
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  3 28 de Junho 201128 de Junho  2011

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 28/06/2011
Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital
Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

Sete deputados andaram a
pé pelas ruas onde ficam
os viciados para conhecer
de perto a realidade dos
freqüentadores do localO
deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV) e
outros seis deputados da
Frente Parlamentar de
Enfrentamento ao Crack e
Outras Drogas da
Assembléia Legislativa,
visitaram na manhã de
terça-feira, 21, a
Cracolândia, no centro de
São Paulo.Eles foram
conhecer de perto a
realidade dos viciados que
freqüentam o local
diariamente para o
consumo de drogas a céu
aberto para colher
subsídios para a
elaboração de estratégias
para a instituição de
políticas públicas
emergenciais de combate
ao tráfico e tratamento
aos dependentes
químicos.”É muito
doloroso ver de perto a
condição em que essas
pessoas foram
submetidas por causa do
consumo desenfreado de
drogas, sobretudo o

crack. Sabemos que
muitas pessoas têm
interesse de deixar essa
vida, mas falta apoio
governamental”, disse o
deputado Padre Afonso
Lobato.Os deputados
circularam a pé pelas ruas
da Cracolândia com apoio
da Polícia Militar e
entraram em uma casa
abandonada para
conversar com alguns
dependentes químicos.
Um garoto encontrado
sozinho no meio dos
escombros de um dos
prédios abandonados
pediu ajuda à comitiva
parlamentar. “Quero ir
para uma clínica de
recuperação para me
curar”, disse. O menor foi
levado para o Cratod
(Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e Outras
Drogas), onde passou por
avaliação física e
psicológica, recebeu
roupas novas e foi
cadastrado para contato
com a família. O deputado
padre Afonso Lobato
sugeriu que ele fosse
encaminhado ao
Esquadrão Vida em

Caçapava, mas isso só
seria possível com
autorização judicial.  Uma
das metas da Frente
Parlamentar é pressionar
os governos federal,
estadual e municipais para
aumentar o número de
vagas em clínicas públicas
para o tratamento de
viciados. Centro de
Referência Antes de
visitar a Cracolândia, os
parlamentares se
encontraram às 9h da
manhã na Praça Júlio
Prestes e logo em
seguida, a gerente do
Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (CRATOD),
Marta Ana Jezierski Vaz e
o presidente do Conselho
Estadual Sobre Drogas,
psiquiatra Mauro Aranha,
apresentaram a eles, as
instalações e ações do
Centro.O centro realiza
ações e eventos para a
capacitação de
profissionais de saúde da
rede pública do Estado de
São Paulo nas questões
relacionadas ao crack,
álcool, tabaco e outras
drogas.

Padre Afonso visita a
Cracolândia e resgata

adolescente para
tratamento químico

em SP

A Unitau lidera o grupo de
Instituições de Ensino
Superior que irá propor ao
Ministério da Educação a
ampliação da oferta de
vagas públicas gratuitas
via Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
por universidades e
centros universitários
municipais. A iniciativa
faz parte de um
documento-base, a Carta
de Taubaté, definida no I
Fórum Nacional de
Reitores e Dirigentes de
Instituições Públicas
Municipais de Ensino
Superior, sediado, na
última terça-feira, dia 21
de junho, na Unitau.O
documento, que será
entregue no dia 30 de
junho, propõe também o
repasse de recursos para
as IES municipais como
moeda corrente ao invés
de posterior abatimento
do INSS e impostos
federais, visto que esse
setor colabora com a
previdência do município;
e a revisão da Lei 12.155,
de modo a permitir que as
IES municipais sejam
também beneficiadas com
a concessão de bolsas
para estudantes de
graduação participarem
do desenvolvimento de
atividades de ensino e de
extensão universitária.A
comissão que se reunirá
com dirigentes do MEC e
da Secretaria de Educação
Superior (Sesu) é

