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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.

Começou a tradicional
Festa do Divino de São
Luiz do Paraitinga, um
misto de religiosidade e
cultura, em que as missas
e apresentações
folclóricas se revezam,
tendo como
a c o m p a n h a m e n t o
comidas típicas e
brincadeiras infantis, que
tomarão conta da cidade
pelos próximos dez dias.
Moçambique, congada e
dança da fita são algumas
das atrações folclóricas
dessa festa que tem de
tudo um pouco, de grupos
musicais ao famoso

“afogado” – prato típico -
um cozido de carne feito
com mais de 20 bois,
servido ao povo
gratuitamente. Além de
popular na região a Festa
do Divido de São Luiz do
Paraitinga tem ganhado
espaço pelo país, e é tão
conhecida como o
carnaval da cidade. Por sua
popularidade e riqueza
cultural a festa e seus
mestres foram retratados
no projeto “Mestres
Navegantes” idealizado
pelo produtor Betão
Aguiar, e realizado com
apoio do Natura Musical.

“Mestres Navegantes”
registrou em vídeo, áudio,
textos e fotos o trabalho
dos mestres em suas
comunidades de origem,
nas cidades paulistas de
São Luiz do Paraitinga,
Catuçaba, Lagoinha,
Taubaté e Guaratinguetá,
tendo como principal
matéria prima a música.A
Festa do Divino de São
Luiz do Paraitinga
acontece até o próximo
dia 12 de junho. Veja a
programação completa no
site da cidade http://
www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br/.

Festa do Divino Espírito
Santo em São Luiz do

Paraitinga

Alunos da rede municipal
de ensino e da Apae de
Ilhabela venceram quatro
das seis categorias do
segundo concurso
f o t o g r á f i c o :
“Biodiversidade: caminho
da vida”, promovido pelo
Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral
Norte (CBH-LN). O
resultado foi divulgado no
fim de semana e a
premiação será na
próxima quinta-feira (9/
6), no Teatro Mário
Covas, em
Caraguatatuba.Ilhabela
venceu nas categorias
Educação Especial, com o
aluno Jefferson Santos, da
Apae (1º lugar); Educação
Infantil, com Idle Santos
da Emei Profª Severina
Barbosa (Tia Zoca) e
Vinícius Teotônio da

Emei Dr. Salvador Arena
(1º e 2º lugar);
Fundamental I, com Anna
Luiza Diniz da EM Dercy
Andrade de Castro (1º
lugar) e Fundamental II,
com a aluna Maria
Eduarda Damaschi, da
EM Ruth Cardoso (1º
lugar). O concurso do
CBH-LN veio de
encontro com o eixo
temático trabalhado em
sala de aula e os
estudantes tiveram a
oportunidade de mostrar
na prática, por meio de
belas fotografias, tudo o
que aprenderam sobre o
meio ambiente e sua
importância para a
sociedade. O júri foi
composto por
profissionais ligados à
fotografia e educação
atuantes nos quatro

municípios, como o
jornalista Ricardo Hiar,
do jornal Imprensa
Livre.O CBH Litoral
Norte é um fórum de
atuação de todos os
segmentos da sociedade
presentes na região e
cumpre o papel de
aglutinador de ideias e
ações voltadas para a
solução de problemas
relativos aos recursos
hídricos e meio ambiente
das quatro cidades.
Anualmente o Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro)
destina recursos ao CBH-
LN para que o órgão
gerencie a manutenção e
o financiamento de
projetos ligados à
recuperação, conservação
e preservação dos
recursos hídricos.

Alunos de Ilhabela
vencem quatro
categorias do 2º

Concurso Fotográfico
Biodiversidade:
Caminho da Vida

O Departamento de Meio
Ambiente está otimizando
a irrigação das plantas do
viveiro. Através de um
sistema que libera água
para todo viveiro de uma
forma que todas as plantas
possam receber a
quantidade certa de
água.Anteriormente, este
trabalho era feito por um
funcionário do

Departamento e levava
cerca de 6 horas para ser
finalizado, com o
aparelho a água chegará a
todas as plantas num único
momento e deve durar
entre 15 a 20 minutos.
Com a mudança, a
quantidade de água
utilizada para regar as
plantas será diminuída e o
funcionário que levava

meio período para regar
as plantas, terá que abrir e
fechar a válvula do
sistema. Com isto, a
economia da carga horária
chega a 200 horas.Coma
ampliação do projeto, o
Departamento de Meio
Ambiente pretende
desenvolver outras
atividades para otimizar o
trabalho.

