarelo dia 15 (quarta-
-feira), às 19 horas.
O evento acontecerá na 
Fasc (Praça Barão do Rio 
Branco, 59, centro), que 
também receberá o segun-
do encontro de líderes re-
ligiosos para debater sobre 
o tema.
O evento contará com a 
presença do público, que 
por sua vez poderá intera-
gir e tirar suas dúvidas so-
bre o assunto. Quem não 
puder comparecer poderá 

assistir pela transmissão 
ao vivo no Facebook da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
O Setembro Amarelo terá 
com o tema “Por onde 
anda seu sorriso?”. 
O evento será realizado 
para conscientização a 
respeito da valorização da 
vida.
Os assuntos discutidos no 
dia serão: O suicídio en-
tre os jovens brasileiros: 
como enfrentar esse pro-
blema, como as religiões 
em suas diferentes doutri-
nas podem acolher dentro 
de sua visão de espiritua-
lidade os que pensam em 
suicídio e as famílias enlu-
tadas pelo suicídio, e qual 
a importância do diálogo e 
acolhimento na prevenção 
do suicídio.
Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria, 
em parceria com o Conse-

Inscrições abertas até 
19 de setembro para o 

programa Bolsa 
Empreendedor em

Caçapava

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura, informa que 
estão abertas inscrições até 
o dia 19 de setembro para 
o Bolsa Empreendedor, 
programa do Governo do 
Estado de São Paulo lan-
çado na última sexta-feira 
(10), que ofertará 100 mil 
bolsas para autônomos 
informais em situação de 
vulnerabilidade em todo 
o estado. O Município de 
Caçapava está inscrito no 
programa e faz parte da 
Região Administrativa de 
São José dos Campos. No 
total, serão 5.738 vagas 
para esta região.
De acordo com o Governo 
de São Paulo, o objetivo 
é impulsionar novos em-
preendimentos, incentivar 
pequenos negócios e tirar 
autônomos da informali-
dade.
O programa tem três ofer-
tas aos cidadãos: qualifi-
cação empreendedora, for-
malização e bolsa-auxílio 

de R$ 1000, dividido em 2 
parcelas de R$ 500.
As vagas serão priorizadas 
para pessoas de baixa ren-
da, mulheres, pretos, par-
dos ou indígenas, jovens 
(18 a 35 anos) e pessoas 
com deficiência.
As inscrições podem ser 
feitas até 19 de setembro 
via site do Bolsa do Povo - 
www.bolsadopovo.sp.gov.
br/portal/BolsaEmpreen-
dedor/index
Podem participar mora-
dores dos 645 municípios 
paulistas, desempregados 
ou informais maiores de 
18 anos e sem inscrição de 
CNPJ como empresário, 
sócio ou administrador de 
pessoa jurídica. Pessoas 
formalizadas em 2021 se-
rão aceitas no programa.
Qualificação
Para ter acesso ao progra-
ma, os autônomos devem 
participar de um curso 
gratuito de empreendedo-
rismo do programa Em-
preenda Rápido, com fre-
quência mínima de 80%. 

Todos também devem 
obter formalização como 
MEI (Microempreendedor 
Individual) ou outra natu-
reza jurídica.
As capacitações ocorrem 
em formato presencial, 
com carga horária de 20 
horas, ou com dez horas-
-aula online.
O Bolsa Empreendedor é 
coordenado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, em 
parceria com a Secretaria 
de Governo e o Sebrae-
-SP (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas em São 
Paulo).
As 100 mil bolsas serão 
distribuídas entre as regi-
ões administrativas do es-
tado de forma proporcio-
nal à população vulnerável 
inscrita no CadÚnico até 
janeiro de 2021. Confor-
me o Governo do Estado, 
haverá ordem de priorida-
de de acordo com a quanti-
dade de vagas disponíveis 
em cada região.

lho Federal de Medicina, 
organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo. 
O dia 10 de setembro é ofi-
cialmente o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, 
mas a campanha acontece 
durante todo o ano.
São registrados mais de 13 
mil suicídios todos os anos 
no Brasil e mais de 1 mi-
lhão no mundo. 
Trata-se de uma triste re-
alidade, que registra cada 
vez mais casos, principal-
mente entre os jovens. 
Cerca de 97% dos casos de 
suicídio estão relaciona-
dos a transtornos mentais. 
Em primeiro lugar está 
a depressão, seguida de 
transtorno bipolar e abuso 
de substâncias. Com o ob-
jetivo de prevenir e redu-
zir esses números, a cam-
panha Setembro Amarelo 
precisa do apoio de toda a 
sociedade.

