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São Paulo lança ofensiva 
de combate à dengue

Governo do Estado de São Paulo inaugura terceira fase da campanha “Todos juntos contra o Aedes aegypti”

O governo do Estado de São 
Paulo lançou, nesta semana, 
uma nova ofensiva para evitar 
o avanço do mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya e 
zika vírus, no próximo verão. 

Trata-se da terceira fase da 
campanha estadual “Todos jun-
tos contra o Aedes aegypti”, que 
contará com quase 20 mil agen-

tes municipais e estaduais em 
atuação por todo o Estado.

O governador Geraldo Alck-
min se reuniu, na segunda-feira 
(19), com cientistas que traba-
lham nos testes clínicos da vaci-
na da dengue e visitou as obras 
da nova fábrica de vacinas do 
Butantan.
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Edu Andrade

Vale do Paraíba registra queda no 
número de mortes no trânsito em agosto

CIRCUITO 
CULTURAL 
PAULISTA TRAZ 
ESPETÁCULOS 
GRATUITOS

O Circuito Cultural Paulista, 
programa de circulação de espe-
táculos gratuitos do Governo do 
Estado de São Paulo traz, até o 
fi m deste mês, diversas atrações 
musicais, de dança, teatro, circo 
e espetáculos infantis para cida-
des do Vale do Paraíba.

As mortes decorrentes 
de acidentes de trânsi-
to na região do Vale do 
Paraíba tiveram queda de 
28% em agosto em rela-
ção ao mesmo mês do ano 

passado, segundo levan-
tamento do Sistema de 
Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo 
(Infosiga SP).

Em agosto de 2016, a 
região teve 26 mortes, con-
tra 36 no mesmo mês do 
ano passado, uma queda 
de 10 mortes.

PAGINA 3

Evento de moda agita 
fi m de semana na região

O próximo fi m de semana vai 
ser agitado na região. São José 
dos Campos vai receber a 14ª 
edição do Oscar Fashion Days. 

Considerado um dos maio-
res eventos de moda do Estado, 
o evento deve reunir mais de 4 
mil convidados.         PAGINA 5

Evento contará com a presença do ator Bruno Gissoni

Divulgação

Atletas paralímpicos recebem em 
São Paulo medalhas do mérito esportivo

Os 33 atletas paralímpicos paulistas que 
integram a delegação brasileira receberam, 
na terça-feira (20), medalhas do mérito es-
portivo do governo estadual em cerimônia 
no Palácio dos Bandeirantes. Eles conquis-

taram 30 do conjunto de 72 medalhas do 
Brasil.

Ao todo, os competidores do estado ga-
nharam oito medalhas de ouro, 13 de prata e 
nove de bronze.

O nadador Daniel Dias foi um dos homenageados pelo governador Geraldo Alckmin

Leonardo Benassatto/futura Press/Estadão

O programa Em-
prega São Paulo/
Mais Emprego está 
oferecendo 248 vagas 
de trabalho divididas 
entre as áreas de ser-
viços, comércio, entre 
outras, para o Vale do 
Paraíba

Vagas de 
emprego
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Setembro Amarelo:

Prevenção contra o suicídio - 
Vamos falar sobre isso? 

Univap confecciona próteses inéditas 
para vítimas do câncer de mama

O Ambulatório de Pró-
teses Faciais, ligado à Fa-
culdade de Ciências da 
Saúde (FCS) da Universi-
dade do Vale do Paraíba 
(Univap), confecciona há 
mais de 10 anos próteses 
para reabilitar pacientes 
portadores de perdas e 
deformidades de estrutu-
ras faciais (olho, orelha e 
nariz), as quais são ofe-
recidas sem custo para os 
pacientes.

Desde o início deste 
ano, o mesmo ambulató-
rio deu início a um serviço 
inédito no país: a reconsti-
tuição da aréola e bico do 
seio (mamilo) de pacien-
tes mastectomizadas, por 
meio de uma prótese de 
silicone pigmentada, que 
é colada ao corpo, com 
adesivo especialmente de-
senvolvido para este fi m.