Meio Ambiente otimiza
trabalho por meio de
sistema de irrigação
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Nova versão do Mobile
Site do Sebrae-SP tem
consultoria por SMS e
sessão de perguntas
frequentesO site do
Sebrae-SP para acesso em
dispositivos móveis está
de visual novo. A partir de
agora, quem acessar o
conteúdo da entidade pelo
celular verá nova
arquitetura e novo modelo
de navegação,
segmentado por públicos:
quem tem empresa e quem
deseja abrir um negócio.
Os conteúdos
disponibilizados, com
dicas online e por SMS,
visam orientar e informar
o público sobre gestão de
negócios.Em formato
leve e ilustrado, o novo
portal para equipamentos
móveis do Sebrae-SP
carrega rapidamente e
tem conteúdo exclusivo
de perguntas e respostas
de internautas, com
formulário para
envio de questões
acessível pelo próprio
celular e respostas
enviadas por SMS. Além

disso, a Agenda de
Tributos mensal é
apresentada dia a dia, para
que o empresário não
perca seus
compromissos.O novo
formato é compatível
também com tablets e
permite a visualização de
notícias e produtos e
serviços do Sebrae-SP
com possibilidade de
inscrição na hora, por
contato telefônico direto
com a Central de
Atendimento (ligação
gratuita).”Esse novo
serviço possibilitará
ampliar a rede de
atendimento aos
empreendedores, não só
no Estado de São Paulo,
mas em todo o País. A
partir dessa porta de
entrada, o usuário terá
acesso às informações e
c o n t e ú d o s
e s p e c i a l m e n t e
formatados para um
ambiente de fácil
navegação”, explica
Clarisse Barreiros,
coordenadora do Núcleo
Digital do Sebrae-SP.O

novo Mobile Site do
Sebrae-SP está disponível
em três versões: para
smartphones, wap e
iPhone.O setorO Brasil
fechou abril de 2011 com
212,6 milhões de acessos
na telefonia celular, de
acordo com a Agência
Nacional de
T e l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel). Nos quatro
primeiros meses do ano,
o Serviço Móvel Pessoal
(SMP) registrou 9,6
milhões de novas
h a b i l i t a ç õ e s
(crescimento de 4,74%
no ano), o maior
crescimento dos últimos
11 anos.Entre as micro e
pequenas empresas, a
utilização de aparelho
celular mais que dobrou
entre 1998 e 2008,
saltando de 42%, para
91% em 2008, de acordo
com o estudo As
Tecnologias de
Informação e
Comunicação nas Micro e
Pequenas Empresas
Brasileiras, realizado
pelo Sebrae-SP.

Pelo celular
empreendedores tiram
dúvidas sobre a gestão

de seus negócios

O vereador Henrique Nunes (PV)
afirmou que o apoio político que
oferecia ao prefeito de Taubaté
“não é mais sustentável”, diante
da situação de crise pela qual
passa a administração municipal,
e cobrou um “choque de gestão”
por parte do prefeito. “Vamos ter
esperança que o prefeito reaja,
acorde e administre a cidade.”Ele
chegou a essa conclusão após
elencar as investigações
promovidas pela Câmara. Sobre
a CEI (Comissão Especial de
Inquérito) que apura
irregularidades na contratação de
empresa para fornecimento de
merenda escolar, da qual é
presidente, Henrique Nunes
informou que o Executivo foi
notificado sobre a abertura e
formação. O grupo é composto
pelos vereadores Ary Kara Filho,
relator, e Mário Ortiz,
membro.”Pedimos a presença do
Conselho Municipal de
Alimentação Escolar e
solicitamos o processo de
contratação desde 2001, porque
essa empresa está lá desde
aquele ano. É estranho, desde o
mandato anterior o processo foi-
se renovando, foram-se fazendo
novas licitações, e precisamos
conhecer os processos”,
acrescentou.Henrique Nunes
disse que a comissão pediu à
assessoria da Câmara uma cópia
do programa Fantástico, que tem
acusações de propinas no
processo de compra de merenda
de Taubaté, e ao presidente da