Covid-19: Confira 
públicos, locais e 

horários para primeira, 
segunda e terceira 

dose em Pinda

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba man-
tém na terça-feira (14) a 
vacinação para todos os 
adolescentes de 12 a 17 
anos; prossegue com a 
aplicação da segunda dose 
de Coronavac, AstraZene-
ca e Pfizer; contina com a 
terceira dose para idosos 
de 85 anos ou mais; 
e suspende temporaria-
mente a imunização para 
pessoas com 18 anos ou 
mais – que serão vacina-
das na próxima segunda-
-feira (20), no sistema de 
repescagem.
1ª dose: 12 a 17 anos, in-
cluindo as gestantes e 
puérperas
Das 8 às 11 horas: CIAF/
Saúde da Mulher e UBS 
Ipê 2
1ª dose: 18 anos ou mais – 
suspensa. Retoma dia 20 
(segunda-feira) como re-
pescagem
1º dose: Gestantes e Puér-
peras com 18 anos ou mais

Das 8 às 11 horas: Sala de 
Vacina Central (Saúde da 
Mulher)
2ª dose (conforme a carte-
rinha)
Coronavac: Centro Dia do 
Idoso/Vila Rica e CISAS 
Moreira César, das 13 às 
16 horas
Pfizer: Sala de Vacina do 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 13 às 16 horas
AstraZeneca: PSF Cidade 
Nova e PSF Nova Espe-
rança, das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas
CIAF e UBS Ipê II, das 13 
às 16 horas
3º dose: Idosos de 85 anos 
ou mais (com esquema 
vacinal completo há 6 me-
ses)
Das 8 às 11 horas; Drive-
-Thru no Parque da Cida-
de.
Das 8 às 11 horas; Centro 
Dia do Idoso/Vila Rica e 
Cisas Moreira César.
Atenção
- A Secretaria de Saúde 

informa que os frascos 
de vacina são multidoses 
e possuem validade de 6 
até 8 horas após abertos. 
Assim, para evitar desper-
dício, pode ser solicita-
do àqueles que chegarem 
próximo ao horário de en-
cerramento que retornem 
outro dia. 
Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). 
Originais e cópias.
- Quem perdeu a carteiri-
nha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o 
posto que irá tomar a pró-
xima dose e pedir a segun-
da via. 
É necessário levar um do-
cumento com foto e pre-
ferencialmente informar o 
dia que tomou a primeira 
dose.

Atletas do Mountain Bike 
de 

Ilhabela são destaque no 
Downhill em Águas de 

Lindóia 
O Morro do Cristo em 
Águas de Lindóia, interior 
de São Paulo, foi palco no 
final de semana da etapa 
da Liga de Downhill na 
modalidade de descida, 
onde os atletas realizam 
uma competição cronome-
trada. 
Daniel Brandão foi o cam-
peão na Master A2 (35-39 
anos) com o tempo de 1 
minuto e 32 segundos. 

Ele ficou em terceiro no 
geral. Samuel Freire Cruz, 
atleta bolsista de Ilhabe-
la, foi o grande campeão 
na categoria Junior (17-
18 anos) fechando com o 
quarto tempo geral com 1 
minuto e 35 segundos. 
O Downhill é uma pro-
va extremamente técnica, 
exigindo muito da pilota-
gem e uma bicicleta mais 
específica com pneus mais 

largos e suspensões com 
mais curso entre 180 a 200 
mm, e freios mais poten-
tes.
Ilhabela já tem tradição na 
modalidade. 
Alcides de Souza Cruz, o 
Juninho, conquistou di-
versos títulos nacionais 
na Elite desta modalidade 
e representou o Brasil em 
grandes eventos interna-
cionais.