composta por nove
membros eleitos no
Fórum – entre eles, o
Reitor da UNITAU, Prof.
Dr. José Rui Camargo e o
Pró-reitor de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX), Prof. Dr. José
Felício Goussain Murade.
Na ocasião, serão
apresentados os
documentos que visam
atrair recursos e
investimentos em ensino,
pesquisa e extensão para
as IES municipais. “Pela
primeira vez, trouxemos
essa discussão para
dentro da nossa
Universidade. Tenho a
certeza de que podemos
conseguir muitas
melhorias para essas
instituições, que, embora
público-municipais, têm
nas mensalidades dos
alunos a sua única fonte de
receita”, diz o Reitor da
Unitau, Prof. Dr. José Rui
Camargo.I Fórum
Nacional de Reitores e
Dirigentes de Instituições
Públicas Municipais de
Ensino SuperiorO evento,
pioneiro no debate sobre
os rumos da educação
superior municipal do
Brasil e as metas
estabelecidas pelo
governo federal para esse
segmento nos próximos
anos, contou com 44
representantes de
Instituições de Ensino
Superior (IES). O
encontro foi uma

oportunidade para debater
acerca das dificuldades
que entidades de ensino
com perfil de autarquia
municipal enfrentam,
com vistas a lutar por
soluções comuns. O
objetivo é formar uma
frente de trabalho de
interesses das IES
municipais de todo o
Brasil, projeto
materializado por meio da
Carta de Taubaté,
documento escrito e
revisado com a
participação de membros
de 14 entidades de ensino
que compareceram ao
Fórum. Ao todo, o país
possui 58 IES municipais,
distribuídas nas
diferentes regiões do
território nacional.
“Neste primeiro Fórum,
conseguimos cumprir de
forma satisfatória
 a pauta da reunião.
Após o encontro
 com representantes do
Ministério da
Educação, em Brasília,
iremos definir novos
p a s s o s
 para dar prosseguimento
às metas comuns,
 que é a defesa
de uma educação
de nível superior de
qualidade com maior
apoio do governo
federal”, afirma o Pró-
reitor de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX), Prof. Dr. José
Felício Goussain Murade.

Unitau propõe criação de
vagas gratuitas ao

Ministério da Educação

Ubatuba prossegue com a
campanha de realização
do teste rápido para HIV,
que é gratuito e o
resultado sigiloso. Os
exames são realizados
diariamente no
Ambulatório de
Infectologia e é tão
confiável quantos os
testes de laboratório. Sai
em, no máximo, 15

minutos.O teste rápido
para HIV já vem sendo
realizado no município
desde janeiro de 2011.
Até o mês de maio, foram
realizados 191 testes,
sendo 92 pessoas
do sexo feminino e 59 do
sexo masculino.
A faixa etária de maior
procura pelo teste está
entre 20 e 34 anos,

seguido pela faixa etária
de 35 a 49 anos. Destes,
96 pessoas realizaram o
teste de HIV pela
primeira vez.
Este exame é
realizado diariamente
no Ambulatório de
Infectologia que
fica na Rua Antonio
Silva Balio, 44, Silop.
Não precisa de jejum.

Ubatuba realiza teste
rápido e gratuito de HIV
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Desde o início deste ano
(2011), o licenciamento
ambiental é concedido
pela secretaria municipal
de Meio Ambiente de
Caraguá e não mais pela
Cetesb (Companhia de
Tecnologia de
Saneamento Ambiental).
Para divulgar e discutir
este assunto, uma mesa de
debates foi realizado
neste dia 27,  no Auditório
Ângelo Fonseca
Unimódulo.O evento,
aberto ao público,
pretende reuniu
profissionais da área,
como arquitetos,
engenheiros, corretores,
construtores e

