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A GAzetA dos Municípios

Taubaté convida
população para debater 

Plano Diretor

Por meio da Comissão 
constituída na Portaria 
nº 1615, de 4 de setem-
bro de 2014, a Prefeitura 
de Taubaté abriu o edital 
de chamamento público 
visando trazer a popula-
ção para debates sobre o 
revisão do Plano Diretor 
do município. O objetivo 
é convocar o munícipe à 
participar de estudos téc-
nicos de viabilidade de de-
senvolvimento e planeja-
mento urbano baseados na 
revisão do Plano Diretor 
em vigor, em busca de um 
desenvolvimento urbano 
mais equilibrado do ponto 
de vista social, econômico 

e ambiental para a cidade 
de Taubaté. A Prefeitura 
considera relevante o inte-
resse público na presente 
iniciativa, que é dividida 
em duas etapas: estudos 
de pré-viabilidade e es-
tudos de viabilidade. De 
acordo com a municipali-
dade, o objetivo é incluir, 
nos trabalhos internos já 
propostos pela referida 
Comissão, outros elemen-
tos, critérios e propostas a 
serem analisados. Quem 
pode participar - Poderão 
participar desses estudos 
pessoas físicas ou jurídi-
cas, de direito público ou 
privado, individualmente 

ou em grupo. O cadastra-
mento deve ser feito no 
período de 03 a 07 de no-
vembro, pessoalmente no 
setor de protocolo geral 
da Prefeitura de Taubaté, 
localizado na Avenida Ti-
radentes, nº 520, das 08h 
às 17h.  Plano Diretor - 
Instituído pela Lei Com-
plementar nº 238, de 10 
de janeiro de 2011, o Pla-
no Diretor de Taubaté  é o 
instrumento que o municí-
pio tem para disciplinar o 
desenvolvimento urbano, 
onde constam interven-
ções territoriais  e planeja-
mento para Taubaté cres-
cer de forma sustentável, 
planejada, transparente e 
com ampla participação 
popular. O edital completo 
com toda a documentação 
necessária para a partici-
pação, bem como o cro-
nograma de apresentação 
das propostas e projetos, 
está disponível no site 
da Prefeitura de Taubaté: 
www.taubate.sp.gov.br.

Petrobras evita falar
sobre aumento no preço 

dos combustíveis

Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté realiza

concertos gratuitos

O mercado estava em 
espera e os consumido-
res em estado de alerta 
diante da expectativa de 
anúncio do aumento no 
preço dos combustíveis. 
Mas, a Petrobras não se 
pronunciou após reu-
nião do Conselho de Ad-
ministração da empresa 
nesta quarta-feira (5). 
Após sair da reunião - que 
teve início às 09h30 e du-
rou cerca de nove horas 
- a presidente da estatal 
Maria das Graças Foster 
desconversou e limitou-se 

A Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Taubaté (OSITA 
Jovem) realiza dois con-
certos no auditório do SE-
DES para marcar o início 
da temporada 2014/2015. 
A primeira apresentação 
acontece na quinta-feira 
(6) às 20h. A segunda é 
no domingo (9) às 10h30, 
com abertura da FAMUTA 
na área externa do auditó-
rio. As audições serão gra-
tuitas e abertas ao público. 
O espetáculo musical que 
vai ser apresentado é inti-

a dizer que reajustes não 
são anunciados na portaria 
da estatal. “O aumento de 
combustíveis não se anun-
cia, pratica-se”, disse. A 
assessoria de imprensa da 
Petrobras informou que 
mesmo que já exista uma 
decisão do conselho a fa-
vor do aumento da gaso-
lina, a definição e a divul-
gação do valor do reajuste 
podem demorar vários dias 
e que qualquer decisão 
sobre preços de combus-
tíveis cabe à diretoria 
executiva da empresa, 