“As próteses confeccio-
nadas na Univap são co-

mumente usadas nos Es-
tados Unidos e em alguns 
países da Europa e têm 
sido muito bem aceitas 
pelas pacientes. Elas são 
confeccionadas a partir da 
moldagem do complexo 
aréolo-mamilar do lado 
oposto à mutilação, conta 
a Profa. Dra. Ana Chris-
tina Claro Neves, coorde-
nadora do Ambulatório de 
Próteses da Univap.

Os pacientes são aten-
didos por especialistas da 
área. A mesma equipe já 
trabalha na confecção de 
próteses oculares, nasais, 
faciais, auriculares, utili-
zando várias técnicas, en-
tre elas, o implante ósseo
-integrado.

Para a confecção das 
próteses de aréola e ma-
milo é necessário que a 
paciente já tenha feito a 
reconstituição cirúrgica 
da mama ou faça uso de 

prótese mamária externa 
de silicone (que fi cam fi -
xadas no sutiã).

Os interessados devem 
ligar para a Univap, no 
telefone (12) 3947-1016. 
Na primeira consulta será 
realizada a avaliação da 
paciente e dado início a 
confecção da prótese que 
será entregue após 20 
dias. A primeira consulta 
é gratuita e nas demais 
(em média 3 consultas) 
será cobrada uma taxa de 
R$10,00.

Atualmente, os aten-
dimentos de próteses 
mamárias são realizados 
todas às quartas-feiras, 
das 11h às 14h, no Ambu-
latório de Próteses da Fa-
culdade de Odontologia 
da Univap, localizado no 
bloco 04 do Campus Ur-
banova, na Av. Shishima 
Hifumi, 2911, em São José 
dos Campos.

Poupatempo da região 
promove ação na luta contra 
o câncer de colo do útero

O câncer de colo do 
útero é o terceiro mais co-
mum entre as brasileiras. 
Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), 
serão 16.340 novos ca-
sos em 2016, um aumen-
to de 4,8% na incidência 
(15.590 registrados em 
2015). Estima-se ainda 
que mais de 5 mil mulhe-
res morrem por ano em 
decorrência da doença, o 
que totaliza uma morte a 
cada 90 minutos.

Para promover o deba-
te sobre a doença com a 
sociedade, os usuários do 
Poupatempo de São José 
dos Campos encontram, 
durante essa semana, ro-
bôs interativos da cam-
panha Força Amiga, que 
compartilham mensagens 
de conscientização sobre a 
doença, desde sua fase ini-
cial até a fase metastática.  

Dividida em diferentes 
etapas, a campanha ati-
vou a sociedade nas redes 

Guichê Virtual lança app  que 
permite comprar passagem 
de ônibus em 1 minuto

O Guichê Virtual, 
startup brasileira líder 
na venda de passagens 
de ônibus online, acaba 
de lançar seu aplicati-
vo nativo. É a primeira 
empresa do setor a ter 
um app especialmente 
desenvolvido para iOS 
e Android. O aplicati-
vo possibilita que seu 
cliente finalize a compra 

em menos de 1 minuto. 
A expectativa é que essa 
agilidade nas operações 
faça com que já no ano 
que vem, cerca de 20% 
de todas as transações 
sejam feitas por meio do 
aplicativo. 

Além disso, a empresa 
já está fechando parcerias 
com as companhias de 
ônibus parceiras para ofe-

recer promoções especiais 
para o passageiro que 
estiver na rodoviária na-
quele momento através 
de notifi cações (push) e 
usando a geolocalização. 
Será possível até enviar 
avisos aos clientes no ho-
rário em que eles precisa-
rem sair de casa para não 
perder o ônibus e consul-
tar informações offl  ine. 

sociais, por meio do uso 
da hashtag #ForçaAmi-
ga, engajamento de cele-
bridades, sensibilização 
da sociedade por meio de 
conteúdo na conta de luz, 
em parceria com a AES 
Eletropaulo, com parceria 
com a AES Ergos e inter-
venções no Metrô de São 
Paulo. 