investidores, além de
representantes de outros
órgãos licenciadores,
estaduais, federais e
municipal, para discutir
maneiras que tornem o
processo de
licenciamento mais
eficiente e ágil.O
licenciamento ambiental
municipalizado beneficia
os investidores locais
pois agiliza as aprovações
com relação ao impacto
ambiental, e ainda
p r o m o v e
desenvolvimento para
geração de emprego e
renda. Apenas 45 cidades
do Estado de São Paulo,
incluindo Caraguá,

contam com o
Licenciamento Ambiental
Municipalizado. Técnicos
do Governo Municipal
passaram por um curso de
capacitação da
Cetesb.Para saber mais
sobre o Licenciamento
A m b i e n t a l
Municipalizado, o
interessado pode
a c e s s a r
www.caraguatatuba.sp.gov.br,
clicar no link da
secretaria de Meio
Ambiente e procurar o
botão sobre o assunto para
ter acesso a documentos,
legislação e solicitação
de licenciamento
ambiental.

Licenciamento ambiental
foi tema de debate

O primeiro evento dos Jogos
Regionais - o Congresso
Técnico - aconteceu no dia
21, na Câmara Municipal.
Este foi o primeiro em que os
representantes das 48
delegações se reuniram em
Pindamonhangaba, iniciando
a competição.O congresso
distribuiu as chaves para a
fase classificatória, por meio
de sorteio eletrônico, e as
cidades receberam pen
drives com a tabela da
primeira rodada, que
representa os três primeiros
dias de jogos. As delegações
aproveitaram a oportunidade
para tirar todas as dúvidas,
tanto da parte técnica, quanto
da infraestrutura da cidade.
“Foi muito importante para as

delegações participarem
desse evento, já que ali elas
puderam ter um primeiro
contato com os outros
participantes, e deixaram
claro qualquer tipo de duvida
que ainda existisse” ressalta
o secretário de Esportes da
Prefeitura de Pinda, Antonio
Macedo Giudice.O
congresso ainda contou com
a presença da vice-prefeita
Myriam Alckmin e com o
presidente da Câmara
Ricardo Piorino.Segundo o
prefeito João Ribeiro que está
otimista com a realização dos
Jogos Regionais em Pinda. “A
cidade tem infraestrutura
muito qualificada, e a
população está ansiosa para
o acontecimento dos jogos.

E ainda o evento esportivo
vai atingir de forma positiva
o comércio que já está
preparado para atender as
delegações e os
turistas.”Sobre os Jogos Os
Jogos Regionais serão
realizados nas quadras,
campos, ginásios e clubes da
cidade, entre os dias 6 e 16
de julho. Mais de 7 mil atletas
estarão alojados em escolas
municipais, estaduais e
faculdades. Ainda é
 esperada a presença de
torcedores, turistas,
autoridades e dirigentes de
outras cidades durante a
época em que também se
comemora o aniversário de
306 anos de
Pindamonhangaba.

Jogos Regionais: 200 dirigentes se
reúnem em Pinda

As árvores do pátio da
Prefeitura de
Pindamonhangaba foram
podadas na manhã dia 21
para prevenir acidentes e
manter a estética do
local.O trabalho foi
realizado em conjunto ao
Departamento do Meio
Ambiente/Secretaria de
Governo e Secretaria de

Obras, que
disponibilizaram seus
funcionários para o
serviço. Aproveitando a
época seca do ano, a
Prefeitura realizou o
serviço para que galhos
não caíssem sobre os
carros e pedestres nos
períodos de chuva.Além
de impedir acidentes, a

poda das árvores serve
também para garantir um
bom funcionamento da
rede elétrica. É
importante salientar que a
poda é sempre
acompanhada por um
técnico que orienta os
funcionários para não
comprometer o estado de
conservação das árvores.

