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A GAzetA dos Municípios

Neste sábado aconte-
ce em Campos do Jor-
dão o III Raid Solidário, 
evento organizado 
pela AME Campos e 
Alfa Romeo Clube. 
O evento que contará ain-
da com a participação 
do MG Clube, Mercedes 
Clube, 356 Clube, Aus-
tin Mini Clube, Triumph 
Clube e BMW Clube e 
representantes do Clube 
Chevrolet, Fusca Clube 
e o Presidente da FBVA 
(Federação Brasileira de 
Veículos Antigos). Ins-
pirado nos “classic-cars-
charity drive”, realizados 
sobretudo na Europa, o 
Raid Solidário será um 
passeio de carros antigos 
e raros, com objetivo de 
arrecadar donativos para 
a AMECampos e para o 
Movimento Vivências, 
um grupo de voluntários 
que ajuda diversas insti-
tuições de idosos carentes. 
O Raid partirá do Sho-

pping Center Iguatemi de 
São Paulo, e rumará para 
Campos do Jordão com a 
primeira parada na Casa 
da Divina Providência, 
uma instituição de longa 
permanência para ido-
sos, onde serão entregues 
os donativos destinados 
àquela entidade e as pesso-
as assistidas poderão apre-
ciar veículos que devem 
estar nas suas memórias. 
Em seguida, os carros se-
guirão para o Centro Hí-
pico Polana, onde os apre-
ciadores de automóveis 
clássicos serão recepcio-
nados com uma deliciosa 
feijoada preparada e ser-
vida pela equipe do Safári 
Restaurante e Bar almoço 
e ainda poderão desfrutar 
de belíssimas instalações 
e paisagens. O III Raid 
Solidário é uma realiza-
ção da AMECampos – As-
sociação dos Amigos de 
Campos do Jordão, Alfa 
Romeu Clube, Movimen-

to Vivências e Centro Hí-
pico Polana. Conta com 
patrocínio da Alwahch Jo-
alheria Boutique, Bouche-
ron Pari e Cartier e apoio 
da JR2, Dan Café, CDI 
Iguatemi, Dr. Oetker, Ta-
deu Sales, 2bup e Vpress 
– Assessoria de Imprensa 
e Comunicação. A gastro-
nomia fica por conta do 
Safári Restaurante e Bar.  
Veja abaixo a programa-
ção para o dia do evento:
08h às 09h – Café da ma-
nhã no Shopping Cen-
ter Iguatemi ofereci-
do pelo CDL Iguatemi.
9h30 – Saída para Cam-
pos do Jordão em grupos
12h00 – Visita à Casa 
da Divina Providência 
e entrega de donativos
13h00 – Almo-
ço no Haras Polana
20h30 – Jantar no Ho-
tel Spa Blue Mountain 
para os que pernoitarem 
em Campos do Jordão 
com pagamento no local

Campos do Jordão
realiza passeio com 

carros antigos e raros

Com o objetivo principal 
de oferecer um melhor 
atendimento para a popu-
lação que utiliza a saúde 
do município, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
realizou a mudança do 
local de coleta para exa-
mes. Desde o dia 30 de 
abril os pacientes estão 
sendo atendidos em um 
novo espaço. A solenida-
de de inauguração ocorreu 
na última quinta-feira e 
contou com a presença de 
autoridades, convidados, 
população e familiares do 
patrono do laboratório.
O atendimento do labo-
ratório municipal “Dr. 
Paulo Emílio D’Alessan-
dro” agora é realizado na 
rua Major José dos San-
tos Moreira, número 427, 
centro. Neste endereço 
os pacientes entram e se 
dirigem para as mesas de 
atendimento, na sequ-
ência são encaminhados 
para o local de espera. 
Neste espaço eles são di-
recionados para as sa-
las específicas de coleta.
No novo local, o aten-
dimento é diferencia-
do, pois, cada público é 
encaminhado para uma 
sala. A azul é destina-
da aos idosos, a amare-
la para o público adulto, 
verde para coleta infantil,
rosa para as mulhe-