Além de disseminar 
conhecimento entre os 

especialistas, jornalistas, 
blogueiras e infl uencia-
dores, para fomentar uma 
discussão integral sobre a 
saúde da mulher e mudar 
as estatísticas nacionais, 
desde aquela que precisa 
se prevenir até aquela que 
hoje já tem a doença, visto 
que 20% delas apresen-
tam resposta terapêutica 
inadequada as tecnologias 
atualmente disponíveis.

Setembro Amarelo é uma campanha 
de conscientização sobre a prevenção do 
suicídio, que tem como intuito alertar a 
população sobre a realidade do suicídio e 
as formas de prevenção. De acordo com 
a ABP (Associação Brasileira de Psiquia-
tria), este trabalho surgiu para dissemi-
nar informações que podem auxiliar a 
sociedade a desmitifi car o tabu em torno 
do assunto e ajudar médicos a identifi car 
seus fatores de risco, tratar e instruir seus 
pacientes.

 Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro 
de Valorização da Vida), CFM (Conselho 
Federal de Medicina) e ABP, o Setembro 
Amarelo realizou as primeiras atividades 
em 2014, em Brasília. Em 2015, a campa-
nha conseguiu uma maior exposição com 
ações em todas as regiões do País. No ex-
terior, o IASP – Associação Internacional 
para Prevenção do Suicídio – também in-
centiva a divulgação do evento.

Segundo a ABP, todos os anos são re-
gistrados cerca de dez mil suicídios no 
Brasil, e mais de um milhão em todo o 
mundo. A ABP afi rma ainda que 17% das 
pessoas no Brasil pensaram, em algum 
momento, em tirar a própria vida. Esti-
ma-se que até 2020 poderá ocorrer um 
aumento de 50% na ocorrência anual de 
suicídios em todo o mundo, ultrapassan-
do o número de mortes decorrentes de ho-
micídio e guerra combinados.

Mas, afi nal, o que leva uma pessoa a 
pensar em suicídio ou a chegar a cometê
-lo? Segundo a ABP, “o suicídio pode ser 
defi nido como um ato deliberado, de for-
ma consciente e intencional, usando um 
meio que ele acredita ser letal”. O com-
portamento suicida vai num crescente 
que envolve desde pensamentos até pla-
nos e a tentativa de suicídio. Trata-se de 
uma complexa interação de fatores psico-
lógicos e biológicos, inclusive genéticos, 
culturais e socioambientais. Sendo assim, 
o pensamento suicida deve ser considera-
do como o desfecho de uma série de variá-
veis que se acumulam na história do indi-
víduo, não podendo ser levado em conta 
apenas determinados acontecimentos 
pontuais de sua vida.

Conforme a ABP, há diversas manei-
ras de prever e impedir o ato suicida. Os 
dois principais sinais de alerta são:

• Tentativa prévia de suicídio: é 
o fator preditivo isolado mais importan-
te. Pacientes que tentaram suicídio pre-
viamente têm de cinco a seis vezes mais 
chances de tentar suicídio novamente. 
Estima-se que 50% daqueles que se sui-
cidaram já haviam tentado previamente.

• Doença mental: sabemos que qua-
se todos os suicidas tinham uma doença 
mental, muitas vezes, não diagnosticada 
ou não tratada de forma adequada. Os 
transtornos psiquiátricos mais comuns 
incluem depressão; transtorno bipolar; 
alcoolismo e abuso/dependência de ou-
tras drogas; alguns transtornos de per-
sonalidade e esquizofrenia. Pacientes com 
múltiplas comorbidades psiquiátricas 
têm um risco aumentado, ou seja, quanto 
mais diagnósticos, maior o risco.

Outros fatores de risco também devem 
ser considerados, como o sentimento de 
desesperança, desamparo e desespero; 
doenças clínicas graves, como câncer, 
HIV ou doenças degenerativas; maus tra-
tos na infância, como abuso físico e sexu-
al; dentre outros.

