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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
realiza 1ª Caminhada 

do Programa Mais
Educação

Pinda Núcleo Turístico 
Piracuama é reativado

Pinda realiza melhorias 
em centro comunitário

Em Pinda, Bloco Pé na 
Cova promove evento 

festivo com fins
beneficentes

O Programa Mais Educa-
ção já é uma realidade de 
sucesso em nosso muni-
cípio e agora vem promo-
ver sua 1ª Caminhada por 
uma vida mais saudável. 
A caminhada acontecerá 
nesse sábado, dia 26 de 
Abril, na Praça Geraldo 
Costa (Praça da Estação), 
a partir das 8h30 e segui-
rá pelas ruas do Centro.
O evento tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé, da Secretaria 
de Saúde, Secretaria de 
Turismo, Esporte e Cultu-
ra, Secretaria de Ação So-

Pindamonhangaba reati-
vou, na última semana, o 
Núcleo Turístico do Pira-
cuama. A intenção do nú-
cleo turístico é integrar e 
dar voz aos empresários 
que desenvolvem a ativi-

As equipes da Subpre-
feitura de Moreira César 
estão trabalhando diaria-
mente em melhorias nos 

Após cumprir a Quares-
ma, os integrantes do Blo-
co Pé na Cova iniciam 
neste sábado uma série 
de eventos que serão pro-
movidos ao longo do ano 
de 2014, já em preparati-
vos para o Carnaval 2015.
Neste sábado, das 20h 
às 24h, será realizado 
na Sede do Lions Clube 

cial e Secretaria de Meio 
Ambiente. Estará conosco 
também nesta caminha-
da o Setor de Trânsito, 
Policia Militar e Sabesp. 
Todos juntos caminhare-
mos pela Educação e por 
uma vida saudável. Ao fi-
nal da caminhada haverá 
apresentação de Capoeira, 
Ginástica, Hip-Hop, Per-
cussão e Violino, espetá-
culos apresentados pelos 
alunos do Mais Educação. 
Além de diversas exposi-
ções como grafite, Argila, 
ação contra Dengue e hor-
ta, todos também exibidos 

dade turística no bairro. 
Mais de 15 empreendimen-
tos foram representados na 
reunião, entre restaurantes, 
pousadas e a Estrada de 
Ferro Campos do Jordão. 
Atualmente, em Pin-

Centros Comunitários do 
Distrito. Os últimos a re-
ceberem reparos nas ins-
talações elétricas, hidráu-

de Pindamonhangaba o 
Evento “Conversa de Bo-
teco” onde serão servi-
das porções à vontade e a 
bebida à parte. Uma das 
metas para 2014 é o lado 
social. Em parceria com 
o Lions Clube de Pinda-
monhangaba, a diretoria 
do Pé na Cova promove 
a “Campanha da Fralda 

pelos alunos do Programa.
Teremos distribuição de 
mudas de arvores fru-
tíferas, doação de cães, 
aferição de pressão e 
outras ações que envol-
vam saúde e bem estar.
Todo evento será registra-
do pela equipe de Imprensa 
Mirim do Mais Educação.
Alunos, pais, professores 
comunitários, diretores, 
professores, coordena-
dores e toda comunidade 
de Tremembé são nossos 
convidados especiais. Ve-
nha fazer parte desta atitu-
de inteligente e saudável.

da, já está em funcio-
namento também o 
Núcleo Turístico do Ri-
beirão Grande que, en-
tre os principais even-
tos, realiza anualmente 
o Festival da Primavera.

licas, novas pinturas, por 
exemplo, foram os prédios 
dos bairros Jardim Re-
gina e Vale das Acácias.

