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A GAzetA dos Municípios

Todos os anos o Natal Ilu-
minado de Tremembé atrai 
famílias de todo o Vale do 
Paraíba para visitar a de-
coração natalina nas pra-
ças Padre Luiz Balmes e 
Geraldo Costa, que se tor-
nam palco de um gran-
de show de Natal com a 
invasão de luzes, enfei-
tes temáticos e a visita-
da casa do Papai Noel.
Assim como em 2014, 
a Secretaria de Turis-
mo, Cultura e Espor-
tes preparou uma pro-
gramação diferenciada, 
unindo o início do Natal 
Iluminado com as festi-
vidades do aniversário da 
cidade (26/11). Serão mais 
de 90 mil lâmpadas que 
irão enfeitar as duas pra-
ças centrais do município. 
Outra novidade será os 

Palestras em escolas, 
panfletagem, exibição de 
mensagens em painéis ele-
trônicos e divulgação da 
faixa Xô Dengue 2016 nos 
jogos da Superliga Nacio-
nal de Vôlei integram o 
pacote programado pela 
Prefeitura de Taubaté para 
a Semana Estadual de Mo-
bilização contra a Den-
gue, que acontece entre os 
dias 23 e 27 de novembro. 
Além destas ações, a pre-
feitura mantém a opera-
ção cata treco nos bairros 
e as visitas dos agentes 
nas residências em ho-
rário estendido das 17h 
às 20h para a redução de 
pendências.  A agenda de 
atividades foi divulgada 
na manhã desta sexta-fei-
ra (20 de novembro) du-
rante reunião do Comitê 
Municipal de Combate e 

show regionais aos finais 
de semana, nos dias 27, 
28 e 29 de novembro e 04, 
05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 
20, 21 e 22 de dezembro a 
partir das 20 horas na An-
tiga Estação Ferroviária. 
As comemorações acon-
tecem entre 26 de no-
vembro de 2015 e 11 
de janeiro de 2016.
Além da praça de alimen-
tação e do parque de diver-
sões instalados na Praça 
Geraldo Costa, a antiga es-
tação Ferroviária receberá 
o grande nome da música 
caipira raiz Mariângela 
Zan. O espaço também 
receberá o Bingo Benefi-
cente do Fundo Social que 
irá premiar com uma Moto 
Honda zero Km, um mi-
croondas e uma bicicleta. 
Toda renda será revertida 

Prevenção à Dengue, rea-
lizada no CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté.  O comitê foi 
criado em outubro de 2014 
e é composto por represen-
tantes do Poder Publico e 
de Entidades e Conselho 
de Classe, com o objetivo 
de implementar, acompa-
nhar e avaliar as ações de 
combate.  Os integrantes 
do comitê também rece-
beram informações atua-
lizadas sobre notificações 
da doença no município. 
De acordo com o relatório 
do ano dengue, entre 5 de 
julho e 18 de novembro, 
foram registradas 548 no-
tificações, que resultaram 
em 26 casos positivos, 447 
negativos e 75 aguardan-
do exames.  Em Taubaté, 
as atividades de preven-
ção e combate à dengue 

na compra de brinquedos 
para crianças carentes do 
município. As cartelas 
podem ser adquiridas na 
sede do Fundo Social na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus 
ou mais informações pelo 
telefone (12) 3674-3660.
P R O G R A M A Ç Ã O 
DO NATAL ILU-
MINADO 2015
– Apresentação do Proje-
to Peti e Espaço Amigo.
– Apresentação do Pro-
jeto Mais Educação.
– Apresentação do Pro-
jeto Fazendo Arte.
– Acendimento das 
lâmpadas e decoração 
do Natal Iluminado.
– Apresentação da Or-
questra Jovem de Taubaté.
– Grande Show com 
Mariângela Zan.

acontecem durante todo o 
ano. Para dezembro, está 
em fase de articulação 
uma megaoperação cata 
treco para o recolhimento 
de materiais descartados 
pela população no final do 
ano.  Supermercados da 
cidade devem promover 
ações de prevenção contra 
a doença no mês, quando 
há um aumento de circu-
lação do público. A cam-
panha Xô Dengue 2016 
também estará presente 
no aniversário de Tauba-
té, em 5 de dezembro. 
Estão previstas a distribui-
ção de panfletos e orienta-
ção à população durante 
o dia aos frequentadores 
do Sedes e na última eta-
pa do Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua, com 
largada marcada para as 
20h na avenida do Povo.