Muitas pessoas com intenção suici-
da expressam, de modo sutil, o desejo de 
morrer; falam de sua falta de esperança, 
do sentimento de culpa e de a vida não 
valer mais a pena. Amigos, familiares, 
pessoas que tenham contato com alguém 
demonstrando tristeza profunda e com 
um discurso pessimista precisam levar 
em consideração o risco de suicídio. Pode-
rão, assim, conversar e levar o indivíduo 
para receber ajuda especializada.

Vale lembrar que os Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), os Hospitais de 
Urgência e Emergência (geral e/ou psi-
quiátrico), os Serviços Especializados e 
outros são de fundamental importância 
para os indivíduos que estão em situação 
de crise. Portanto, ao menor sinal de alte-
rações no comportamento compatíveis às 
características citadas acima, é impres-
cindível buscar ajuda médica, de prefe-
rência, o mais rápido possível.

Prof. Dr. Mario Louzã
Médico psiquiatra, doutor em Medicina 

pela Universidade de Würzburg, Alemanha. 
Membro Filiado do Instituto de Psicanálise 

da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo (CRMSP 34330)

A prótese é colada no corpo com adesivo especialmente desenvolvido

Os usuários encontram robôs interativos da 
Campanha ‘Força Amiga’

Divulgação
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Vale registra queda no número 
de mortes no trânsito em agosto

Atletas paralímpicos recebem 
em São Paulo medalhas do 
mérito esportivo

As mortes decor-
rentes de acidentes 
de trânsito na região 
do Vale do Paraíba ti-
veram queda de 28% 
em agosto em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado, segundo le-
vantamento do Siste-
ma de Informações Ge-
renciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado 
de São Paulo (Infosiga 
SP).

Em agosto de 2016, 
a região teve 26 mor-
tes, contra 36 no mes-
mo mês do ano passa-
do, uma queda de 10 
mortes.

Em todo o Estado de 
São Paulo as mortes no 
trânsito tiveram queda 
de 6% no acumulado 
do ano entre janeiro 
a agosto, em relação 
ao mesmo período de 
2015, segundo o Info-
siga SP. 

Foram 226 óbitos a 
menos nos primeiros 
oito meses de 2016.
Com relação ao mês de 
agosto, houve queda 
de 5% nos óbitos rela-
cionados a acidentes 
de trânsito em relação 
ao mesmo período de 
2015.

Os acidentes com 
vítimas também mos-
traram redução tanto 
no acumulado do ano 
quanto no mês de agos-
to, sempre comparan-
do com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. 
No acumulado houve 
uma diminuição de  
23% nas ocorrências. 
E em relação ao mês 
de agosto houve queda 
de 20%, demonstrando 
índices muito positivos 
e colaborando para 
que a meta para 2020, 
de redução em 50% no 
número de vítimas fa-
tais em decorrência de 
acidentes de trânsito 
seja alcançada.

O Infosiga-SP traz 
informações mensais 
sobre óbitos e aciden-
tes com vítimas em 
consequência de ocor-
rências no trânsito.

A publicação refe-
re-se sempre ao mês 
anterior, com dados de 
acidentes no Estado de 
São Paulo, incluindo 
seus 645 municípios, 
que ficam disponíveis 
através do site www.
infosiga.sp.gov.br. 

Na terça-feira (20), os 33 
atletas paralímpicos paulistas 
que integram a delegação bra-
sileira receberam medalhas do 
mérito esportivo do governo 
estadual em cerimônia no Pa-
lácio dos Bandeirantes. Eles 
conquistaram 30 do conjunto 
de 72 medalhas do Brasil.

Ao total, os competidores do 
estado ganharam oito medalhas 
de ouro, 13 de prata e nove de 
bronze. No quadro geral, o país 
conquistou 14 medalhas de ouro, 
29 de prata e 29 de bronze. A 
modalidade em que os paulistas 
mais se destacaram foi o atletis-

mo, que rendeu quatro ouros, 
seis pratas e quatro bronzes.