Geriátrica”. Todos que 
adquiriram o ingresso são 
convidados a doarem um 
pacote de fraldas, e todo 
material arrecadado será 
destinado ao Lar de Ve-
lhos São Vicente de Paulo.
Parte do valor arrecadado 
também será destinado 
parte a aquisição de dois 
Quadros Brancos Magné-
ticos que serão doados ao 
Centro Catequético da Co-
munidade Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Prado.
“Esta parceria vem aque-
cer os trabalhos sociais 
realizados pelo Lions. 
São pessoas que vem so-
mar, e ajudas são sem-
pre bem vindas” dis-
se Marcos Moreira, 
presidente do Lions Clu-
be de Pindamonhangaba. 
“O Bloco Pé na Cova não 
quer ser apenas um bloco 
carnavalesco, e sim, mais 
um grupo de amigos volta-
dos a realização de um tra-
balho para o bem. Quere-
mos também vir mais forte 
e organizado no próximo 
Carnaval e para isso esta-
mos nos preparando desde 
já”, afirma Sergio Rezende, 
presidente da agremiação. 
Os diretores do bloco 
agradecem a todos que 
adquiriram seu convite 
e informam que os con-
vites já estão esgotados. 



página 2A GAzetA dos Municípios25 de Abril de 2014

Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

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 - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790
Impresso em 25/04/2014.
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 ne-
cessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeitu-
ras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fede-
rais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda dia-
riamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre 
a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser 
retiradas.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Nova espécie de anfíbio
recebe nome de

pesquisador da Unitau
Uma nova espécie de sapo, 
a Proceratophrys itamari, 
encontrada em Campos 
do Jordão e Passa Quatro 
(MG), foi identificada. O 
nome do animal é uma 
homenagem ao professor 
da Unitau Prof. Dr. Itamar 
Alves Martins, que pes-
quisa anfíbios há 15 anos.
O trabalho científico que 
resultou na identificação 
do animal (o anfíbio é 
conhecido popularmente 
como sapinho de chifre, 
em alusão à membrana 
sobre seus olhos), teve, 
entre suas fontes de pes-
quisa, o banco de informa-
ções do professor Itamar, 
que já atuou em diversos 
projetos, entre eles um 
de identificação das es-
pécies do Parque Estadu-
al de Campos do Jordão.
A pesquisa identificou, 
além da espécie P. itama-

ri, outras três – anterior-
mente, acreditava-se que 
os sapos de chifre perten-
ciam a uma única espé-
cie. O trabalho científico 
foi realizado pelos pes-
quisadores Sarah Mângia 
(Universidade Federal de 
Viçosa – UFV), Diego J. 
Santana (UFV), Carlos 
Alberto Gonçalves Cruz 
(Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ) e 
Renato Neves Feio (UFV).
O estudo foi publicado, 
em março, no Boletim 
do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro – último 
passo do processo de re-
conhecimento da nova 
espécie. “A descoberta 
é uma contribuição para 
a ciência e para a pre-
servação das espécies”, 
disse o professor Itamar.
Um dos fatores levados 
em consideração para a 

elaboração da lista de ani-
mais ameaçados de extin-
ção é a sua distribuição 
na natureza. Assim, uma 
espécie não considera-
da ameaçada pode passar 
para o estado de atenção, 
por exemplo, se identifi-
cado que existem poucos 
exemplares da espécie.
“O fato de ter sido home-
nageado com a atribuição 
do meu nome a uma espé-
cie de anfíbio é uma honra 
e também demonstra que 
meus estudos estão sendo 
reconhecidos pela comuni-
dade científica e produzin-
do resultados importantes 
para o conhecimento des-
tes animais do Vale do Pa-
raíba e da Serra da Manti-
queira”, avaliou o docente.
Ao longo da carreira, Ita-
mar já descobriu três espé-
cies de anfíbios, também 
encontrados na região.

Sebrae-SP e Prefeitura
inauguram Poupatempo do 

Empreendedor em Tremembé
Objetivo da iniciativa é 
facilitar o processo de 
abertura de empresas e 
formalização de negócios
O local, que vai funcio-
nar na Rua Doutor Mon-
teiro, no Centro, tem o 
objetivo de orientar os 
empreendedores, simpli-
ficando os procedimentos 
de registro de empresas 
e trazendo facilidades 
que prometem desburo-
cratizar os processos de 
abertura de uma empresa.
A criação do espaço pro-
move um dos requisitos 
básicos da implementação 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que 
tem como objetivo ofere-
cer um tratamento dife-
renciado aos proprietários 
de micro e pequenas em-
presas para promover o 
desenvolvimento local e 
ampliar a competitividade.
A intenção do Poupatem-
po do Empreendedor é 
reunir micro e pequenos 

empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
com o propósito de pro-
mover conhecimento e 
experiências, favorecendo 
assim a competitividade 
dos negócios da região em 
parceria com contabilistas 
e consultores do Sebrae
-SP. O local também tem 
apoio do Banco do Povo.
Para o prefei-
to de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, a inau-
guração do Poupatempo 
do Empreendedor re-
presenta a concretização 
de uma importante eta-
pa do desenvolvimen-
to econômico da cidade.
“O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais célere. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 

agradecimento”, afirmou.
O gerente do Escritó-
rio Regional do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos, José Fabio Tau 
Junior, ressaltou os be-
nefícios do Poupatempo 
para as micro e peque-
nas empresas da cidade.
“É de fundamental im-
portância à criação de 
um espaço único de aten-
dimento onde o empre-
endedor de Tremembé 
possa regularizar suas 
atividades e ter acesso 
facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tre-
membé funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Dou-
tor Monteiro, 260, Centro.
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“Caiçara” é tema de Mostra de 
Vídeo com Celular em Ilhabela

Metade dos contribuintes
ainda não enviou declaração 

de renda ao Fisco

Dilma sanciona Marco Civil da Internet

SP promove ‘Dia D’ para
vacinar 9,2 milhões de
paulistas contra a gripe

A 5ª Mostra de Vídeo com 
Celular está com inscri-
ções abertas até o próximo 
dia 5 de maio. A mostra é 
aberta a participação de to-
dos, sem limite de idade. 
E nesta edição o 
tema é “Caiçara”. 
As inscrições deverão 
ser feitas na Biblioteca e 
Videoteca Prefeita Nilce 
Signorini, na Barra Ve-
lha. Na opção on-line, Fa-

A uma semana do fim do 
prazo, quase metade dos 
contribuintes ainda não 
enviou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF). Segundo 
a Receita Federal, cerca 
de 14 milhões de contri-
buintes entregaram o do-
cumento até as 17h de on-
tem, dia 23, equivalentes a 
51,8% dos 27 milhões de 
declarações que o Fisco 
espera receber este ano.
O prazo para entrega vai 
até o próximo dia 30. O 
programa gerador está dis-
ponível na página da Re-
ceita Federal na internet 
desde 26 de fevereiro, mas 
a transmissão dos formulá-
rios começou em 6 de mar-
ço, assim como a liberação 
do aplicativo que permite 

A presidenta Dilma Rou-
sseff sancionou ontem, 
dia 23, o Marco Ci-
vil da Internet durante 
a abertura do Encontro 
Global Multissetorial 
sobre o Futuro da Go-
vernança da Internet - 
NET Mundial, em São Pau-
lo, que reúne representan-

,3 mil postos de saúde fi-
xos e volantes estarão 
abertos neste sábado, dia 
26, em todo o Estado; 
imunização agora atingirá 
maior número de crianças        
A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Pau-
lo promove neste sába-
do, 26 de abril, o “Dia 
D” da campanha de
vacinação contra o vírus 
Influenza, causador da 
gripe. Por todo o Estado 
6,3 mil postos de saúde, 
entre fixos e volantes, es-
tarão abertos das 8h às 
17h. A meta é imunizar 
9,2 milhões de paulistas, 
o que representa 80% do 
público-alvo (veja da-
dos regionais abaixo).
Devem receber a vacina 
idosos com 60 anos ou 
mais, gestantes, puérperas 
(até 45 dias após o parto), 
crianças a partir de seis me-

cebook da Secretaria da 
Cultura  ou e-mail da Se-
cretaria da Cultura – cul-
tura@ilhabela.sp.gov.br, 
o participante deverá pos-
tar seu vídeo - ou apenas 
o link do vídeo já postado 
em sites como o youtube - e 
enviar a ficha de inscrição 
devidamente preenchida. 
Os vídeos deverão ter 
a duração mínima de 1 
minuto e 30 segundos e 