Árvores do pátio da
Prefeitura são podadas

Duas quadras de areia
estão sendo construída no
Distrito de Moreira César
para oferecer mais opção
de lazer à população
quanto à prática esportiva.
Os bairros contemplados
com a implantação das
quadras são: Residencial
Mantiqueira e Terra dos
Ipês II. As obras são
realizadas pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Subprefeitura de
Moreira César.Na Terra
dos Ipês II, a quadra está
sendo construída próxima
a AMI (Academia da
Melhor Idade), na Avenida
Nova Pinda. O local
reservado para construção
vai receber uma quadra de
areia para as partidas de
futebol.No Mantiqueira, o

local escolhido foi o
antigo depósito de
resíduos sólidos, que
agora vai ser aproveitado
para momentos
de lazer. “Estas obras são
frutos da parceria entre
poder público e a

sociedade. A atual gestão
prioriza as necessidades
dos munícipes e trabalha
em prol
do bem estar de todos”,
destacou o subprefeito de
Moreira César, Carlinhos
Casé.

Quadras de areia são
construídas em Moreira César

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza
serviços de sinalizações
nas ruas do bairro Alto do
Tabaú e na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso
para oferecer mais
segurança aos pedestres e
motoristas que trafegam
nestas regiões.As
sinalizações horizontal e
vertical que estão sendo
feitas fazem parte do
cronograma de serviços
da Prefeitura, que prioriza

a segurança no trânsito do
município.No Alto do
Tabaú, as ruas Cônego
Tobias com a General
Júlio Salgado receberam
pinturas no solo e
colocação de placas,
assim como entre
 as ruas Cônego Tobias e
E x p e d i c i o n á r i o s .
Na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
em frente ao
supermercado Pão de
Açúcar, o departamento

de Trânsito está
reforçando a pintura da
faixa de pedestre no local.
E criando um yellow box.
“Aos pedestres que
precisam ir ao Campo
Alegre a pé e atravessam
diariamente a avenida, é
importante a pintura
reforçada da faixa para
orientar melhor os
motoristas e os próprios
pedestres”, disse o
diretor de Trânsito, Luís
Rosas Júnior.

Segurança no trânsito de
Pinda é reforçada com

sinalizações

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) solicitou ao
Prefeito Municipal
informações sobre
estudos visando à criação
de uma Campanha de
Vacinação contra o vírus
HPV em nosso
município. Segundo dados
da Organização Mundial
de Saúde (OMS), a cada
ano 500 mil mulheres em
todo o mundo sofrem de
câncer do colo do útero,
das quais pelo menos 250
mil morrem. No Brasil, a
doença é a segunda maior
causa por morte de câncer
entre as mulheres, de
acordo com o Instituto
Nacional do Câncer
(Inca). “Oferecendo
proteção à população
suscetível, estamos

diminuindo o número de
portadores e, com isso, o
índice de transmissão e
circulação do vírus. Trata-
se não apenas de uma ação
política isolada, mas de
uma política pública de
saúde, um exemplo para o
mundo”, destaca o
vereador.  Sesi Dr. Jair
Roma também solicitou
ao Prefeito Municipal
estudos quanto a
viabilizar a vinda de uma
unidade móvel do
programa “Alimente-se
Bem” do SESI para
Pindamonhangaba. “O
Programa Alimente-se
Bem oferece cursos, com
aulas teóricas e práticas
de culinária, e ainda, com
a proposta de ensinar os
trabalhadores e suas

famílias a preparar
diversas receitas
utilizando totalmente os
alimentos, evitando o
desperdício e,
c o n s e q u e n t e m e n t e ,
reduzindo as despesas
com alimentação”,
ressalta.  Viva Pinda O
vereador Dr. Jair
 Roma esteve no último
dia 17 de junho em
reunião com o Gerente
Geral da Empresa de
Ô n i b u s
 Viva Pinda, João
Machado, onde aproveitou
a oportunidade para
solicitar alguns pedidos
de munícipes. Pedido à
população “Não esqueça:
A Dengue se combate
todos os dias! Vamos cada
um fazer a sua parte”.

Vereador Dr. Jair Roma
solicita criação de

Campanha de Vacinação
contra o vírus HPV