res, e assim por diante.
Com esta mudança de es-
paço a população não fica 
aglomerada na recepção 
e a Prefeitura consegue 
oferecer atendimento hu-
manizado e diferenciado. 
As crianças também po-
dem se divertir em um 
espaço dedicado à elas 
dentro da nova unida-
de. Um local planejado 
pensando no entreteni-
mento dos pequenos. Há 
banheiros com acessibili-
dade, sala de desjejum e 
outros espaços para me-
lhor atender a população.
“O nosso investimento 
em saúde é para garantir 
qualidade no atendimen-
to e o conforto dos pin-
denses. Somos referência 
para quase 15 cidades da 
região porque temos pro-
fissionais qualificados e 
investimos em equipa-
mentos com tecnologia 
de ponta. Estes investi-
mentos contribuem com o 
bem-estar da população”, 
destaca o prefeito de 
P i n d a m o n h a n g a b a .
Mais de 800 pessoas 
passam pelo laborató-
rio diariamente, seja para 
fazer os exames, entre-
gar material biológico 
ou retirar os resultados.
 Eles são atendidos por pro-
fissionais de diversas áreas.
 A professora Déia Apare-

cida D´Alessandro Mon-
teiro Gomes, filha do Dr. 
Paulo Emílio D´Alessan-
dro, conta que a famí-
lia fica muito honrada e 
parabenizou a prefeitura 
pela mudança de local.
Tecnologia no la-
boratório de Pinda
O laboratório municipal 
conta com equipamentos 
que utilizam tecnologia 
de ponta, com isto, há 
agilidade e qualidade nos 
resultados dos exames. A 
cidade conta, por exem-
plo, com o Work Station, 
ele faz a triagem de mate-
riais biológicos, gera có-
digo de barras e também 
executa outras atividades. 
O equipamento proces-
sa mais de quatro mil tu-
bos por dia. Este aparelho 
também faz a triagem, 
retorno de verificação de 
exames e se estiver faltan-
do o diagnóstico de algum 
o tubo volta para análise.
Para dar maior comodi-
dade à população o la-
boratório da Prefeitura 
também disponibiliza os 
resultados dos exames via 
on-line. Basta acessar o 
sitewww.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e clicar no 
banner laboratório on-li-
ne e colocar o número 
do código de barras que 
é entregue ao paciente.
Instalações na nova unidade
A nova unidade também 
vai abrigar outras instala-
ções, sendo estas adminis-
trativas. Na parte superior 
o prédio será utilizado 
pelos profissionais da Vi-
gilância Epidemiológica, 
citologia e também ha-
verá um auditório, que 
servirá para qualificação 
continuada de diversos 
profissionais de saúde.

Novo espaço de coleta 
de sangue em Pinda 

Taxa do prieiro trimeste 
é a maior desde o igual 
periodo de 2013. Os pri-
meiros três meses do ano 
apontaram taxa de 7,9% 
referentes ao desempre-
go no país. É a maior re-
gistrada desde o primeiro 
trimestre de 2013 (8%), 
de acordo com dados que 
fazem parte da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílio Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada nes-
ta semana pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
estatística (IBGE).  A Pnad 
Contínua se destina a pro-

duzir informações sobre 
a inserção da população 
no mercado de trabalho. 
O levantamento divulga-
do pelo IBGE revela que 
o índices de desocupação 
avançaram na compara-
ção com o quarto trimes-
tre de 2014, quando a taxa 
de desemprego foi 6,5%. 
Também houve aumento 
em relação ao primeiro tri-
mestre de 2014, quando a 
taxa de desocupação cor-
respondeu a 7,2%. A po-
pulação em atividade, de 
acordo com a pesquisa  so-
bre o primeiro trimestre do 

ano, apresenta um cenário 
de 90,023 milhões de tra-
balhadores, o que equivale 
a uma queda de 0,9% em 
relação aos 92,875 milhões 
empregados no quarto tri-
mestre do ano passado. No 
sentido oposto, a popula-
ção desocupada fechou o 
primeiro trimestre deste 
ano em 7,934 milhões de 
pessoas. O número revela 
variação de 23% na com-
paração com o trimestre 
imediatamente anterior. 
Em relação ao primeiro 
trimestre do ano passado, 
houve variação de 12,6%.