Silvania Costa de Oliveira, 
medalhista de ouro no atletis-
mo, disputou este ano a sua 
primeira Paralimpíada. “Estou 
muito feliz, não consigo nem 
me expressar neste momen-
to, foi um trabalho de quatro 
anos. Tive a oportunidade que 
o Time São Paulo me concedeu. 
Eu era 13ª no ranking mundial, 
eu corria sem sapatilhas, não 
tinha equipamentos, nem con-
dições de permanecer no espor-
te”, lembrou.

A paratleta contou que sua 

família é de origem humilde e 
veio do interior de Mato Gros-
so tentar a sorte em São Paulo. 
Ela e o irmão mais velho, Ricar-
do Oliveira, dividiam a mesma 
sapatilha quando começaram 
a treinar. Ricardo Oliveira foi 
responsável pelo primeiro ouro 
do Brasil nos Jogos Paralímpi-
cos do Rio de Janeiro.

Natação
Entre os atletas paulistas, a 

natação foi a segunda moda-
lidade com maior número de 
medalhas, um total de 12. Fo-
ram quatro de ouro, cinco de 
prata e três de bronze. Daniel 

Dias conquistou quatro meda-
lhas de ouro, três de prata e 
duas de bronze, tornando-se o 
nadador paralímpico mais vi-
torioso da história.

Daniel disse que este é o 
momento de celebração, mas 
também de preocupação. “Pre-
cisamos dar continuidade ao 
trabalho que se vem fazendo. 
Não vamos parar por aqui, a 
gente caminhou, e que grande 
caminhada fizemos atá aqui. 
Este não é momento de parar”, 
disse. O atleta pediu que os in-
vestimentos no esporte para-
límpico se mantenham.

A atleta Renata Silva, 
medalhista de prata nas 
Paralimpíadas Rio 2016, 

recebe do governador 
Geraldo Alckmin a medalha 

do Mérito Esportivo, em 
cerimônia realizada no 

Palácio dos Bandeirantes

Deivid Dutra/A Razão

A fiscalização nas estradas é uma das causas da redução das mortes nas rodovias que cortam o Vale do Paraíba



PINDAMONHANGABA 21 DE SETMBRO DE 2016Tribuna do Norte 4

J Marinho Projetos e Prestação de Serviços em Construção Civil e 
Industrial Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 08.033.620/0001-39, Inscrição 
Estadual nº 528.081.436.117, Inscrição Municipal 18839, por seu 
representante legal Jesu Marinho da Cruz Junior, CPF nº 159.485.278-24, 
vem por meio de esta comunicar e extravio de 01 Talão de Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços, modelo bloco, 3 vias, contendo as notas fi scais de 
nº 151 à 200 todas em branco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 255/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca ao SR (a) MARIA APPARECIDA 
P T FREITAS,  responsável pelo imóvel situado a RUA MARIZ E BARROS, S/
NR  Bairro BOA VISTA,   inscrito no município sob a sigla NO111601019000, para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA 

 
============================================================== 

CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
============================================================== 

 
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 9ª reunião do respectivo 
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de 
Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início 
impreterivelmente às 16horas do dia 28 de setembro do ano de 2016. 
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes 
matérias: 
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10); 
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17); 
c) Outros assuntos diversos. 
 

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

Sidervan Luiz Alves 
Superintendente do FPMP 
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PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:20/09/2016 
 

FUNÇÃO
AJUDANTE DE COZINHA (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 
 

ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br  OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR, 
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministé-
rio do Trabalho e Empre-
go (MTE), oferece nesta 
semana 248 vagas de tra-
balho divididas entre as 
áreas de serviços, comér-
cio, entre outras, para o 
Vale do Paraíba.

As vagas estão distribu-

ídas entre os municípios 
de Caçapava, Cachoeira 
Paulista, Campos do Jor-
dão, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, 
Jacareí, Lorena, Pinda-
monhangaba, São José 
dos Campos e Taubaté. 
Os itens “escolaridade” e 
“experiência” variam de 
acordo com as oportuni-
dades.

Para ter acesso às va-
gas, basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-

nha e informar os dados 
solicitados. 