Programação Oficial do 
119º Aniversário de

Tremembé

Taubaté divulga ações 
para Semana Estadual 

de Mobilização contra a 
Dengue

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, reali-
zaou nesta terça-feira, uma 
reunião exclusiva para os 
artistas sobre o edital de 
chamamento público nº 
04-I/15. Os interessados 
no Centro Cultural Antô-
nio Mendes da Silva – To-

ninho Mendes. O objetivo 
desse encontro com os ar-
tistas e profissionais é es-
clarecer todas as dúvidas 
sobre o edital que ainda 
está aberto, uma vez que 
a documentação exigida 
hoje é diferente dos outros 
anos. Na ocasião os servi-
dores da Secretaria de Tu-

rismo e Cultura vão distri-
buir as senhas e organizar 
o atendimento por ordem 
de chegada. A próxima 
data para abertura dos en-
velopes é dia 22 de janeiro 
de 2016 e os artistas devem 
entregar os envelopes com 
toda documentação exigi-
da até o dia 15 de janeiro.

Prefeitura de Taubaté reune
artistas sobre edital de
chamamento público

O último final de semana 
foi de avaliação dos alu-
nos de futsal e de natação. 
No sábado e domingo teve 
futsal nos ginásios do Juca 
Moreira e Alto Tabaú, na 
manhã de domingo ocor-
reu a avaliação dos prati-
cantes de natação. Os pro-
fessores da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer puderam observar mais 
de 600 alunos. O Festival 
de Avaliação é coordenado 
pela equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer, envolvendo os 
participantes da Escola 
de Iniciação Esportiva. 
O evento será realizado 
até o dia 05 de dezembro, 

quando os alunos de fut-
sal entrarão na quadra do 
Alto Tabau, das 7 às 18h.
Neste sábado será a vez dos 
alunos de futebol entrarem 
em campo. As partidas se-
rão no “João do Pulo”, a 
partir das 7 horas. Também 
no sábado, acontecerão os 
jogos de futsal no Juca 
Moreira. Já no domingo 
(29), haverá futsal no Alto 
Tabau, das 13 às 18 horas, 
e handebol, no “João do 
Pulo”, das 7 às 12 horas.
Daniela O. dos Santos 
Gonçalves conta que colo-
cou o filho no futsal para 
fazer alguma atividade 
física, não com o objeti-
vo de ser um atleta, po-

rém, o filho gostou tanto 
e não falta em nenhuma 
aula. Ela parabenizou o 
festival e diz que o es-
porte é bom para tirar as 
crianças do mal cami-
nho, além disso, o espor-
te contribui com a saúde.
Rosana Moreira de Lima 
Pires afirma que achou 
o festival muito interes-
sante porque os atletas 
acabam sendo motivados 
e se aperfeiçoam mais. 
“Para nós pais é mara-
vilhoso eles fazerem es-
porte. Estão treinando 
coordenação motora, agi-
lidade, está tudo ótimo. 
Meu filho teve um desen-
volvimento muito bom”.

Atletas de futsal e
natação participam
de festival em Pinda
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de 
espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, 
a predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em 
momentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos pe-
ríodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais à flor da pele, estimulando as espinhas.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e, isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a partir mais estreita 
estiver voltada para baixo, a gema irá flutuar e antes de chegar na casca baterá 
numa câmara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, 
levedura e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem sobre ela.

Humor

A avó pergunta à neta:
- Netinha, como é o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Dois amigos se encontraram depois de alguns anos e um deles pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Ah, cara! Nem me fale... Nós terminamos tudo!
- Sério? Mas ela era uma garota lindíssima!
- É, mas me diga uma coisa, você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa 
e infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é... ela também não!
***
Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora, mamãe! Ou uma coisa outra...
***
O aluno chegou muito atrasado na escola e a professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por crocodilo!
- Oh,meu Deus! E você se machucou?
- Machucar não, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho.
***
O pai fala para o filho:
- Filho! Coloque a sela no cavalo velho pra mim?
- Ah, pai... Mas por que você vai com o cavalo velho?
- É que eu acho que nós temos que gastar primeiro as coisas mais velhas!
- Então por que o senhor não vai a pé?

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente e subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o 
seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um 
sabe a sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse voz do vento e soubessem cantar com ele, sua vida assumiria a dimen-
são do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos 
e dar vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro 
de nós, é hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma 
partida de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da 
arquibancada estarei torcendo por você.