Casa pediu a contratação de um
auditor fiscal. “Cruzar números
e fazer todas as análises não é
fácil, por isso queremos a ajuda
de um auditor. Se não for
possível, vamos procurar fazer o
cruzamento de números e uma
análise científica.”O vereador
defendeu que a Câmara tem
investigado e dado publicidade
às ações que vêm sendo feitas
para apurar denúncias de
irregularidades na administração
municipal. Além da CEI da
merenda, outras três foram
abertas para investigar compra
de lousas digitais, fantoches e
ovos.”Agora, pelo visto, teremos
que abrir outra comissão para
apurar a compra de abacaxi, de
acordo com a denúncia feita pelo
vereador Digão (Rodrigo Luis
Silva, PSDB). É mais um ‘abacaxi’
que esta Casa tem que
descascar.”Henrique afirmou
que a população tem cobrado os
vereadores quanto a melhorias
na cidade, que cabem, na
realidade, ao prefeito fazer.
“Temos sidos cobrados pelos
munícipes, muitas vezes
politicamente, mas politicamente
toda esta Casa transitou pela
oposição, pela situação, ajudou
a eleger o homem (o prefeito
Roberto Peixoto), ele foi eleito
duas vezes vereador, foi eleito
vice-prefeito, foi eleito e reeleito
prefeito, e eu, graças a Deus, não
estive junto com ele em alguma
dessas eleições.””Mas transitei
entre situação e oposição e

ultimamente estava na situação,
dando sustentação política, mas
já declarei que não é sustentável
mais. Sustentação política é uma
coisa, agora, sustentação
administrativa não é minha
função. Até tentamos, temos
esperança que essa cidade
avance, que não demore três
anos para se entregar uma
escola. Estamos aqui para
defender o município. A hora que
administrativamente a situação
melhorar, haverá sustentação
política, mas do jeito que está,
acaba impregnando aqueles que
fazem a sustentação.”Henrique
lamentou o fato de os vereadores
apontarem problemas pontuais
na cidade, por meio de
requerimentos ou verbalmente, e
o prefeito não atender as
solicitações. “A Câmara tem
agido com celeridade, cumprido
suas funções. Mais do que isso
não podemos fazer. Se precisar
de uma lombada na frente do
hospital, o vereador pede, mas o
prefeito vai engavetar
 o pedido e não vai fazer, e
infelizmente o vereador não pode
fazer nada.”Sobre o
relacionamento do prefeito com
os vereadores, Henrique
afirmou: “Politicamente,
ele teve habilidade com todos os
vereadores. Tomara
 que agora ele faça alguma coisa.
Mas, como se diz, o problema é
do prefeito, e nós devolvemos o
problema a ele, ele que
descasque o abacaxi.”

Henrique Nunes: “Apoio político ao
prefeito é insustentável”

No dia 10 de junho,
celebrando o Dia dos
Namorados, a Secretaria
de Saúde de Tremembé
realiza uma campanha
especial de prevenção ao
HIV e DSTs (Doenças
S e x u a l m e n t e
Transmissíveis). A
campanha acontece a
partir das 19h na Praça
Geraldo Costa e tem o
objetivo de informar a
população sobre a
transmissão da AIDS e
outras DSTs.Durante o
evento, serão distribuídos
à população cerca de
1000 kits informativos
com preservativos
masculinos, com a
intenção de esclarecer
dúvidas e alertar sobre as
formas de transmissão do
vírus HIV. Uma equipe da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica também

estará disponível para
oferecer orientação sobre
outras doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis, como a
hepatite.Ainda no dia 10,
o Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Âncora da
Luz realiza gratuitamente
das 7h30 às 16h, o “teste
rápido de HIV”, em que o
resultado poderá ser
entregue dentro de 15
minutos.Para chamar a
atenção dos munícipes
sobre o assunto no
período em que se
comemora o Dia dos
Namorados, a Secretaria
de Saúde fez uma parceria
com o Projeto Fazendo
Arte, da Secretaria de
Educação. Assim, o
evento também contará
com apresentações
culturais (de violinos,
teatro e balé) dos

integrantes do projeto.A
campanha também será
realizada nas seis ESFs
(Unidades de Estratégia
de Saúde da Família) e no
Pronto Atendimento
Municipal de Tremembé
com a distribuição do
material educativo no
período das 7h às 17h. A
Secretaria de Saúde
afirma que o evento,
inclusive, traz à tona o
combate ao
 preconceito para com
pessoas soro-
positivas.Realizada desde
2005 nas escolas da rede
municipal e estadual, a
Campanha do Dia dos
Namorados ganhou
espaço na Praça Geraldo
Costa a partir de 2008, o
que conseguiu expandir o
trabalho de prevenção à
AIDS e DSTs por toda
Tremembé.