Outra opção é compa-
recer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho.

O cadastramento do 
empregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibili-
zar vagas no sistema, 
é necessária a apre-
sentação do CNPJ da 
empresa, razão social, 

endereço e o nome do 
solicitante.

Desde a implantação 
do Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O sis-
tema conta com um banco 
de 3,5 milhões de currícu-
los cadastrados.

Para mais informações 
sobre o Emprega São Pau-
lo/Mais Emprego, acesse: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br.

COTIDIANO
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 248 
oportunidades para a região

Na região, há 38 vagas para atendente de lanchonete, entre outras oportunidades

Divulgaão
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Circuito Cultural Paulista traz 
espetáculos para o Vale do Paraíba

Os dias 22, 23 e 24 de 
setembro vão ser agita-
dos na região. São José 
dos Campos vai receber 
a 14ª edição do Oscar 
Fashion Days.

Considerado um 
dos maiores eventos 
de moda do Estado, o 
Oscar Fashion Days 

deve reunir mais de 4 
mil convidados. Esta 
é a primeira vez que o 
evento será realizado no 
Colinas Shopping.

Essa semana o em-
presário Oscar Cons-
tantino, presidente do 
Grupo Oscar Calçados, 
reuniu a imprensa para 

falar do evento e da im-
portância da responsa-
bilidade social da inicia-
tiva. 

Durante a coletiva,  o 
produtor geral do OFD, 
Álvaro Mirapalheta,  re-
velou alguns nomes de 
celebridades que mar-
carão presença nas três 

noites de desfiles, entre 
elas, a apresentadora 
Adriane Galisteu, o ator 
e apresentador Otavia-
no Costa,  o ator Bruno 
Gissoni, a apresentado-
ra e modelo Fernanda 
Mota, o ator Gabriel Le-
oni, entre outros ainda 
não confirmados.

artista plástica 
apresenta oficina 
de arte no 
Taubaté Shopping 

O Circuito Cultural 
Paulista, programa de 
circulação de espetáculos 
gratuitos do Governo do 
Estado de São Paulo, traz, 
até, o fim deste mês, di-
versas atrações musicais, 
de dança, teatro, circo e 
espetáculos infantis para 
cidades do Vale do Paraí-
ba.

Nos dias 24 e 25, Pin-
damonhangaba e Ilhabe-
la, recebem o espetáculo 
“Circo Jazz”, do grupo 
Cabaré dos Três Vinténs e 
a Trupe Baião de 2. Inspi-
rado pelos espetáculos de 
variedades da década de 
1930, as duas trupes apre-
sentam um trabalho com 
números de acrobacia, 
malabares e perna de pau, 
com direito a trilha sonora 
ao vivo.

No domingo (25), Pa-
raibuna recebe o show de 
dança “Inteligência Am-

biental”, que busca por 
meio da linguagem da 
dança urbana breaking 
sensibilizar o público 
acerca dos problemas am-
bientais que nos afetam. 

No dia 28, quarta-feira, 
“O Abajur Lilás” chega a 
São Sebastião. A peça con-
ta a história de três prosti-
tutas exploradas por Giro, 
formando uma relação de 
submissão que envolve 
jogos de poder e conflitos 
de interesses.  A peça con-
ta com a presença do ator 
Nuno Leal Maia.

Apenas no primeiro 
semestre de 2016, mais 
de 230 mil pessoas presti-
giaram as 440 apresenta-
ções gratuitas do Circuito 
Cultural Paulista, que cir-
cularam por 110 cidades 
do interior e litoral. Para 
mais informações, acesse: 
www.circuitoculturalpau-
lista.sp.gov.br.

Ao nos depararmos 
com uma bela obra de 
arte, é comum imagi-
narmos quem está por 
trás daquela peça e 
como aquele trabalho 
foi criado. Essas são 
apenas algumas das 
curiosidades que pode-
rão ser esclarecidas na 
oficina no campo mon-
tada pela artista plástica 
Rose Danelli, responsá-
vel pela exposição “Ma-
ria, exemplo de mãe” no 
Taubaté Shopping. 