Desemprego sobe no trimestre 
e registra taxa de 7,9%

Benefício da anistia con-
cedida foi possível graças 
ao decreto n° 227/2015, 
assinado pelo prefeito
Em Caraguatatuba, a 
prefeitura comunica a 
prorrogação da data li-
mite para  contribuintes 
inadimplentes com o mu-
nicípio. Os munícipes 
inscritos na Dívida Ativa 
têm até o dia 29/05/2015 
para pagar os débitos 
de tributos municipais, 
anteriores a 31 de de-
zembro de 2014. 
Os inadimplentes de-
vem procurar  no se-
tor de Dívida Ativa da 
prefeitura de Caraguá. 
A prorrogação da data 
para se obter o benefício 

da anistia concedida foi 
possível graças ao decre-
to n° 227/2015 assina-
do pelo prefeito no dia 
27 de abril. Para obter 
a anistia, o contribuinte 
deve assinar  requerimen-
to solicitando isenção  de 
taxas e emolumentos,
com dispensa de 100% 
do valor de juros e multa. 
Isso vale para os seguin-
tes casos: pagamento em 
cota única; débito de até 
R$ 10 mil terá dispensa 
de 90% do valor de juros 
e multa para pagamen-
to em até seis parcelas 
iguais; e débito acima de 
R$ 10 mil, terá dispensa 
de 90% do valor de juros 
e multa para pagamento 

em até três parcelas iguais.
Os honorários das su-
cumbências, devidos em 
razão da anistia dos dé-
bitos ajuizados, serão 
pagos à vista ou parce-
lados, e vai depender da 
forma de pagamento que 
o contribuinte escolher. 
As custas e despesas pro-
cessuais devem ser reco-
lhidas em guias próprias.
Para facilitar o atendimen-
to, o contribuinte deve 
trazer o número de iden-
tificação do imóvel e/ou o 
número de inscrição mu-
nicipal, o requerimento de 
anistia preenchido, acom-
panhado do RG e CPF. Os 
representantes de terceiros 
precisam de procuração.

Dívida Ativa - Prefeitura 
Caraguatatuba prorroga 

anistia até o dia 29



página 2A GAzetA dos Municípios09-10-11 de maio de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
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: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 09/05/2015.
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 necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: 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.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. 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.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 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

Curiosidades

O queijo minas

O queijo é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele teria sido criado por 
pastores de cabras e ovelhas, a partir da coagulação natural do leite. No Brasil, essa 
iguaria e sua técnica de produção chegaram pelas mãos dos portugueses colonizado-
res. O tradicional queijo minas foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra 
da Estrela de Portugal, porém, já utilizava-se na mistura extrato de flores e brotos de 
cardo, uma espécie de planta já que por aqui, era adicionado um coagulante feito do 
estômago salgado de bezerros ou cabras. O queijo minas passou a ser conhecido e 
apreciado em todo o país e é utilizado em diversas receitas, além de ser consumido 
ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico Brasileiro como bem material 
do Brasil e, é o único queijo nacional cuja legislação sanitária permite que não seja 
pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio 
um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente 
diferente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja 
composta de um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as 
propriedades de seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação 
química encontrados na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxi-
gênio e do hidrogênio.

Humor

O japonês resolveu pintar o pára-choque do caminhão e diz:
- Por favor, pinta aí “Deus me guia”, nô.
O sujeito capricha nas letras e o japonês foi embora contente só que na primeira 
esquina deu a maior batida um poste. Passado alguns dias, o japonês volta lá com o 
caminhão todo consertado:
- Pinta uma frase bem bonitinha de novo no pára-choque, nô;
- Já sei, vamos pintar “Deus me guia”?
- Nô, nô... Agora pinta, né... Agora pinta “Japonês mesmo guia”.
***
 Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa com uns amigos e liga 
pra ela, a empregada atende ao telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
Em tom de brincadeira, o homem diz: 
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue o meu revólver, depois, você 
pode subir as escadas e mate os dois.
Pouco tempo depois, a empregada volta:
- Pronto... O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Mas senhor, não tem nenhuma piscina aqui...
- Aí é do 6555.9898???
***
Em um aula de boas maneiras, o professor chama Joãozinho:
- Joãozinho, você costuma almoçar na casa de amigos?
- Sim, costumo.
- Qual a primeira coisa que você faz ao saber que a refeição está na mesa?
- Eu lavo as mãos.
- Muito bem e, durante a refeição, se alguém lhe faz uma pergunta e você está com 
a boca cheia, como você costuma agir?
- Termino de mastigar e depois eu falo.
- Certo, Joãozinho. Bom, vamos ver se você é um menino realmente educado. Aca-
bando o almoço, o que você diz para a mãe do seu amigo?
Sem hesitar, Joãozinho, responde:
- Cadê a sobremesa? 

