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A Gazeta dos Municípios

Equipe de Turismo de
Pindamonhangaba faz visita
técnica na Falésia do Quintal

Dia do Homem reforça a importância 
do autocuidado masculino

São Sebastião adquire novos
cobertores para os Hospitais de

Clínicas do Centro e de Boiçucanga

A equipe de Turismo da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, no último fim 
de semana, fez uma visi-
ta técnica na Falésia do 
Quintal, que fica no Nú-
cleo Turístico do Ribeirão 
Grande. 
Estiveram presentes, o se-
cretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores, 
e o diretor de Turismo, Fá-
bio Vieira, com a van da 
equipe, que opera como 

O Dia do Homem, cele-
brado em 15 de julho em 
nosso país, foi proposto 
pela Ordem Nacional dos 
Escritores em 1992. Desde 
então, a data tem desperta-
do cada vez mais atenção 
e provocado debates por 
parte de especialistas em 
saúde masculina e autori-
dades políticas, como for-
ma de chamar a atenção 
para os cuidados com o 
corpo e a mente.
Pensando nisso, o psi-
cólogo clínico de Pinda-
monhangaba Marcello 
Aguilera, aproveita a data 
para reforçar as ações que 
promove em busca do au-
tocuidado como forma de 
garantir uma vida mais 
saudável e ajudar na pre-
venção de doenças.
Segundo levantamento do 
IBGE, os homens vivem 
sete anos a menos do que 
as mulheres. Enquanto 

Na quarta-feira (14), o 
Hospital de Clínicas de 
São Sebastião (HCSS) re-
cebeu 100 cobertores no-
vos adquiridos pela Prefei-
tura de São Sebastião, por 
meio da Secretaria de Saú-
de (SESAU) e Fundação 
de Saúde Pública (FSPSS). 
Metade deles será destina-
da ao Hospital de Clínicas 
de São Sebastião - Costa 
Sul (HCSS-CS), em Boi-
çucanga. O secretário da 
área, Reinaldo Moreira, 
esteve no local para confe-
rir os materiais.
Ele conta que toda a parte 
de enxoval e rouparia hos-
pitalar, composta por len-

Centro de Informações 
Turísticas. A equipe foi re-
cepcionada pelos proprie-
tários Laura e Esli, que o 
acompanharam até o alto 
do mirante.
De acordo com o secretá-
rio adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores, 
as visitas técnicas buscam 
fazer um mapeamento das 
atrações turísticas do mu-
nicípio, com o objetivo de 
fomentar o retorno das ati-

a expectativa de vida no 
sexo feminino é de 80 anos 
no Brasil, nos homens, a 
média é de 73 anos. Outro 
dado alarmante, segundo a 
OMS é que os homens re-
presentam 76% dos suici-
das em território nacional.
Desde que iniciou os aten-
dimentos clínicos, em 
2018, Aguilera percebeu 
que o sexo masculino tem 
dificuldade de se cuida-
rem. “Visualizei uma lacu-
na enorme nos homens em 
relação ao autocuidado. 
Além disso, percebi uma 
resistência muito grande 
ao processo psicoterapêu-
tico. Por isso, decidi focar 
e me especializar no tra-
balho com esse público, 
principalmente no que diz 
respeito às inseguranças, 
emoções e relacionamen-
tos”, explica.
De acordo com o psicólo-
go, vários tipos de medo 

çóis, toalhas, cobertores, 
uniformes profissionais, 
roupas cirúrgicas, entre 
outros itens, está sendo 
renovada. “Compramos 
produtos de alta qualida-
de para que os pacientes 
tenham mais conforto du-
rante os dias de frio atípico 
que estamos enfrentando 
na região”, diz. “Estamos 
fazendo vários investi-
mentos para dar melhores 
condições de trabalho aos 
funcionários dos hospitais 
e melhor atendimento aos 
pacientes”, completou.
Entre as melhorias feitas, 
está a ampla reforma por 
que está passando a Uni-

vidades quando a pande-
mia permitir.
“Nossas visitas técnicas 
têm o objetivo de conhe-
cer de perto os locais que 
Pinda tem a oferecer e 
também apresentar nossa 
proposta de um novo tu-
rismo. 
E posso dizer que a cada 
dia somos surpreendidos 
pela receptividade e bele-
za que Pindamonhangaba 
tem”, finaliza Flores.