Pensamentos, provérbios e citações

A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.

Não há marcas que o tempo não apaga.

Nem tudo que reluz é ouro.

Os últimos serão os primeiros.

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.

Pense rápido, fale devagar.

Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Quem espera sempre alcança.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

A Escola Municipal Pro-
fessora Gilda Piorini Mo-
lica promoveu na quarta-
feira (18) a inauguração 
do seu Jardim Revitali-
zado. O evento foi orga-
nizado com o objetivo 
de compartilhar com a 
comunidade o Projeto de 
Sustentabilidade, traba-
lhado com alunos durante 
o semestre. A solenidade 
contou com a presença de 
representantes da Secreta-
ria de Educação e Cultura, 
pais, alunos e comunida-
de local. Na ocasião, foi 
mostrado vídeo sobre o 
desenvolvimento do pro-
jeto, os alunos encenaram 
a peça “O vaso solitário” 
e fizeram apresentação 
de coreografias voltadas 

para o tema. Também hou-
ve participação dos pais 
com uma dança cigana 
em celebração à natureza.
A revitalização do jardim 
escolar teve como foco 
principal a aprendizagem 
e o lazer, contribuindo 
para a conscientização 
dos alunos em relação ao 
meio ambiente, possibili-
tando às crianças o contato 
contínuo com a natureza.
De acordo com as infor-
mações da gestão da uni-
dade, este projeto foi idea-
lizado e desenvolvido pela 
professora do 3º ano B, a 
qual recebeu apoio dos de-
mais professores, gestora 
e funcionários, ganhan-
do vida pelas mãos do Sr. 
Carlos, amigo da escola.

“Um dos compromissos da 
educação pública munici-
pal é o ensino de qualidade 
e o coletivo da escola Profª 
Gilda Piorini Molica busca 
constantemente desenvol-
ver os conteúdos necessá-
rios a serem desenvolvi-
dos a cada ano de estudo 
com competência, atre-
lando-os à realidade local 
e global. Sustentabilidade 
é um tema atual e de vital 
importância para a sobre-
vivência do planeta, além 
de que um ambiente físico 
agradável e acolhedor pro-
move o desejo de perma-
necer no local e incentiva 
a preservação do ambiente 
e das relações harmonio-
sas nele estabelecidos’, 
avalia a gestão escolar. 

Escola municipal
inaugura jardim

revitalizado em Pinda

A Prefeitura de Taubaté 
promove entre os dias 25 
de novembro e 1º de de-
zembro a campanha “Fi-
que Sabendo”, com infor-
mações e orientações sobre 
prevenção em DST/Aids. 
Além de atividades educa-
tivas em unidades de saú-
de e espaços públicos do 
município, também estão 
previstos testes rápidos 
para a detecção do vírus e 
distribuição de preservati-
vos. A meta é fazer cerca 
de 1.000 testes e distribuir 
80 mil preservativos no 
período.  Para realizar o 
teste é necessário apresen-
tar documento com foto, 
não precisa estar em je-
jum. O resultado é libera-

do em apenas 20 minutos. 
A campanha tem início 
no dia 25, das 15h às 19h, 
com a equipe “consultório 
de rua” instalada na pra-
ça Dr. Barbosa de Olivei-
ra, ao lado da Rodoviária 
Velha.  Estão previstas 
atividades nos próximos 
dias nas proximidades do 
Taubaté Shopping e na 
praça Dom Epaminon-
das. A população também 
pode procurar a sede do 
AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de Infectologia) e 
mais 25 unidades de saú-
de, entre Pamos (Posto de 
Atendimento Médico e 
Odontológico) e ESFs 
(Estratégia de Saúde da 
Família).  De acordo com 

balanço do AMI, a notifi-
cações de novos casos de 
Aids no município estão 
em queda. De janeiro a 
outubro deste ano foram 
registrados 72 novos ca-
sos da doença, dos quais 
59 do sexo masculino e 13 
do sexo feminino.  As fai-
xas etárias dos 21 aos 30 
anos e dos 31 aos 40 anos 
foram as com mais regis-
tros, 21 cada.  Em 2014 
foram 123 novos casos 
registrados, dos quais 99 
do sexo masculino e 24 
do sexo feminino. A faixa 
etária dos 21 aos 30 anos 
foi a com o maior número 
de registros, 39 no total. 
Entre janeiro e outubro 
de 2014 foram 97 casos.