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo. Centralize-se no 
bem a fazer. Esqueça as sugestões de medo destrutivo. Segue adiante, mesmo va-
rando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Tra-
balhe constantemente. Edifique sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te 
entorpeças o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a 
vitória espiritual é construção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias 
em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Olvide para o mal. Perdão às 
ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos de-
sequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes 
o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, 
reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. 
Não dramatize provocações ou problemas. Conserve o hábito da oração para que 
se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que 
Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Aja 
auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.

Pensamentos, provérbios e citações

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
A verdade nunca é injustiça, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.

MISCELÂNEA O que fizemos da água?
Paiva Netto
 
Volto a falar-lhes do gravíssimo problema da falta d’água, que persiste em invocar nossa meticulosa 
atenção, seguida de atitudes acertadas. 
Na série de palestras que proferi no início dos anos 1990, a respeito do Apocalipse de Jesus, a fim de 
torná-lo mais acessível aos simples de coração, trouxe, por exemplo, ao debate a questão da possível 
guerra pela água em várias regiões do planeta, já àquela altura noticiada pela imprensa. 
Com tristeza e preocupação, vivenciamos nos dias atuais, até mesmo em metrópoles brasileiras, o 
trágico fantasma da carência de água. 
Além dos fatores climáticos, que, desde a Revolução Industrial, mais fortemente influenciamos de 
forma condenável, o que temos feito com esse precioso líquido, fator básico da vida?
É fácil observar no mundo o ato criminoso do desperdício. Às crianças, aos jovens e aos adultos, 
insisto neste ensinamento: a migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. E, por extensão, a gota 
d’água de hoje é o abundante manancial do amanhã. E, nestes tempos, de agora mesmo. Ajudemos 
a evitar o pior.
Em “Apocalipse sem medo” (2000), ressaltei que, apesar dos esforços ecológicos de muita gente 
boa, o ser humano ainda vive a poluir tudo, como na advertência do Profeta Isaías, 24:5: “Na verda-
de, a Terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os 
estatutos e quebram a Aliança Eterna”.
A água tornou-se pouca em diversos pontos do orbe, mas continua sendo maltratada. E o líquido 
potável corresponde a menos de 3% do que existe no planeta. O restante é principalmente água sal-
gada, em torno de 97%. Como é que as coisas ficam? (...) Preservá-la não se resume a medidas de 
governos. Exige decisivos cuidados que precisamos nós, cidadãos, ter também com ela. É necessário 
que deixemos de ser meros observadores e passemos a atuar como ativos participantes. Afinal de 
contas, está em jogo a nossa própria existência. Exato: nossa própria vida! E a correção disso de-
manda Justiça e Boa Vontade, vistos como antídoto contra a ganância, que, de tão cega, não percebe 
estar cavando a sepultura inclusive para si mesma.

AQUECIMENTO GLOBAL
No dia 16/1, a Agência Brasil divulgou que 2014 foi o ano mais quente desde o início dos registros 
de temperatura, em 1880. A informação é da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. 
O órgão norte-americano acrescenta que “o aumento da temperatura se espalhou por todo o mundo. 
As regiões onde foram registrados recordes de calor estão no extremo Leste da Rússia, a Oeste do 
Alasca, no interior da América do Sul, na maior parte do continente europeu, no Norte da África e 
também nas regiões costeiras do Leste e do Oeste da Austrália”.
A cada pesquisa nova apresentada, a Ciência se convence de que a atuação humana tem apressado o 
aquecimento global. E as consequências estão aí, à vista de todos. A complexidade dos desafios se 
intensifica, incluída a que afeta diretamente a economia das nações.
O Apóstolo Paulo, há dois milênios, em sua Epístola aos Gálatas, 6:7, deu uma lição que poderia 
repetir hoje literalmente: “Ninguém se iluda, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o 
homem semear, terá de colher”.
Ouçamos o alertamento bíblico. O Pai Celestial certamente aguarda de nós bom senso e muito tra-
balho em prol do bem-estar da Humanidade. Peçamos a Ele proteção para as providências terrenas; 
chuva para os lugares secos; um clima mais equilibrado para a saúde das pessoas. E não despreze-
mos o poder da oração e da vigilância coletivas. 