podem afetar os homens. 
“O medo de ser menos ho-
mem; de ter sua masculi-
nidade afetada; de se sentir 
invadido; de olhar para si; 
de se cuidar”, exemplifica.
Conforme Aguilera, o 
medo é uma questão bas-
tante complexa, já que, 
além de paralisar, tem ma-
tado homens todos os dias. 
Como forma de alertar a 
sociedade para a impor-
tância do autocuidado, o 
psicólogo tem promovi-
do ações para divulgar o 
tema, por meio de posta-
gens esclarecedoras nas 
redes sociais e de divulga-
ção na mídia tradicional.
Para saber mais sobre o 
trabalho de Aguilera, o 
acompanhe pelas redes so-
ciais:
- Instagram @psicologo.
aguilera
- Facebook Psicólogo 
Aguilera

dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do HCSS, para ma-
nutenção sanitária, moder-
nizações e unificação da 
UTI Respiratória e da UTI 
geral, isolando os pacien-
tes nos quartos ao invés do 
setor.
Também a unidade da 
Costa Sul ganhou recente-
mente novos recursos: um 
aparelho de Ultrassom de 
última geração para a Sala 
de Emergência e a implan-
tação de um Laboratório 
de Análises Clínicas na 
unidade hospitalar, redu-
zindo o número de recole-
tas e diminuindo o tempo 
de espera para resultados.
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EXPEDIENTE

Triplo assassinato: Mãe e filhas 
são mortas em Caraguatatuba; 

autor do crime fugiu

Uma mulher de 40 anos 
e suas duas filhas, uma 
de 15 e outra de 13 anos 
foram mortas na manhã 
desta quinta-feira (15) no 
bairro Martin de Sá, em 
Caraguatatuba.  
De acordo com a Polícia 
Militar, o crime aconteceu 
supostamente pelo ex-ma-
rido da vítima, que logo 
de manhã abordou a ex-
-companheira e a golpeou 
com uma faca. Logo após, 
os golpes foram contra 
as duas filhas da vítima, 

que acabaram morrendo 
no local do crime. Uma 
quarta vítima, a filha ca-
çula da mulher, de 9 anos, 
que também foi golpeada,  
conseguiu fugir e foi so-
corrida. Segundo a polícia, 
as filhas seriam de um re-
lacionamento anterior.
O homem, que é funcioná-
rio da Prefeitura de Cara-
guatatuba, fugiu. A Polícia 
Militar está buscando pis-
tas para encontrar o para-
deiro do autor. 
*Por Marcos Bulques 
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Vias de Pindamonhangaba 
recebem faixas de retenção 

para motocicletas

Mulher é presa com 3 kg de 
drogas em Caraguatatuba

Corpo de Bombeiros
realiza campanha de

doação de sangue na região

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está implantan-
do faixas de retenção ex-
clusivas para motocicletas 
pelo município. As vias 
tem como objetivo, garan-
tir mais segurança aos mo-
tociclistas nos semáforos.
De acordo com o Departa-
mento de Trânsito, as áre-
as ficarão entre os carros 
e a faixa de pedestre para 
que os motociclistas pa-
rem com mais segurança 

Uma mulher foi presa com 
3 quilos de drogas em Ca-
raguatatuba na noite desta 
quarta-feira (14). 
De acordo com a Polícia 
Militar, após um patrulha-
mento pelo bairro Nova 
Caraguá I, a mulher foi 
vista em condições sus-
peitas. Antes de abordá-la, 
os policiais perceberam 
que ela teria jogado uma 
sacola no telhado de uma 

No dia 02 de julho, data 
que comemora o Dia do 
Bombeiro Brasileiro, o 
Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo ini-
ciou a Campanha “Bom-
beiro Sangue bom 2021”, 
que segue até o dia 31 de 
agosto na região. 
Desde de 2005, o Corpo 
de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, em conjunto com a 
Fundação Pró-Sangue, re-
alizam a campanha, incen-
tivando a doação de san-
gue das equipes e de toda 
a população, pois os meses 
de julho e agosto, são me-
ses em que os estoques nos 
bancos de sangue ficam 
abaixo da média em virtu-
de do histórico de poucas 
doações neste período.
As ações estão sendo es-

e melhor visibilidade, já 
que os carros saem mais 
lentamente, diminuindo 
assim os conflitos entre os 
veículos.
Algumas vias que já rece-
beram as faixas em Pin-
damonhangaba são: Rua 
Francisco Lessa Junior 
(Via Expressa), Rua Dr. 
Campos Sales, Rua dos 
Expedicionários, Rua Ma-
jor José Dos Santos Mo-
reira, entre outras.

