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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
inicia Vacinação contra 

a Gripe Influenza

Moradia é interditada 
pela Defesa Civil de 

São Sebastião devido a 
deslizamento de terra

Pindamonhangaba
comemora os 12 anos de 

pista de Skate do Zito
Museu de pinda
realiza mostra e

exposição de fotos

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Saúde, deu início nesta 
semana, de forma oficial, 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
(Influenza). A campanha 
acontece em todos os ESFs 
(Estratégia de Saúde da Fa-
mília) da cidade e no Cen-
tro de Saúde, obedecendo 
o cronograma nacional de 
vacinação, o qual será re-
alizado no município até 
o dia 09 de maio de 2014; 
sendo o Dia D foi realiza-

Um deslizamento de terra 
em São Sebastião provo-
cou a interdição de uma 
moradia na Vila Sahy, em 
Barra do Sahy, na costa 
norte da cidade. O inci-
dente aconteceu por vol-
ta de 01h00 da ultima 
sexta-feira e a Prefeitura 
prometeu enviar um téc-
nico para avaliar o local. 
Foi mais um deslizamen-
to de terra em função da 
última chuva que caiu na 
região. De acordo com 
a Defesa Civil, o imóvel 

O Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, co-
memora neste domingo 
os 12 anos da pista exis-
tente no local.Na ocasião 
haverá várias atividades, 
que serão desenvolvidas 
por meio do Espaço Ju-
ventude, entre as atrações 
estão rodas de capoeira, 
hip hop e DJ Celio Lopes.
As comemorações terão 
início a partir das 10 ho-
ras e a população está 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina está re-
alizando a exposição de 
fotos “O T da Questão”, 
que segue o tema “Di-
versidade Sexual” e con-
ta com fotos de travestis.

do ábado. De acordo com 
o Dr. Briner Castelli Aze-
vedo, médico responsável 
pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica, a vacina 
atenderá as pessoas com 
60 anos ou mais, a exem-
plo destes idosos, assim 
como a crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos, 
gestantes, profissionais de 
saúde e puérperas (até 45 
dias após o parto), além 
de presidiários e funcioná-
rios do sistema prisional.
No Dia D da Campanha,  

interditado tem aproxi-
madamente 102 m² e está 
localizado em cima de um 
barranco (bem íngreme) 
na rua 15 de Novembro.
O casal que morava na 
residência foi retirado 
tendo em vista o risco de 
desabamento, caso haja 
mais movimentação do 
solo, que está bastante 
encharcado. O índice plu-
viométrico registrado foi 
de 18 milímetros entre 
às 18h desta quinta-feira 
e às 6h desta sexta-feira. 

convidada a participar 
deste momento de lazer e 
esporte. As melhores ma-
nobras serão premiadas.
De acordo com informa-
ções da Revista Mundo 
Estranho, o skate é o sé-
timo esporte mais prati-
cado no Brasil, tendo 2,7 
milhões de praticantes da 
modalidade e parte deste 
número pode festejar os 
12 anos da pista do “Zito”.
Pedro Henrique Colman 

A mostra foi oferecida pelo 
Centro de Cultura, Memó-
ria e Estudos da Diversi-
dade Sexual de São Paulo, 
instituição ligada do Go-
verno do Estado. A inten-
ção é divulgar outra forma 
de manifestação artística 

sábado foi realizada uma 
grande mobilização com 
todas as Estratégias de 
Saúde da Família e Cen-
tro de Saúde, bem como 
equipes volantes e tenda 
de vacinação, localiza-
da na Praça da Estação. 
Vários profissionais par-
ticiparão de toda ação, 
incluindo enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, 
agentes de saúde, e equipe 
de apoio. Mais informa-
ções em qualquer posto 
de saúde mais proximo.

“Os dois estão na casa dos 
pais e só podem retornar 
após a realização de uma 
obra para evitar novos es-
corregamentos no local”, 
contou o chefe da equipe da 
Defesa Civil, Carlos Edu-
ardo dos Santos, o Carlão.
Outra moradia, um pou-
co abaixo deste imóvel e 
construída em madeira está 
condenada. Ela foi desocu-
pada há cerca de um ano, 
em decorrência da primei-
ra vez que ocorreu o des-
lizamento de terra na área.

Prado e Carlos Alexan-
dre dos Santos são mora-
dores de Moreira César e 
contam que sempre que 
podem estão andando de 
skate na pista do “Zito”. 
Ainda comentam que irão 
participar das comemora-
ções de aniversário. Am-
bos praticavam outros es-
portes antes de decidirem 
andar de skate, porém, 
optaram por esta modali-
dade por ser mais radical.

e colaborar para o en-
frentamento à homofobia.
A visitação é gratuita e 
pode ser realizada às ter-
ças, sábados e domin-
gos, das 13h às 17 horas, 
e de quarta a sexta-fei-
ra, das 8h às 17 horas.
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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

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.