Prefeitura de Taubaté faz 
campanha contra DST/Aids
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A Secretaria de Saúde do 
município de Monteiro 
Lobato promoverá a cam-
panha de vacinação contra 
a raiva para cães e gatos 
entre os dias 16 de novem-
bro e 11 de dezembro 2015.
A raiva é uma doença 
transmissível, por meio 
de mordida, arranhões ou 
lambedura de cães, gatos 
ou morcegos infectados. 
A vacinação é fundamen-
tal para a cidade, pois irá 
evitar que pessoas se-
jam contaminadas com 
a doença. É indispen-

sável a participação do 
responsável pelo animal 
no ato da imunização.
Em 2014 foram vacinados, 
durante a campanha con-
tra a raiva,  1.800 animais. 
Em 2015, a campanha será 
realizado nos bairros do 
município. Um equipe da 
Secretara de Saúde fará a 
vacinação bairro a bairro.
Veja as datas de vacinação:
Ponte Nova/ Ferreiras/ 
Forros/ Brumado/ Tei-
xeiras (dias 16 e 19/11);
Souza (dias: 
18/11, 03 e 04/12)

Rio Manso/ Rio do Braço/ 
Santa Maria – (dia 23/11)
Taquari/ Ponte Preta/ Des-
coberto – (dias: 24 e 25/11)
Trabiju/ Pedra Branca/ Pica 
Pau Amarelo/Serrinha/ 
Km 5 – (dias 26, 27 e 28/11)
Centro/Vila São Sebas-
tião/ Alpis do Buquira/ Jd 
Morada do Sol/ Jd Irace-
ma – (dias 30/11 e 05/12);
São Benedito/ Estrada do 
Renó/ Serra do São Bene-
dito – (dias 01,02 e 08/12);
Vargem Alegre/ Vila 
esperança/ Jd Alvo-
rada – (dia 07/12).

Início da campanha de 
vacinação contra a raiva 

em Monteiro Lobato

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 23/11/2015 e 23/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 151, Termo nº 6172
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ DE MELO SANTOS e BEATRIZ DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cedro de São João - SE, nascido a 31 de dezembro 
de 1957, de profissão autônomo, estado civil divorciado, residente na na Rua Resistência, nº 
06, no Assentamento Olga Benario, nesta Cidade, filho de CARLOS MANOEL DOS SAN-
TOS, 87 anos, nascido na data de 16 de outubro de 1928, residente em Pindamonhangaba/
SP, natural de Cedro de São João/SE e de ANA FERREIRA DE MELO, falecida em Açai-
landia/MA. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascido a 22 de novembro de 1980, 
de profissão auxiliar de cobrança, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, falecido em Pindamonhangaba/SP na 
data de 1 de maio de 2010 e de MARIA NAZARETH DE OLIVEIRA, 54 anos, nascida 
na data de 1 de maio de 1961, residente em Pindamonhangaba/SP, natural de Pirai/RJ. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser 
afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 23/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 151, Termo nº 6173
Faço saber que pretendem se casar RUY FERRO DE MÉLO JÚNIOR e JULIANA SAN-
TOS FONSECA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 
17 de abril de 1987, de profissão autônomo, estado civil solteiro, residente na na Avenida 
Antonio Hermenegildo Pontes, nº 59, Parque Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de 
RUY FERRO DE MÉLO, brasileiro , 61 anos, nascido na data de 5 de novembro de 1954, 
residente em Tremembé/SP, natural de Juazeiro/BA e de CLAUDENIR ALVES DE MÉLO, 
brasileira , 59 anos, nascida na data de 19 de janeiro de 1956, residente em Tremembé/SP, 
natural de Potirendaba/SP. Ela é natural de Cubatão - SP, nascido a 3 de março de 1993, de 
profissão boleira, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha 
de CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, brasileiro , 44 anos, nascido na data de 6 de junho de 1971, 
residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de TAMYRA SANTOS FONSECA 
DE OLIVEIRA, brasileira , 45 anos, nascida na data de 20 de agosto de 1970, residente em 
Tremembé/SP, natural de Santos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 23/11/2015.