tulado “Abertura de Ópe-
ras de Mozart”, que mos-
tra o início dos estudos 
clássicos dos bolsistas que 
compõem a Orquestra.  A 
proposta é que aconteçam 
sempre concertos no au-
ditório do SEDES, valo-
rizando o espaço onde os 
músicos realizam sema-
nalmente seus ensaios. Em 
agosto deste aconteceram 
os testes que aprovaram 
os 60 bolsistas que fazem 
parte a atual formação da 
Orquestra Sinfônica. O 

comandada por Gra-
ça Foster. A estatal não 
aplicava um aumento de 
combustíveis desde 2009, 
quando passou a vender o 
litro do gasolina, sem adi-
ção de etanol, a R$ 1,05 
para as distribuidoras.
Com isso, a terça-feira (4) 
foi um dia repleto de bo-
atos e desconfiança no 
mercado. As ações da Pe-
trobras fecharam o dia 
com queda de 1,68%, 
mas a Bolsa de Valores de 
São Paulo tinha fechado 
antes do fim da reunião.

objetivo é estabelecer um 
grupo de excelência musi-
cal e propiciar treinamen-
to e aperfeiçoamento aos 
jovens músicos.  Criada 
em 2003, os componentes 
da OSITA Jovem recebem 
uma bolsa para poder se de-
dicar ao estudo da música. 
O grupo tem como maestro 
titular Rogério Wanderley 
Brito. Além da formação 
de jovens musicistas, a 
Orquestra tem como ob-
jetivo realizar apresenta-
ções na cidade e na região. 

Maresias recebe projeto
sustentável com a

presença de
Gabriel Medina

A cidade de Maresias está 
se tornando pioneira no 
tratamento de esgotos de 
casas e estabelecimentos. 
Com o projeto da Eco-
praias são instalados sis-
temas de tratamento bio-
lógico de efluentes com 
eficiência de mais de 95% 
no resultado final do tra-
tamento, onde é possível 
obter água de reuso, que 
pode ser utilizada para 
vários fins, como irriga-
ção, lavagem de automó-
veis, lavagem de pátio 
e sistema de descarga.  
O objetivo do projeto é 
salvar as praias e o meio 
ambiente dos poluen-
tes vindos do esgoto. Na 
quarta-feira (05) às 17h, 
o projeto social da Eco-
praias será lançado oficial-
mente através da primeira 
ação junto a comunidade 
local com a doação de um 
novo compressor para re-
cuperação do sistema de 
tratamento de esgoto das 
escolas E.M.E.I Arlete 

Nascimento Moura e E.M. 
Professora Edileuza Brasil 
Soares de Souza. A falta 
de tratamento de efluen-
tes acarreta uma série de 
prejuízos para o meio am-
biente, especialmente para 
as praias, que são consi-
deradas áreas sensíveis. 
A Ecopraias já completou 
instalações em um condo-
mínio residencial de Ma-
resias e ainda na cidade, 
estão previstas as insta-
lações em mais 2 condo-
mínios, 2 casas e 1 hotel. 
“Demonstrando o compro-
misso com uma qualidade 
de vida superior, integra-
ção social e sustentabilida-
de ambiental, a Ecopraias 
trabalha para oferecer 
as pessoas um ambien-
te saudável para viver, 
trabalhar e curtir. Nosso 
trabalho é preservar para 
futuras gerações, comuni-
dades que terão na heran-
ça do passado o orgulho 
do presente”, diz Rapha-
el Levy (Fico), Sócio da 

Ecopraias. Como funciona
A Ecopraias desenvol-
ve e implementa proje-
tos de tratamento bio-
lógico de efluentes.
Consiste na instalação 
de tanques de tratamen-
to anaeróbio e aeróbio e 
sistema de desinfecção 
por luz ultra-violeta, que 
podem complementar sis-
temas particulares exis-
tentes ou ser o sistema 
completo de tratamento 
em casos aonde nada ain-
da existe. O sistema possui 
alto grau de adaptabilida-
de, pois é modular, sendo 
eficaz para residências, 
comércios, condomínios, 
hotéis, clubes, indústrias 
ou qualquer outro local 
gerador de efluentes sa-
nitários. O investimen-
to chega a ser sete vezes 
menor quando comparado 
a um tratamento coletivo 
de esgoto convencional. 
Além do baixo custo, a 
eficiência do tratamento 
chega a ser 35,7% maior.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Enem: nota final não considera 
apenas número de erros e