José de Paiva Netto — Jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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O Sesc Taubaté oferece 
durante o mês de maio ofi-
cinas para a construção de 
objetos artesanais, e este 
mês utiliza como matéria 
prima o Bambu, com suas 
infinitas possibilidades 
para construção de objetos 
de decoração e mobiliário, 
e os tecidos com a facilida-
de de multiplicar as carac-
terísticas por meio de cria-
ções úteis para o cotidiano.
A possibilidade de conhe-
cer mais do potencial cons-
trutivo do Bambu é abor-
dado por meio das oficinas 
ministradas pelo artesão 
Rodrigo Nocchi, que ensi-
nará sobre os processos de 
manuseio deste material, 
além de informar sobre o 

conteúdo histórico e cul-
tural do bambu na apre-
sentação de dois produtos: 
Luminária em Formato de 
Arandela nos dias 9 e 16, 
das 14h às 17h e a Estan-
te de Pendurar, nos dias 
23 e 30, das 14h às 17h.
Para ensinar como con-
feccionar objetos em teci-
do o Prof. Carlos Freitas 
falará sobre a história dos 
tecidos, além da própria 
confecção do artesanato 
com oficinas de Móbi-
le de Pássaro em Feltro, 
dia 17, das 10h às 13h, 
Descanso de Panela com 
tecido Chita, dia 24, das 
10h às 13h e Flores Sem-
pre Vivas confeccionadas 
em tecido de algodão, 

dia 31, das 10h às 13h.
Para participar é necessá-
rio verificar disponibili-
dade de vagas na Central 
de Atendimento e fazer 
a inscrição, com valores 
entre R$ 5,00 e R$ 17,00.
Oficinas em Bambu:
Luminária em For-
mato de Arandela
Dias 9 e 16, das 14h às 17h
Estante de Pendurar
Dias 23 e 30, das 14h às 17h
Oficinas em tecido:
Móbile de Pássaro em Feltro
Dia 17, das 10h às 13h
Descanso de pane-
las com Tecido Chita
Dia 24, das 10h às 13h
Flores Sempre Vivas 
em Tecido de Algodão
Dia 31, das 10h às 13h

Sesc Taubaté oferece 
oficinas artísticas com 

utilização de bambu e tecidos

Caraguatatuba se prepa-
ra para a realização da 
19º Edição dos Jogos Re-
gionais do Idoso (Jori).
O evento esportivo  acon-
tecerá entre os dias 20 a 24 
de maio com expectativa 
de reunir cerca de dois mil 
competidores das cidades 
do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e Mantiqueira.
Na próxima segunda-feira 
(11), no Teatro Mário Co-

vas ,  as cidades participam 
do Congresso Técnico 
para definir equipes e con-
frontos, em encontro pre-
visto para ter início às 15h. 
O campeão e vice de cada 
modalidade garantirão a 
classificação para os Jogos 
Abertos do Idoso (JAI), 
a ser realizado em outu-
bro em Araraquara (SP).
O Jori é uma iniciati-
va do Fundo Social de 

Solidariedade do Es-
tado de São Paulo em 
parceria com a Secreta-
ria Estadual de Esporte,
Lazer e Juventude e 
o Governo Municipal 
de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de 
Esportes e Recreação.
Vale lembrar que a cidade 
já sediou o evento vizinho 
já os jogos nos anos de 
2003, 2009, 2012 e 2014. 

Caraguatatuba será sede do 
19º Jogos Regionais do Idoso

As artes marciais estão 
em alta nas academias. 
Ao contrário do que 
muitos acreditam, as lu-
tas proporcionam inú-
meros benefícios para 
a saúde física e mental.
Uma das modalidades 
crescentes é o Muay 
Thai, luta que conquis-
tou todos os públicos e 
gera uma queima mé-
dia de 2000 calorias em 
90 minutos de atividade.
O Muay Thai é uma luta 

que envolve socos e chu-
tes com grande impacto, 
sobretudo com os coto-
veles, joelhos e canelas, 
movimentando o corpo 
todo, tonificando os glú-
teos, braços, costas, bar-
riga, pernas e panturrilha.
Os ossos adquirem 
maior densidade, as ar-
ticulações ficam mais 
flexíveis e a coordena-
ção motora é ampliada. 
Além disso, desen-
volve a autoconfian-