A mostra, que desta 
vez reunirá mais de 30 
representações inéditas 
de Maria, foi apresen-
tada pela primeira vez 
em maio. Agora, além 
das novas peças, con-
feccionadas em diversos 
tamanhos e modelos, os 
visitantes terão a chan-
ce de conferir de perto 
todo o processo de cria-
ção das imagens que es-
tarão sendo produzidas 
no local da exposição. 

“Vai ser um mês de 

pura benção”, diz Rose. 
“Esse tipo de evento 
faz bem para as pesso-
as, pois elas ficam co-
movidas com a beleza 
e a espiritualidade do 
local.” Para decorar as 
peças, a artista utiliza, 
por exemplo, pérolas, 
renda guipir e mate-
riais específicos de me-
tal. Entre as principais 
obras expostas, estarão 
representações de Nos-
sa Senhora de Apareci-
da, Nossa Senhora das 
Graças e Nossa Senhora 
da Fátima.

A oficina de Rose 
Danelli fica em exibição 
na Alameda Cultural do 
Taubaté Shopping, ao 
lado da livraria Leitu-
ra, até o dia 30 de ou-
tubro, das 12h às 22h. 
A visitação do espaço 
é gratuita e os interes-
sados poderão adquirir 
as peças em exposição 
ou mesmo as que esti-
verem sendo produzi-
das no local.

Evento de moda agita fim de 
semana em São José dos Campos

O ator Gabriel Leone, de “Velho Chico” e a apresentadora Adriane Galisteu são presenças 
confirmadas nos desfiles que vão mostrar a moda primavera-verão 2016
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O Grupo Cabaré dos Três Vintens se apresenta no espetáculo ‘Circo Jazz’ no próximo final de semana

Mostra reúne 30 representações inéditas de Maria
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São Paulo lança ofensiva 
contra o Aedes aegypti

O governo do Estado 
de São Paulo lançou, 
nesta semana, uma 
nova ofensiva para 
evitar o avanço do mos-
quito transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus, no próximo 
verão. 

Trata-se da tercei-
ra fase da campanha 
estadual “Todos juntos 
contra o Aedes aegyp-
ti”, que contará com 
quase 20 mil agentes 
municipais e estaduais 
em atuação por todo o 
Estado.

Em 551 cidades pau-
listas 30,2 mil profi s-
sionais farão atividades 
extras aos sábados, 
visitando imóveis e 
removendo criadouros. 
Os agentes serão remu-
nerados pela Secretaria 
de Estado da Saúde 
com base em convê-
nios fi rmados junto às 
prefeituras que prevê o 
pagamento de diárias 
extras no valor de R$ 
120 por profi ssional.

As ações incluem a 
varredura de focos do 
mosquito em imóveis 
públicos, privados e 
baldios, com elimi-
nação de criadouros, 

remoção mecânica, 
tratamento químico 
(quando necessário), 
bem como a difusão de 
orientações à popula-
ção.

Além disso, um efe-
tivo de mil agentes da 
Sucen (Superintendên-
cia de Controle de En-
demias), 500 a mais do 
que em anos anteriores, 
estará à disposição dos 
municípios para apoio 
em ações de nebuliza-
ção para matar o mos-
quito em fase adulta.

 A Secretaria ainda 
irá realizar na última 
semana de novembro 
a Semana Estadual de 
Combate às Arbovi-
roses, quando serão 
intensifi cados os mu-
tirões para eliminação 
de criadouros do Aedes 
Aegypti e realizadas 
campanhas de cons-
cientização em espaços 
públicos, escolas e junto 
aos meios de comuni-
cação sobre prevenção 
e combate ao mosquito 
transmissor da dengue, 
panfl etagem, palestras 
e divulgação de infor-
mações sobre sinais e 
sintomas da doença, 
entre outras ações.