acertos em cada prova
Com muitas fórmulas de 
matemática, elementos 
químicos e regras grama-
ticais para estudar para as 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
de 2014, nem sempre os 
candidatos se interessam 
em saber como é feita a cor-
reção das provas objetivas 
e da redação. Para a prova 
objetiva, a correção usa a 
metodologia da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), 
em que o valor de cada 
questão varia conforme o 
percentual de acertos e er-
ros dos estudantes naquele 
item. Assim, uma ques-
tão que grande parte dos 
candidatos acertou será 
considerada fácil e, por 
essa razão, valerá menos 
pontos. Já o estudante que 
acertar um item com alto 
índice de erros ganhará 
mais pontos. Dessa forma, 
não é possível calcular a 
nota final apenas contabi-
lizando o número de erros 
e acertos em cada uma das 
provas. Um candidato que 
acerta o mesmo número 
de questões que outro não 
terá necessariamente a 
mesma pontuação. O estu-
dante só tem como saber a 
nota final no Enem quando 
todos esses aspectos fo-
rem avaliados. A correção 
da redação é mais simples 
e passou por mudanças 
no ano passado, já que na 
prova de 2012 um candi-

dato obteve a nota máxima 
na redação, mesmo com a 
inserção de um trecho de 
receita de macarrão instan-
tâneo no texto. O Ministé-
rio da Educação (MEC) 
definiu que se forem inse-
ridos trechos indevidos, o 
candidato será eliminado. 
A redação é avaliada por 
dois corretores, sem que 
um saiba a nota atribuída 
pelo outro. No texto, são 
consideradas cinco com-
petências: domínio da 
norma culta da língua por-
tuguesa, compreensão e 
desenvolvimento do tema 
usando várias áreas do co-
nhecimento; defesa de um 
ponto de vista; argumentos 
e proposta de intervenção 
para o problema e respeito 
aos direitos humanos, se-
gundo o Guia de Redação 
para o Enem. O corretor 
deverá atribuir nota de 0 
a 200 para cada uma das 
competências. A soma (da 
pontuação de cada compe-
tência) vai resultar na nota 
total, que pode chegar a 
1.000 pontos. A nota final 
do candidato será a média 
aritmética das notas totais 
concedidas pelos dois ava-
liadores. Se entre as notas 
totais dos dois corretores 
houver diferença superior 
a 100 pontos ou de mais 
de 80 pontos em qualquer 
uma das cinco competên-
cias, a redação segue para 
um terceiro avaliador. 

Nesse caso, a nota final 
será a média aritmética das 
duas notas totais que mais 
se aproximarem. No caso 
de a discrepância conti-
nuar depois da terceira 
avaliação, a redação será 
corrigida por uma banca 
com três professores, que 
vai dar a nota final. A di-
ferença de 100 pontos que 
leva a correção do texto 
para um terceiro avalia-
dor é uma das mudanças 
que passaram a vigorar 
no ano passado. Antes, a 
diferença era 200 pontos.
Desde o Enem de 2012, o 
estudante pode ter acesso 
ao texto da redação corri-
gido para fins pedagógi-
cos, ou seja, apenas para 
ver como foi a correção 
por competência. Assim, o 
candidato não pode ques-
tionar a correção e pedir a 
revisão da nota, de acordo 
com o edital do exame. A 
redação deve ser um tex-
to argumentativo e dis-
sertativo de, no máximo, 
30 linhas. Ao escrever o 
texto, o candidato preci-
sa defender uma opinião 
sobre o tema apoiada em 
argumentos consistentes 
e, por fim, elaborar uma 
proposta de intervenção 
social para o problema 
apresentado. As provas do 
Enem serão aplicadas nos 
dias 8 e 9 de novembro. 
O exame tem 8,7 mi-
lhões de inscritos.