Secretaria de Saúde de
Tremembé promove

Campanha contra DSTs
e AIDS

O 2º Fórum de Educação
Ambiental do Litoral Norte
será realizado nos dias 9 e 10
de junho, das 8h30 às 17h30,
no Teatro Mário Covas. O
evento é uma realização do
Comitê das Bacias
Hidrográficas do Litoral
Norte e o tema central deste
ano é o destino dos resíduos
sólidos.O fórum é organizado
pelo Grupo de Trabalho de

Educação Ambiental
(GTEA), com a colaboração
de representantes dos quatro
municípios da região
( C a r a g u a t a t u b a ,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba), além de
representantes do
Estado e da sociedade civil.O
tema desse segundo
fórum - “Água e lixo: O que
eu tenho com isso?” - discute

a responsabilidade individual
e coletiva de cada cidadão,
dos diversos setores da
economia e do poder pública.
Durante o evento ocorrerá a
mostra dos trabalhos
realizados sobre o
 tema nas escolas, o concurso
de fotografias, mesas-
redondas, mostra dos
artesãos e o fórum da
juventude.

Caraguá realiza Fórum
de Educação Ambiental

A Campanha de Vacinação
contra Poliomielite
(paralisia infantil) e a de
seguimento contra
Sarampo será realizada
no dia 18 (sábado), das 8h
às 17h, em todo o estado
de São Paulo. A aplicação
é gratuita e estará
disponível em todas as
Unidades Básicas de
Saúde e em dez
escolas.Devem ser
vacinadas contra a
paralisia infantil crianças
de zero a quatro anos, 11
meses e 29 dias. E contra
o sarampo, de um ano a
seis anos, 11 meses e 29
dias. É importante levar a
carteira de vacinação para
registro e atualização. De
acordo com o setor de
Vigilância Sanitária da
secretaria municipal de
Saúde, a vacinação contra
o sarampo foi incluída
devido ao grande número
de ocorrências desta
doença em vários países
do mundo, inclusive no
Brasil, que já tem nove
c a s o s
identificados.Confira o
endereço das unidades
de saúde:UBS
Massaguaçu – Rua Itália
Baffi Magni, s/n – Tel.
(12) 3884-1999 UBS
Olaria – Travessa
Marginal Ipiranga, 17 –
Tel. (12) 3883-7007 UBS
Casa Branca –
Rua José Pedro de
Oliveira, 7 – Tel. (12)
3 8 8 3 - 9 0 7 7  U B S
Jaraguazinho – Rua
Benedito Silvério
Santana, 57 – Tel. (12)
3883-3500 UBS Tinga –
Rua Antonio
dos Santos, 20 – Tel. (12)
3882-6446 UBS Morro
do Algodão – Rua

Antonio dos Santos, 27 –
Tel. (12) 3887-9100 UBS
Porto Novo – Avenida
José Herculano, 6.560 –
Tel. (12) 3887-6131 UBS
Perequê Mirim – Avenida
José da Costa Pinheiro
Junior, 1.527 – Tel. (12)
3887-8181 Centro de
Saúde – Avenida Anchieta,
475 – Centro – Tel. (12)
3 8 8 2 - 2 2 0 0 E s c o l a s :
EMEF Maria Aparecida
Ujio (Porto Novo)-
Avenida 1º de maio,
285EMEF Masako Sone
(Pegorelli) - Rua Abra de
Dentro, s/nEMEF
Ricardo Luques Marco
Serra (Praia das
Palmeiras)- Rua Aldo
Marcucci, 300EMEF
Carlos Almeida
Rodrigues (Indaiá) -
Avenida Pernambuco,
1101EMEF Ainda
Almeida C. Grazioli (Rio
do Ouro) - Rua Francisco
Ribeiro, 80EMEF João
Batista Gardelim
(Poiares) - Avenida
Joaquim da Silva Xavier,
180EMEI Messias
Mendes de Souza
(Ipiranga) - Avenida
Brasil, 1350CEI/EMEI
Prof. Santina Nardi
Marques (Estrela D’Alva)
- Rua Antonio Nardi, 200
EMEF Prof. Luiz Ribeiro
Muniz (Martim de Sá) -
Rua Analândia,
355 EE Vereador
Benedito Paes Sobrinho
(Perequê Mirim) - Rua
José da Cota
Pinheiro Jr, 2161 Casa de
Saúde Stella Maris –
Posto Volante 1 Estrada
do Canta Galo (Canta
Galo) – Posto Volante 2
Horto Florestal – (Rio do
Ouro) – Posto Volante 2
– das 13h às 17h

Vacinação contra
Sarampo e Pólio

será dia 18