Tremembé, 24 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 69/2015 (Reg. Pre-
ços) Objeto: Fornecimento Medicamentos Tubos – Inicio da Sessão: 04/12/15 às 09:30hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 72/2015 (Reg. 
Preços) Objeto: Fornecimento de Dieta Enteral tipo Isosource 1,5 Cal, de 1 Litro – Inicio da Sessão: 
04/12/15 às 15:00hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na 
integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCORRENCIA PÚBLICA N° 03/2015 – No dia 
04/11/2015, o Sr. Prefeito ALEX EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU E ADJUDICOU a licitação 
supra, ref. a Permissão onerosa de uso de espaço público para exploração comercial, localizado na 
nova rodoviária de São Luiz do Paraitinga, à licitante: Debora Rangel Martins de Andrade, na ordem 
de R$3.000,00. Fica a licitante convocada a assinar o Termo de Permissão Onerosa de Uso no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

JOSE TADEU DE CARVA-
LHO, torna público que re-
quereu na CETESB de for-
ma concomitante a Licenca 
Prévia e a Licença de Ins-
talação para (Produção de 
carvão vegetal), sitio à Es-
trada Municipal Bom Retiro, 
Bairro da Santa Criz Nativi-
dade da Serra/SP.

A Escola Municipal pro-
fessora Regina Célia Ma-
dureira de Souza Lima, 
realizou um Encontro 
Literário, no dia 18 de 
novembro, com a escri-
tora Eliane Maria Soares. 
Eliane é autora do livro O 
som da floresta de ontem. 
No encontro, a autora fez 
a leitura de seu livro aos 
alunos e relatou sobre a 
importância da preserva-
ção da natureza e dos se-
res que dela fazem parte.
De acordo com os res-
ponsáveis pela unida-

de educacional, foi um 
grande encontro e uma 
ótima oportunidade para 
que os alunos sintam 
mais prazer à leitura. 
Os alunos, professo-
ras e gestora agradecem 
imensamente à tão amá-
vel escritora Eliane, pelo 
prazer de sua presença.
O livro tem início em nos-
so planeta que acaba de 
se formar, onde todos os 
seres criados vivem em 
harmonia entre si. Um dia, 
o ser humano observa em 
um espelho seu próprio 

rosto refletido; observa as 
árvores, os animais e as 
montanhas, porém, não 
vê nesse espelho, as fi-
guras das fadas, nem dos 
duendes e nem dos de-
vas. Nesse instante ele se 
separa dos outros reinos, 
se torna egoísta e per-
de a alegria da natureza. 
Passa então a destruir 
tudo o que encontra pelo 
caminho, polui os rios, 
mata os animais, prende 
os pássaros em gaiolas, 
derruba as árvores e silen-
cia a música da floresta.

Escola Regina Célia promove 
Encontro Literário em Pinda

Novos equipamentos 
para auxiliar as pesso-
as mais necessitadas 
foram adquiridos pelo 
Fundo Social de Soli-
dariedade de Caçapava: 
cadeiras de rodas (15), 
cadeiras de banho (15), 
muletas (5) e andadores 

(5). As compras totaliza-
ram R$ 7,8 mil, com re-
cursos obtidos em ações 
promovidas pelo Fundo. 
Os equipamentos se-
rão emprestados a par-
tir de quinta-feira, 26. 
Depois de usados, eles 
devem ser devolvidos 

para novos empréstimos. 
O Fundo Social de So-
lidariedade de Caçapa-
va fica à na rua Alberto 
Pinto de Faria, 280, Jar-
dim Julieta, e atende 
das segundas às sextas-
feiras, das 9h às 15h30 
(telefone: 3655-6193).

Fundo Social de Caçapava 
faz aquisição de cadeiras 

de rodas, de banho,
muletas e andadores
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A Prefeitura de Taubaté 
inicia nesta quarta-fei-
ra, dia 25, as atividades 
do ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) do 
Pinheirinho. A unida-
de de saúde funcionava 
como um Pamo (Posto de 
Atendimento Médico e 
Odontológico) e foi fe-
chada em março des-
te ano para reforma. 
O prédio possui 10 sa-
las, entre consultórios, 

sala de vacinação, sala 
de enfermagem e sala de 
curativo. O ESF do Pi-
nheirinho contará com 
uma equipe composta por 
cerca de 10 pessoas, en-
tre médico, enfermeiro, 
técnico de enfermagem, 
recepcionista, pediatra 
de apoio e ACS (Agente 
Comunitário de Saúde). 
Foram inauguradas até 
o momento 18 unidades 
de Pamo e duas de ESF.  A 

do bairro Pinheirinho será 
a 21ª unidade da Atenção 
Básica. As obras fazem 
parte da reorganização do 
sistema de saúde do muni-
cípio, que está em proces-
so de reestruturação com-
pleta, com investimentos 
próprios, do Estado e da 
União.  Serviço  Entrega 
do ESF Pinheirinho  Dia: 
25 de novembro  Horário: 
10h  Endereço: Estrada mu-
nicipal do pinheirinho, 40