TRE cassa mandato de
Ortiz Jr, prefeito de Taubaté

Por quatro votos contra 
dois, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-SP) 
cassou na tarde desta ter-
ça-feira (4) o mandato 
do prefeito de Taubaté, 
Bernardo Ortiz Jr (PSDB) 
e seu vice Edson Apareci-
do Oliveira (PTB). O pre-
feito é acusado de ter se 
beneficiado durante a cam-
panha eleitoral de 2012 
de recursos supostamente 
desviados da Fundação 
para Desenvolvimento da 
Educação (FDE), na épo-
ca, dirigida por seu pai, 
Bernardo Ortiz. O Minis-
tério Público diz que per-

to de R$ 8 milhões foram 
arrecadados ilicitamente 
para a campanha eleito-
ral do tucano. Ortiz foi 
eleito em 2012 no segun-
do turno, quando obteve 
62% dos votos válidos. 
Ele poderá manter-se 
no cargo até que a de-
cisão seja publicada 
no Diário Oficial do 
Estado. A defesa do 
prefeito vai tentar ago-
ra suspender a decisão 
por meio de liminar. 
Caso prevaleça a decisão 
do TRE, a questão vai para 
Brasília para ser analisa-
da pelo TSE. Pela cassa-

ção do prefeito votaram 
Roberto Maia Filho, Diva 
Malerbi, Luiz Guilherme 
da Costa Wagner e Silmar 
Fernandes. Os juízes Al-
berto Zacharias Toron e 
Mário Davienne Ferraz 
votaram pela absolvição. 
Ortiz pai - Na década de 
80, o pai do atual prefeito, 
o então prefeito de Taubaté 
José Bernardo Ortiz, pas-
sou pela mesma situação 
com pedido de impea-
chment aprovado pela 
Câmara Municipal. 
Ortiz recorreu e conse-
guiu manter-se no poder 
até o fim do seu mandato. 

Nota Oficial do Prefeito de 
Taubaté, Ortis Junior

“Esclareço ao povo de 
Taubaté que, embora res-
peite a Justiça, não con-
cordo com a decisão 
apresentada nesta terça-
feira, dia 04 de novembro, 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral. Esta decisão 
vai no caminho contrá-
rio à todas as anteriores, 
já que fui absolvido duas 
vezes pelo Tribunal de 
Contas do Estado, pela 
Corregedoria e pela Justi-
ça Criminal, no Tribunal 
de Justiça de São Paulo. 
Essa última absolvição 
a pedido, duas vezes, do 
Ministério Público.

Por isso não posso tomar 
outra posição a não ser re-
correr ao Tribunal Superior 
Eleitoral e, se necessário, 
ao Supremo Tribunal para 
provar minha inocência e 
a incoerência da acusação, 
pois continuo confiando 
na decisão final da justiça.
Quero ressaltar ain-
da que, mesmo saben-
do da existência do pro-
cesso, cerca de 60% 
dos taubateanos confiaram 
e me elegeram para ser o 
prefeito de Taubaté e a me-
lhor forma de retribuir esta 
confiança é garantir ao 
povo que este processo ja-

mais irá tirar meu foco no 
trabalho, que continuará 
sendo desenvolvido com 
rigor e austeridade, como 
deve ser, oferecendo aos 
munícipes o melhor que 
um prefeito pode oferecer.
O próximo passo será in-
terpor recurso de embar-
gos contra a decisão, com 
pedido de efeito suspen-
sivo, assim que o acór-
dão for publicado pelo 
TRE. Com a obtenção do 
efeito suspensivo, a de-
cisão só terá efeito após 
o trânsito em julgado da 
decisão.” Ortiz Junior
Prefeito de Taubaté”
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Pinda promove
audiência pública sobre 

Plano Diretor

Secretaria de Saúde de
Tremembé realiza

Campanha Novembro Azul

A população de Pindamo-
nhangaba está convidada 
a conferir a audiência pú-
blica sobre alterações que 
serão propostas no plane-
jamento urbano do mu-
nicípio, nesta sexta-feira 
(7) a partir das 09h30 no 
auditório da Prefeitura. 
Na oportunidade,  serão 