ça e alivia o stress.
É necessário usar roupas 
adequadas para a prática 
da atividade física. A luta 
não permite ficar com o 
cabelo solto, usar brinco, 
piercing, anéis e acessó-
rios em geral. Não há ne-
nhuma contraindicação 
para a prática, porém as-
sim como em outros exer-
cícios físicos, é preciso se 
consultar com um médico. 
A Academia Tayoba é 
qualificada para ofere-
cer as aulas. Os interes-
sados podem fazer uma 
aula experimental grátis. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-5544.
Veja os horários das aulas:
S e g u n d a - f e i -
ra: 20h15 - 21h20
Terça e Quinta-fei-
ra: 9h - 10h30
Quarta e Sexta-fei-
ra: 20h30 - 22h

Academia Tayoba 
oferece aulas de Muay 

Thai em Pinda 
Acontece em todo o Brasil 
o Dia D da Campanha de 
Vacinação contra a Gripe, 
quando todos os postos do 
país abrirão suas portas 
para atender a população. 
Crianças com idade a par-
tir de 6 meses e menores 
de 5 anos devem receber 
a dose. Também idosos, 
trabalhadores da saúde, 
povos indígenas, gestan-
tes, puérperas (mulheres 
no período de até 45 dias 

após o parto), presos e 
funcionários do sistema 
prisional. A imunização 
é necessária ainda para 
pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis 
ou com condições clínicas 
especiais. Nesse caso, é 
preciso levar também uma 
prescrição médica especi-
ficando o motivo da indi-
cação da dose. Outros que 
também devem receber a 
dose são os pacientes que 

participam de programas 
de controle de doenças 
crônicas no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Eles 
devem procurar os pos-
tos em que estão cadas-
trados, sem necessidade 
da prescrição médica. A 
campanha de vacinação 
teve início na última se-
gunda-feira (4) e continua 
até o próximo dia 22.  Pin-
damonhangaba - Em Pin-
damonhangaba, a meta de 
vacinação é pelo menos 
39 mil munícipes, que cor-
responde a 85% da popu-
lação do grupo de risco. 
A cidade possui 21 uni-
dades de saúde e o aten-
dimento para vacina é re-
alizado a partir das 7h30, 
com exceção da unidade 
do Crispim, que vai fa-
zer a vacinação no sába-
do (9), das 8 às 17 horas .

Postos de saúde abrem
neste sábado para o Dia “D”
da vacinação contra a gripe

Uma nova relação de em-
pregos foi divulgada nes-
ta semana pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Ilhabela. São 
oportunidades de emprego 
em diversos setores, que 
podem ser preenchidas 
desde que atenda a requi-
sitos fundamentais como 
experiência na área e es-
colaridade. O PAT ressalta 

que a decisão das contra-
tações é responsabilidade 
dos empregadores. Can-
didatos. De acordo com a 
agência, as vagas podem 
ser preenchidas, cance-
ladas ou alteradas diaria-
mente. Os interessados de-
vem comparecer à sede do 
PAT, na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê. 

Confira as vagas: Confec-
cionador de velas náuticas, 
barracas e toldos , Ajudan-
te de pizzaiolo, Atendente 
de balcão, Auxiliar de lim-
peza, Auxiliar de manu-
tenção predial, Azulejista, 
Açougueiro , Camareira 
de hotel, Caseiro, Chapis-
ta de lanchonete, Costu-
reira em geral, Desenhista 
industrial gráfico (desig-
ner gráfico), Empregado 
doméstico  arrumador, 
Manicure, Montador de 
móveis de madeira, Mo-
torista de ônibus urbano, 
Oficial de serviços gerais , 
Operador de caixa, Pedrei-
ro, Pizzaiolo, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
bilíngue, Recepcionista 
de hotel, Representante 
comercial autônomo, Sor-
veteiro (comércio ambu-
lante), Vendedor porta a 
porta, e Vendedor pracista.