residência. Após a aborda-
gem, ela confessou que na 
sacola teriam drogas que 
seriam comercializadas na 
região. 
A PM encontrou dentro da 
sacola 450 porções de cra-
ck, 466 porções de maco-
nha e 696 porções de co-
caína, totalizando 3 quilos. 
A mulher, que não teve a 
idade revelada, foi presa 
em flagrante. 

palhadas por todo Estado 
de São Paulo, nos ban-
cos de sangue da Fun-
dação Pró-Sangue entre 
outros bancos, com as 
devidas cautelas do ca-
lendário de vacinação,                                       
respeitando o intervalo 
devido para aqueles que 
tomaram a vacina contra a 
Covid-19.
A região possui dois pos-
tos de Coleta, sendo eles 
em Taubaté e São José dos 
Campos:
Av. Inglaterra, 190 - Jar-
dim das Nações, Taubaté 
Hemocentro de Taubaté, 
Telefone: (12) 3624-1273
Rua Antônio Saes, 425, 
Centro de São José dos 
Campos
Serviço de Hematologia 
e Hemoterapia, Telefone 
(12) 3519-3766
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 119/2021 - Gêneros Ali-
mentícios para Montagem de Kit Merenda II, pelo valor total de R$ 
R$ 80.640,00 (oitenta mil e seiscentos e quarenta reais) as empre-
sas D.R. MARTINEZ, CNPJ: 10.943.315/0001-26 e G99 COMER-
CIAL ATACADO E VAREJO, CNPJ: 32.602.152/0001-50, nos ter-
mos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 15 de julho 
de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal. 

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna 
pública a Dispensa de Licitação Nº 178/2021 - Gêneros Alimentícios para 
Montagem de Kit Merenda III, pelo valor total de R$ 69.828,00 (sessenta e 
nove mil oitocentos e vinte e oito reais) as empresas G99 COMERCIAL ATA-
CADO E VAREJO, CNPJ: 32.602.152/0001-50; D.R. MARTINEZ, CNPJ: 
10.943.315/0001-26; PLINIO HALBEN CORREA, CNPJ; 13.888.279/0001-
33 E TCBASE COMERCIAL LTDA, CNPJ; 08.633.096/0001-37, nos termos 
do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 15 de julho de 2021. Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

São José dos Campos oferece 
mais de 1.800 vagas em cursos 
de qualificação pela Fundhas

A Fundação Hélio Augus-
to de Souza (Fundhas), 
está com inscrições aber-
tas para cursos gratuitos 
presenciais e à distância, 
com cerca de 1.800 vagas.
No EAD, a fundação ofe-
rece cinco cursos em dife-
rentes áreas: Excel Básico, 
Compras e Movimenta-
ção de Materiais, Rotinas 
de Recursos Humanos e 
Legislação Trabalhista, 
Segurança e Medicina do 
Trabalho e Marketing Di-
gital.
Para os cursos presenciais, 
as oportunidades são em 
Marketing Pessoal e Pães 
Especiais, que integram o 
programa Portas Abertas 
lançado este ano pela Fun-
dhas.
Desde o início do ano a 
Fundhas, por meio do 
Cephas (Centro de Educa-
ção Profissional Hélio Au-
gusto de Souza), já abriu 
mais de 13.200 oportu-
nidades de qualificação 
profissional. O objetivo 
da instituição é formar 
profissionais preparados 
para o mercado de traba-
lho, acompanhando as ten-

dências de cada área e as 
transformações da socie-
dade contemporânea.
O início dos novos cursos 
está previsto para agos-
to, e todos os candidatos 
selecionados serão comu-
nicados por e-mail com 
orientações para acesso à 
plataforma online e dinâ-
mica das aulas.
As inscrições podem ser 
realizadas pela internet na 
página do Qualifica São 
José ou ainda pela Central 
156. Para concorrer às va-
gas, é necessário possuir 
16 anos ou mais, ser mora-
dor de São José dos Cam-
pos há no mínimo dois 
anos e possuir o Ensino 
Fundamental completo.
Atente-se aos prazos de 
inscrições:
29 de junho a 18 de julho: 
Rotinas de RH e Legisla-
ção Trabalhista, Seguran-
ça e Medicina do Trabalho 
e Marketing Digital.
2 a 22 de julho: Marketing 
Pessoal e Pães Especiais
14 de julho a 3 de agosto: 
Excel Básico e Compras, 
Armazenagem e Movi-
mentação de Materiais