Um mês inteiro de ati-
vidades voltadas para a 
saúde do homem (De 01 
a 29/11/2014) A Secreta-
ria de Saúde de Tremembé 
realiza de 01 a 29 de no-
vembro, a Campanha No-
vembro Azul que tem por 
objetivo alertar a popula-

apresentadas mudanças no 
zoneamento municipal. Os 
participantes poderão obter 
informações sobre as áre-
as urbanas, rurais e sobre 
os corredores comerciais.
As alterações passam pela 
Secretaria de Planejamen-
to e serão avaliadas. O PD 
é um projeto de desenvol-

ção masculina, com idade 
acima de 40 anos, sobre 
o Câncer de Próstata, in-
formando sobre a doença 
e incentivando a esta po-
pulação para a realização 
dos exames preventivos.
De acordo com a progra-
mação da Secretaria de 

vimento que organiza o 
crescimento do município 
para os próximos anos e 
determina os locais para 
cada atividade realizada no 
município, seja lazer, mo-
radia, industrial, agrícola, 
entre outros. Antes de abrir 
um negócio, por exem-
plo, é preciso procurar a 
Prefeitura para verificar 
se no local onde pretende 
desenvolver as atividades 
comerciais é autorizado, 
caso contrário, não po-
derá ser emitido o alvará.
O Plano Diretor é parti-
cipativo e são discutidas 
readequações nas zonas 
mistas, industriais e corre-
dores comerciais. As audi-
ências servem exatamente 
para esclarecer dúvidas.

Saúde, estará a disposição 
dos homens testes do ví-
rus HIV, Sífilis, Hepatites 
B, C e exames de PSA. 
Todos os testes e exames 
serão realizadas pelos pro-
fissionais de saúde dos 
diversos ESFs e Centro 
de Saúde do Município.

Pindamonhangaba
promoverá campanha

sobre saúde
do homem neste mês

Como é comum os ho-
mens só procurarem os 
serviços de saúde quando 
não aguentam mais a dor, 
fato este que é um regis-
tro do país, conforme as 
informações do Ministé-
rio da Saúde, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, irá promover 
a campanha Novembro 

Azul. O Núcleo Perma-
nente de Educação em 
Saúde convida os homens 
para procurarem a unida-
de de saúde mais próxima 
de casa para acompanhar 
a programação que será 
destinada a eles. Os exa-
mes preventivos podem 
detectar várias doenças e 
quanto antes for realizado 
o diagnóstico o tratamen-

to terá melhores resulta-
dos. Em 2013, teve pales-
tras sobre câncer bucal, 
ações preventivas com 
distribuição de folder 
informativo e consul-
tas médicas. Para este 
ano, a programação está 
sendo definida pela Se-
cretaria de Saúde e 
Assistência Social e será 
divulgada em breve.

Comércio da região contrata 
funcionários esperando 8% 

de aumento nas vendas
de fim de ano

O clima de compras para 
o final de ano chegou e o 
comércio da região já se 
prepara para a data mais 
esperada do ano para o 
varejo: o Natal. Com a ex-
pectativa de uma taxa de 
crescimento no consumo 
em cerca de 8%, de acor-
do com previsão da CNC, 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo, os lojistas 
já contratam funcionários 
para o período, visando 
acompanhar o aumen-
to em vendas. De acordo 
com o Sincovat - Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e Região, 
a expectativa é que o co-
mércio da região (11 cida-
des da base do Sindicato 

do Comércio Varejista) 
gere cerca de 2940 vagas, 
5% a mais com relação a 
2013. O sindicato também 
revela que, de acordo com 
o índice de empregabili-
dade, cerca de 20% dos 
funcionários acabam efe-
tivados após o período do 
Natal. As vendas devem 
aquecer já a partir do dia 
30 de novembro, data em 
que muitos trabalhadores 
recebem a primeira par-
cela do 13º salário. “Boa 
parte dessa verba é des-
tinada para pagar contas, 
mas muita gente já come-
ça a antecipar os presen-
tes de Natal”, explica Dan 
Guinsburg, presidente do 
Sincovat. Guinsburg res-
salta que, mesmo com os 