o preenchimento da decla-
ração em tablets e smar-
tphones. Os contribuintes 
com certificação digital ou 
representantes com procu-
ração eletrônica recebem, 
pela primeira vez, a decla-
ração pré-preenchida. Por 
meio do Centro Virtual de 
Atendimento da Receita 
(e-CAC), eles têm aces-
so ao documento preen-
chido com antecedência 
pelo Fisco e só precisam 
confirmar as informações 
para enviar a declaração.
As regras para o preen-
chimento da declaração 
foram divulgadas em 21 
de fevereiro no Diário 
Oficial da União. Como 
nos outros anos, o contri-
buinte que enviar a decla-
ração no início do prazo 

tes de governos, sociedade 
civil, técnicos e usuários 
da rede de vários países. 
A nova lei será publi-
cada em edição extra 
do Diário Oficial ainda 
hoje. O marco civil, apro-
vado pelo plenário do Se-
nado na noite do dia 22, 
define os direitos e deve-

ses e com menos de cinco 
anos de idade, indígenas, 
pacientes diagnostica-
dos com doenças crô-
nicas e profissionais 
de saúde do Estado.
A novidade para a campa-
nha deste ano é o aumento 
da faixa etária abrangida 
entre a população infan-
til. Até o ano passado, a 
vacinação incluía crian-
ças entre seis meses a 
menores de dois anos.
Além de imunizar a po-
pulação contra a gripe 
A H1N1, tipo que se dis-
seminou pelo mundo na 
pandemia de 2009, a cam-
panha também irá proteger 
a população contra outros 
dois tipos do vírus influen-
za:  influenza A H3N2 e B.
A campanha, que segue até 
9 de maio, mobilizou 37,3 
mil profissionais da saúde, 
estaduais e municipais. A 

máxima de 5 minutos. 
Cada pessoa pode-
rá se inscrever com 
apenas um vídeo. 
A Mostra de Vídeo com Ce-
lular é um evento realizado 
pela Prefeitura de Ilhabela, 
com a organização da Se-
cretaria da Cultura e pela 
Fundaci (Fundação Arte 
e Cultura de Ilhabela). 
Mais informações: 
(12) 3896-1747.

deverá receber a restitui-
ção nos primeiros lotes, 
a menos que haja incon-
sistência, erro ou omis-
são no preenchimento.
Também terão prioridade 
no recebimento das res-
tituições os contribuin-
tes com mais de 60 anos, 
conforme previsto no Es-
tatuto do Idoso, além de 
pessoas com doença gra-
ve ou deficiência física 
ou mental. O contribuinte 
pode tirar dúvidas sobre 
o Imposto de Renda pela 
internet. Está disponível 
no canal da Receita Fede-
ral no Youtube um vídeo 
com explicações sobre as 
novidades da declaração 
deste ano e com dicas para 
evitar erros no preenchi-
mento das informações.

res de usuários e provedo-
res de serviços de conexão 
e aplicativos na internet. 
A aprovação abre cami-
nho para que os internau-
tas brasileiros possam 
ter garantido o direito à 
privacidade e à não 
discriminação do trá-
fego de conteúdos.

estrutura da vacinação in-
clui, ainda, 3 mil veículos, 
21 ônibus e quatro barcos.
“É importante reforçar 
aos pais e responsáveis 
que a faixa etária para a 
vacinação contra a gripe 
entre as crianças foi am-
pliada neste ano. Todas 
as crianças entre seis me-
ses e quatro anos de ida-
de podem tomar a vacina 
gratuitamente em qual-
quer posto de vacinação. 
Vale esclarecer também 
que a vacina não provoca, 
de maneira nenhuma, gri-
pe em quem tomar a dose, 
pois é feita de pequenos 
fragmentos do vírus que 
são incapazes de causar 
qualquer infecção”, afirma 
Helena Sato, diretora de 
Imunização da Secretaria.
População a ser vacina-
da no Estado de SP (meta 
é imunizar 80% do total)