Geraldo Alckmin aprova
convênio para asfalto em 

bairros de Tremembé

Postos Poupatempo não 
funcionam dia 1º de maio 

Homicídios e furtos de
veículos caem no
Vale do Paraíba

Os postos Poupatempo 
que atendem na capital, 
Grande São Paulo, litoral 
e interior não funcionam 
no dia 1º de maio, quinta-
feira, feriado nacional em 
comemoração ao Dia do 
Trabalho. Na sexta-feira 
(2) e sábado (3), os aten-
dimentos das 40 unidades 
serão realizados normal-
mente, em seus respec-
tivos horários habituais. 
Informações sobre todos 

A região do Vale do Para-
íba e do Litoral Norte re-
gistrou queda de 12,82% 
nos homicídios dolosos 
em março. O número de 
casos passou de 39 para 
34, ou seja, cinco a menos.
A redução é ainda maior 
na comparação trimes-
tral. Os homicídios caíram 
14,16%, com 16 ocorrên-
cias a menos. Foram con-
tabilizados 97 casos nos 
três primeiros meses do 
ano, ante 113 no mesmo 
período do ano passado.
Os dados fazem parte das 
estatísticas de criminali-
dade divulgadas pela Co-
ordenadoria de Análise e 
Planejamento (CAP), no 
site da Secretaria da Se-
gurança Pública (SSP), 
nesta sexta-feira (25).
Furto de veículo

os serviços prestados pe-
los postos Poupatempo po-
dem ser obtidas pela inter-
net, no www.poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 
36 33 – ligação gratuita). 
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pú-
blica que, desde a inau-
guração do primeiro pos-

Com 357 ocorrências re-
gistradas em março, os 
furtos de veículo tive-
ram queda de 5,31% em 
comparação com o mes-
mo mês do ano passado, 
quando foram registra-
das 377 ocorrências. Fo-
ram 20 casos a menos. 
Houve recuo de 7,98% no 
trimestre, com 85 a menos. 
A quantidade de casos re-
gistrados – 980 – é a menor 
desde 2010, quando o perí-
odo teve 976 ocorrências.
Roubos a banco e de carga
O indicador que teve a 
maior queda na região foi 
o roubo de carga. Com 
quatro ocorrências a me-
nos em março, a redução é 
de 40%. Foram registrados 
6 roubos de carga, contra 
10 em igual mês de 2013.
No primeiro trimes-

to, em 1997, já prestou 
mais de 391,5 milhões de 
atendimentos. Atualmen-
te conta com 40 unidades 
de atendimento instaladas 
na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral.   
Em pesquisa realizada 
pelo Instituto Vox Populi 
no ano de 2013, o índi-
ce de satisfação do Pro-
grama Poupatempo no 
Estado obteve 99% de 
aprovação dos usuários.

tre, os roubos de car-
ga caíram 41,38%, com 
menos 12 ocorrências. 
Passou de 29 para 17.
Os roubos a banco fica-
ram zerados no mês, assim 
como em março de 2013. 
O indicador está zerado 
desde 2010, para um mês 
de março, quando uma 
ocorrência foi registrada. 
No trimestre, houve dois 
roubos a banco a menos na 
região. É a menor quanti-
dade de casos para os três 
primeiros meses do ano 
desde 2006, quando o in-
dicador foi zerado. Iguala-
se ao primeiro trimestre de 
2008, 2009 e 2011. Seques-
tros: As extorsões median-
te sequestro ficaram zera-
das no primeiro trimestre, 
assim como no mesmo 
período do ano passado.
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“Caiçara” é tema de Mostra de 
Vídeo com Celular em Ilhabela

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-

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 

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.

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. 
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Prefeitura de Redenção 
comunica a moradores 
inscrições abertas para 

vestibular fatec

Estão abertas as inscri-
ções para cursar Ensino 
Superior Gratuito e de 
Qualidade, na FATEC (Fa-
culdade de Tecnologia).
As inscrições para realizar 
o exame podem ser reali-
zadas no Acessa São Pau-
lo, localizado em frente a 
Praça 13 de Maio, centro 
de nossa querida cidade! 

A faculdade é gratuita, po-
rém o candidato deve pa-
gar a taxa de inscrição, no 
valor de R$70,00 (setenta 
reais), o pagamento deve 
ser em dinheiro até o dia 
14/05/2014, em qualquer 
agência bancária. Os cur-
sos disponíveis são: Ges-
tão Empresarial 40 Vagas 
Ensino a Distância (EAD)

Análise de Desenvolvi-
mento de Sistemas 40 
Vagas Período Noturno
Eletrônica Automotiva 
40 Vagas Período Tarde
Eletrônica Automotiva 
40 Vagas Período Noi-
te. O Manual do can-
didato está disponível 
na página virtual www.
vestibularfatec.com.br.