 NOVA FÁBRICA

Governador anuncia expansão dos testes da vacina contra dengue 
O governador Geral-

do Alckmin se reuniu, na 
segunda-feira (19),com 
cientistas que trabalham 
nos testes clínicos da va-
cina da dengue desenvol-
vidos em dez centros de 
pesquisa, em todas as re-
giões do país. 

No encontro, realiza-
do no Instituto Butantan, 
unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de São 
Paulo e um dos maiores 
centros de pesquisa bio-

médica do mundo, Alck-
min anunciou o crono-
grama de início dos testes 
clínicos da primeira vaci-
na brasileira contra a den-
gue em mais quatro esta-
dos do país.

“Hoje estamos enfren-
tando este grande desafi o, 
são anos de estudo. Úl-
tima fase da 1° vacina do 
mundo tetravalente com 
dose única e contra quatro 
tipos de vírus, com altíssi-
mo índice de proteção. Es-

tamos muito otimistas”, 
comemorou o governador.

São convidadas a par-
ticipar do estudo pessoas 
saudáveis, que já tiveram 
ou não dengue em algum 
momento da vida e que se 
enquadrem em três fai-
xas etárias: 2 a 6 anos, 
7 a 17 anos e 18 a 59 
anos. Os participantes 
do estudo são acom-
panhados pela equipe 
médica por um perío-
do de cinco anos para 

verificar a eficácia da 
proteção oferecida 
pela vacina.

A vacina do Butantan, 
desenvolvida em parceria 
com os Institutos Nacio-
nais de Saúde dos Estados 
Unidos (NIH, na sigla em 
inglês), é produzida com 
vírus vivos, mas genetica-
mente atenuados, isto é, 
enfraquecidos. Nesta últi-
ma etapa da pesquisa, os 
estudos visam comprovar 
a efi cácia da vacina. 

Para intensifi car as ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti no Estado, a Secre-
taria da Saúde, em parceria com a ONG Re-
ciclanip, segue como  mutirão até o fi m des-
te mês, para coletar pneus  nos municípios 
paulistas. São, ao todo, 344 pontos de coleta 
espalhados pelas cidades participantes.

O objetivo é eliminar possíveis focos do 
inseto transmissor de doenças como a den-
gue, febre chikungunya e zika vírus.

A ONG Reciclanip, é considerada uma das 
principais iniciativas na área de pós-consu-
mo da indústria brasileira, por reunir mais 
de 800 pontos de coleta no Brasil. Desde 
1999, quando começou a coleta pelos fabri-
cantes, 2,79 milhões de toneladas de pneus 
inservíveis foram coletados e destinados 
adequadamente, o equivalente a 558 milhões 
de pneus de passeio.

SEGUE O MUTIRÃO PARA COLETA DE PNEUS 
ESTADO APRESENTA QUEDA 
DE CASOS DA DOENÇA

Balanço realizado pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo aponta que o 
número de casos de dengue confi rmados no 
Estado caiu 77%  neste ano, em compara-
ção com o mesmo período do ano passado.

Até o dia 31 de agosto, foram confi rma-
dos 154.180 casos da doença em todo o Es-
tado. No mesmo período de 2015, o número 
de casos confi rmados era de 675.129.

Além da diminuição no número de casos, 
também houve queda de 84%  no número 
de óbitos pela dengue no Estado, passando 
de 482 entre janeiro e agosto de 2015 para 
77 no mesmo período de 2016.

Divulgação

Daniel Guimarães

Os testes da vacina brasileira serão iniciados 
em quatro estados do país

Ação deve continuar nos municípios até o fi m do mês

O governador Geraldo Alckmin visitou, 
nesta semana, a futura fábrica de vacinas do 
Instituto Butantan, que possuirá uma ampla 
plataforma de produção e poderá incluir vaci-
nas contra a raiva, dengue e zika vírus, entre 
outras. A unidade realizará todas as etapas de 

produção de uma vacina: produção viral em 
célula, purifi cação, fi ltração, formulação, en-
vase, liofi lização e embalagem.

Os investimentos na nova planta são de R$ 
110 milhões, com fi nanciamento do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Social (BNDES).
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