Concurso para
estágio na Sabesp 

oferece cinco vagas 
no Litoral Norte

No Litoral Norte as vagas 
disponíveis são para estu-
dantes do Nível Superior 
SabespInscrições seguem 
até sexta-feira pelo site 
www.concursosfcc.com.
br;  selecionados recebe-
rão bolsa-auxílio e bene-
fícios, como vale-refeição 
e assistência médica Es-
tão abertas até sexta-feira 
(25/04), as inscrições para 
o concurso público de es-
tágio na Sabesp. Especi-
ficamente para o Litoral 
Norte, as cinco vagas são 
destinadas a estudantes 
universitários dos cursos 
de Administração de Em-
presas (3), Sistemas de 
Informação (1) e Ciências 
Biológicas (1), com bolsa
-auxílio de R$ 1.015,62, 
além de benefícios como 
assistência médica, vale
-refeição, vale-transporte 
e seguro contra acidentes 
pessoais. Das vagas ofe-
recidas, 10% são reser-
vadas para pessoas com 
deficiência (de acordo 
com a escolaridade, curso 
e regional de classifica-
ção). O valor da inscrição 
é de R$ 73,00. As vagas 
serão preenchidas por es-

tudantes que cursem, em 
2014, o antepenúltimo ou 
penúltimo ano do ensino 
superior. A jornada de es-
tágio a ser cumprida é de 
30 horas semanais, sendo 
6 horas diárias. A dura-
ção mínima do período 
de estágio é de seis meses 
e a máxima de dois anos. 
Em todo o Estado de São 
Paulo, estão sendo ofereci-
das 748 vagas, destinadas 
às cidades atendidas pela 
companhia no Estado de 
São Paulo. As provas ob-
jetivas para candidatos do 
Litoral Norte serão reali-
zadas em Caraguatatuba, 
no 1º de junho de 2014, 
nas cidades constantes do 
edital. Serão 60 questões 
de múltipla escolha: 25 de 
língua portuguesa, 10 de 
matemática e raciocínio 
lógico, 15 de noções de 
informática e mais 10 de 
atualidades. A avaliação 
terá duração de três horas 
e 30 minutos.  Inscrições 
e informações podem ser 
obtidas com a Fundação 
Carlos Chagas, organiza-
dora do concurso, na pá-
gina da entidade (www.
concursosfcc.com.br).
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1ª Audiência Pública do 
Plano Diretor Municipal

de Tremembé

A Prefeitura Municipal  
convida toda a comuni-
dade a participar da 1ª 
Audiência Pública do Pla-
no Diretor Municipal de 
Tremembé, no dia 28 de 
abril, às 19h, na Câma-

ra Municipal (Rua Bom 
Jesus, nº145 – Centro)
O objetivo principal da 
audiência é apresentar o 
Diagnóstico Municipal, 
que é o resultado dos estu-
dos e das oficinas técnicas e 

comunitárias já realizadas. 
Além de debater as ques-
tões mais importantes da 
região e assim contribuir 
para um melhor planeja-
mento e desenvolvimento 
do Município. Participe!

Eleitores de Ilhabela 
têm até o dia 7 para

regularizar
serviços eleitorais

Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento Eleitoral 
de Ilhabela informa que 
dia 7 de maio é prazo fi-
nal para a regularização 
de pendências e serviços 
eleitorais. Nesse período 
eleitores poderão regula-
rizar na Justiça Eleitoral a 
inscrição eleitoral, a revi-
são dos dados eleitorais e 
transferência de domicílio.
O eleitor que não regulari-
zar a própria situação terá 
o título cancelado, ficando 
proibido, por exemplo, de 
obter passaporte e renovar 

matrícula em estabeleci-
mentos de ensino oficiais. 
O Posto Eleitoral de Ilha-
bela comunica ainda que 
nos dias que antecedem 
o prazo final para a regu-
larização dos serviços o 
tempo de espera é maior.
Quem já completou 16 
anos, ou completa até o 
fim do ano receber o título 
pela primeira vez já pode 
retirar seu título. O interes-
sando precisa levar carteira 
de identidade, certificado 
de quitação com o serviço 
militar (para homens com 

mais de 18 anos) e com-
provante de residência.
De acordo com o Posto 
de Atendimento Eleitoral, 
até o momento, o arqui-
pélago de Ilhabela não 
possui nenhuma progra-
mação de revisão do elei-
torado para a implantação 
do sistema de biometria. 
Mais informações no Pos-
to de Atendimento Elei-
toral de Ilhabela, situado 
Rua Benedito dos Anjos 
Sampaio, 20, Barra Ve-
lha (Fórum), ou no te-
lefone (12) 3895-7482.