PAT de Ilhabela
oferece nova relação

de empregos 



09-10-11 de maio de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Em quatro meses, Tauba-
té já registrou 1.413 casos 
positivos de dengue. Os 
dados foram atualizados 
ontem pela prefeitura. 
Outras 36 pessoas aguar-
dam os resultados dos 
exames. No início do ano, 
Taubaté também registrou 
uma morte — a vítima 
foi um idoso de 64 anos.
Em fevereiro, a prefeitura 
decretou pelo segundo ano 
consecutivo epidemia para 
a dengue. Em 2014, foram 
contabilizados 9.659 casos 
positivos e oito vítimas fa-
tais.  O último levantamen-
to das regiões divulgado 
pela prefeitura apontava 
que a região dos bairros 
Parque Ipanema, Mouris-
co, Vila Albina e Areão li-
derava os casos de dengue. 
Em seguida, a área central 
e bairros como Jardim das 
Nações e Independência.
Ações / A prefeitura afirma 
estar realizando diversas 
ações. O governo Ortiz Ju-
nior adquiriu um maquiná-
rio UBV pesado — versão 

mais forte do popular fu-
macê que deverá ser utili-
zado nas regiões com mais 
registros da doença. Ele 
é colocado dentro de um 
veículo de grande porte e, 
de acordo com o governo, 
permite cobrir áreas gran-
des como parques, mar-
gens de córregos, estradas 
e taludes de rodovias e 
ferrovias. O equipamento 
já chegou na cidade e ain-
da está em fase de testes.
Além de passar a contar 
com o fumacê, estão sen-
do feitas ações de bloqueio 
com nebulização, panfle-
tagem, disque-denúncia, 
operações cata-trecos, vi-
sita a imóveis e aplicação 
de multas — com valores 
que variam de R$ 200 a R$ 
1.000 – a moradores que 
forem reincidentes na lo-
calização de focos do mos-
quito em sua residência.
A Secretaria de Educação 
de Taubaté também pas-
sou a orientar os alunos 
da rede municipal a irem 
estudar de calças e blusas 

compridas e meias, além 
de passarem repelente.
Cronograma de acordo 
com o novo cronogra-
ma do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos), 
a operação de cata-treco, 
que acontece das 8h às 
11 e das 13h às 16h, será 
realizada hoje e amanhã 
no bairro Jardim Jaraguá 
e também Água Quente.
A recomendação é para 
que os moradores de-
positem em frente as 
suas casas itens sem 
uso como mobiliário e 
utensílios domésticos 
(sofá, colchões e outros) 
eletrodomésticos e ma-
teriais como vidro, plás-
tico, papelão e madeira.
O cata-treco não executa o 
recolhimento de resíduos 
da construção civil, como 
por exemplo: areia, blocos, 
tijolos, telhas e madeira. A 
programação completa dos 
próximos bairros a serem 
contemplados está dispo-
nível no site da prefeitura: 
www.taubate.sp.gov.br.

Taubaté já tem 1.413 
Casos de dengue

Cerca de 2,6 mil presos 
do regime semiaberto do 
complexo prisional de 
Tremembé recebem o be-
nefício da saída tempo-
rária de Dia das Mães a 
partir desta quinta-feira.
O Presídio Edgard Ma-
galhães (Pemano) libera 
2,1 mil detentos, da Pe-
nitenciária 1 saem 207,
da P2 masculina serão 
149 e da Penitenciá-
ria Feminina serão 125 
presas com o benefício. 
Entre os presos com di-

reito à saída temporária 
estão os irmãos Cravinhos, 
o ex-promotor Igor Fer-
reira da Silva e o jor-
nalista Pimenta Neves.
A saída temporária será 
até a próxima quarta-
feira, dia 13 de maio. 
Caso não voltem na data 
combinada, serão consi-
derados foragidos e per-
dem o direito ao benefício.
A Polícia Militar afir-
mou que o policiamento 
nas cidades ao redor do 
complexo prisional (Pin-

da, Tremembé e Tauba-
té) será reforçado com 
apoio do canil do Bata-
lhão de Ações Especiais 
e do helicóptero Águia.
Os detentos em regime 
semiaberto e que apre-
sentam bom comporta-
mento recebem o direi-
to da saída temporária, 
que é concebida seis 
vezes ao ano em da-
tas festivas como Dia 
das Mães, Páscoa, Dia 
dos Pais, Dia das Crian-
ças, Natal e Ano Novo.

Mais de 2 mil
detentos recebem
benefício da saída

temporária de Dias das 
Mães em Tremembé