dados do levantamento do 
Fecomercio-SP, indicando 
desaceleração da econo-
mia nos últimos meses, a 
região apresenta índices 
de vendas positivos em re-
lação ao ano passado. “De 
acordo com os números 
fornecidos pela Secreta-
ria da Fazenda, o Vale do 
Paraíba é que menos está 
sofrendo com a queda nas 
vendas em todo o Esta-
do. Por isso, acreditamos 
alcançar os 8% previstos 
pela CNC”, explica Guins-
burg. Empregos tempo-
rários - Entre os cargos 
mais requisitados para este 
período estão o de vende-
dores, caixa, repositores 
de estoque, balconistas e 
segurança. Entre as carac-
terísticas exigidas pelos 
lojistas para contratação 
estão dinamismo, flexibili-
dade de horário e facilida-
de para trabalhar com pes-
soas. Experiência anterior 
no segmento para o qual o 
profissional está se candi-
datando também favore-
ce a contratação, mas não 
é uma obrigatoriedade.

Campanha de Vacinação
Antirrábica começa em 

Ubatuba

Saúde terá novo
espaço vai reabilitar
pacientes em Pinda

O Departamento de Vigi-
lância em Saúde do Cen-
tro de Controle de Zoo-
noses da Prefeitura de 
Ubatuba informa que a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica já está em an-
damento e acontece até 
o próximo dia 20 de de-
zembro em postos volan-
tes de diferentes bairros 
da cidade. Devem tomar 

Em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura vai entregar 
dentro dos próximos dias 
um novo espaço na área da 
Saúde, que será voltado à 
reabilitação, com profis-
sionais das áreas de psico-
logia, terapia ocupacional, 
otorrinolaringologia, entre 
outros. É o Centro de Re-
abilitação, que vai abrigar 
equipamentos de última 
geração. A área construída 
é de 600m², com diversas 
sala para atender a popu-
lação, e também há um 
galpão que será utilizado 
para atividades. A equi-
pe da Secretaria de Obras 

a vacina os cães e ga-
tos a partir dos três me-
ses e as fêmeas lactantes 
( a m a m e n t a n d o ) . 
Não devem tomar a vaci-
na animais doentes, debi-
litados ou em gestação. A 
equipe da vacinação orien-
ta que os animais sejam 
conduzidos por adultos aos 
Postos de Vacinação, com 
coleira, guia e nos ca-

está realizando a pintura 
no prédio e o investimento 
total foi de R$ 885.432,93.  
O novo espaço visa garan-
tir um atendimento mais 
rápido aos pacientes que 
utilizam o Centro de Fisio-
terapia, e mais qualidade 
de atendimento ao muníci-
pe. A secretária de Saúde e 
Assistência Social, Sandra 
Tutihashi, afirma que  a 
mudança do espaço físi-
co permitirá ampliação da 
oferta de serviços, tendo 
em vista a crescente de-
manda por fisioterapia na 
cidade. “Ao inaugurarmos 
este Centro de Reabilita-

sos de raças ou animais 
agressivos, com focinhei-
ra. Nas praias Flamengo, 
Flamenguinho, Sete 
Fontes, Bonete e Saco 
das Bananas a vaci-
nação será agenda-
da com a comunidade. 
Para obter mais informa-
ções ou tirar dúvidas, entre 
em contato pelo telefone 
(0xx12) 3832-6810.

ção poderemos dar mais 
assistência à população. 
O galpão será utilizado 
para muitos exercícios, 
além disso, no local ha-
verá psicólogo, terapeuta 
ocupacional, otorrinola-
ringologista, e outros pro-
fissionais que darão todo 
suporte aos munícipes”, 
enfatiza a secretária San-
dra Tutihashi. O Centro 
de Reabilitação Física 
será instalado na rua An-
tonio Augusto Rodrigues, 
bairro Campo Alegre, ao 
lado do complexo espor-
tivo João Carlos de Oli-
veira, “João do Pulo”. 