Campanha Nacional de
Vacinação contra a

Gripe vai até 9 de maio

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe, 
promovida pelo Ministé-
rio da Saúde teve início 
nesta terça-feira, e visa 
imunizar mais crianças do 
que em anos anteriores. 
No ano passado, apenas 
crianças com até 2 anos 
podiam receber a vacina. 
Este ano, a faixa etária de-
finida pelo Ministério da 
Saúde foi ampliada e com 
a nova regra, crianças de 6 
meses a menos de 5 anos 
poderão ser vacinadas. 
Com a ampliação para essa 
faixa etária, o Ministério 
da Saúde acredita que vai 

beneficiar tanto as crianças 
quanto outros grupos vul-
neráveis, como menores 
de 6 meses de idade que 
ainda são amamentados, 
alem de idosos e pesso-
as com doenças crônicas.
Segundo o governo, a va-
cina também será disponi-
bilizada para grupos consi-
derados mais vulneráveis 
à gripe, como as pessoas 
com 60 anos ou mais, tra-
balhadores da saúde, po-
vos indígenas, gestantes, 
mães até 45 dias após o 
parto, população privada 
de liberdade e funcioná-
rios do sistema prisional.

Pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis 
ou que estão em condi-
ções clínicas especiais, 
também foram incluí-
das na campanha. Mas, 
o Ministério da Saúde 
não definiu uma meta a 
ser atingida nesses casos. 
Essas pessoas terão que 
apresentar prescrição mé-
dica no ato da vacinação.
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gri-
pe  segue até 9 de maio e 
a meta do governo é va-
cinar pelo menos 80% do 
público, que representa 
49,6 milhões de crianças. 

Monteiro Lobato
promove Festa de

Aniversário de
134 anos

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 134 anos de funda-
ção. Para festejar a data, a 
Prefeitura Municipal pro-
move diversas ações para 
comunidade e visitantes. 
Na programação do even-
to constam shows musi-
cais, desfile cívico e ati-
vidades culturais.Música: 
Nos dias 25, 26 e 27 (sex-
ta-feira, sábado e domin-
go), a Praça Comendador 
recebe shows musicais. 
Entre as atrações, o can-
tor Beto Mi, a Banda Fi-
lhos da Terra, a Orques-
tra Paulistana de Viola 
Caipira, a Dupla Lucas e 
Cesar, o cantor Deo Lo-
pes, a Banda Municipal 

de Concerto, entre outras 
atrações. As apresenta-
ções musicais ocorrem na 
Praça Comendador Freire.
As atividades são rea-
lizadas pela Prefeitu-
ra de Monteiro Lobato. 
Informações podem ser 
obtidas pelo telefone: 
(12) 3979-1314. Confira 
a programação completa:
Dia 25 - Sexta-feira
16h: Inauguração 
da Escola de Moda  
Bairro do Souza
19h: Espaço para ta-
lentos da cidade: 
Mc Mateuzinho 
e Mc Felipe Galo
20h: Beto Mi & Banda
23h: Banda Filhos da Terra
Local: Praça de Baixo

Dia 26 - Sábado  
10h: Desfile Cívico
13h: Inauguração do CRAS
13h30 às 16h: Ativida-
des de lazer na Praça de 
Baixo - Apresentação de 
escolas e proje-
tos do município    
20h: Orquestra Paulis-
tana de Viola Caipira
23h: Dupla Lucas e César 
Local: Praça de Baixo
Dia 27 - Domingo
13h: Dupla José Ju-
nior e Gabriel
14h30: Dupla Zé Au-
gusto e Gilson Soares
16h: Show Deo Lo-
pes -  O Sambeiro
20h: Banda de Concer-
to de Monteiro Lobato
Local: Praça de Baixo