Prefeitura de Taubaté
entrega ESF do

Pinheirinho

O Prefeito Municipal de 
Tremembé Marcelo Va-
queli, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes na úl-
tima quinta-feira (19) 
para proceder, ao lado do 
Governador do Estado 
de SP, Geraldo Alckmin,
a assinatura do convênio 
com o DADE – Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias. 
O município receberá do 
presente convênio o valor 
de R$ 2.542.691,49 (dois 
milhões quinhentos e 
quarenta e dois mil seis-
centos e noventa e um 
reais e quarenta e nove 
centavos) que será in-

A Secretaria de Saúde do 
município de Monteiro 
Lobato promoverá, entre 
os dias 23 e 27 de novem-
bro, ações de conscien-
tização e combate à den-
gue em nosso município. 
Este período marca a Se-
mana Estadual de Mobi-
lização Contra Dengue.
A Dengue é uma doença 
transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti. O tempo 
médio do ciclo da doença 
no organismo é de até seis 
dias, considerando o inter-

vestido em revitalização 
asfáltica no município.
O investimento foi libera-
do por meio da Secretaria 
de Turismo do Estado que 
é responsável por transfe-
rir recursos diretos para a 
execução de obras e pro-
gramas ligados ao desen-
volvimento do turismo 
nas cidades reconhecidas 
como estância. Lembra-
mos que este investimen-
to somente poderá ser 
investido em obras rela-
cionados ao Turismo, não 
podendo ser transferidos 
para outras secretarias.
As futuras vias asfalta-
das serão: Avenida Au-

valo entre a picada e a ma-
nifestação dos sintomas. 
Entre os sintomas mais 
comuns da dengue estão à 
febre alta, associada à dor 
de cabeça, prostração, do-
res musculares, nas juntas, 
atrás dos olhos, vermelhi-
dão no corpo e coceira.
A Secretaria de Saúde re-
alizará vistorias, orienta-
ções casa a casa, varredura 
nos bairros com maiores 
incidência de focos e pa-
lestras educativas junto a 
Secretaria de Educação.

drá (trecho da ponte e em 
frente ao Pronto Atendi-
mento), Rua Inocêncio 
Lazarim, Rua Dona Zi-
lia, Rua Ladeira da Ponte,
Rua Pedro Lazarini, Rua 
Souza Ribeiro, Rua Isma-
el Dias, Avenida Vitória 
Régia, Rua 21 (ao lado 
do ESF Flor do Vale), 
Rua Santo Antônio e Ave-
nida Tancredo Neves.
“O Governo do Estado 
tem sido um grande par-
ceiro de Tremembé e te-
mos obtido grandes parce-
rias. Só tenho a agradecer 
ao governador pelo apoio 
que tem nos dado”, afir-
mou o prefeito municipal.

Fique atento ao dia da 
vistoria em seu bairro:
Dia 23/11- Palestra edu-
cativa para os alunos 
da Escola Sonnewend
Dia 23/11 – Visto-
ria no Bairro Centro
Dia 24/11 – Vistoria no 
Bairro Taquari, Pon-
te Preta e Descoberto
Dia 25/11 – Vistoria no 
Bairro Vila Esperan-
ça e Jardim Alvorada
Dia 26/11 – Palestra Edu-
cativa para os alunos 
da Escola Michelletto

Mais Verbas do Estado 
para Tremembé

Semana de Combate 
à Dengue em 

Monteiro Lobato

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, realiza no 
início do mês de dezembro, 
reuniões participativas 
que fazem parte das ações 
de revisão do Plano Dire-
tor Físico de Taubaté (Lei 
Complementar 238/2011).
Como já divulgado an-
teriormente, as reuniões 
acontecerão sempre às 
18h, contudo, houve al-
teração de local de re-
alização da 1ª reunião:
- 01/12 – Associa-

Palestras em escolas, 
panfletagem, exibição de 
mensagens em painéis ele-
trônicos e divulgação da 
faixa Xô Dengue 2016 nos 
jogos da Superliga Nacio-
nal de Vôlei integram o 
pacote programado pela 
Prefeitura de Taubaté para 
a Semana Estadual de Mo-
bilização contra a Den-
gue, que acontece entre os 
dias 23 e 27 de novembro. 
Além destas ações, a pre-
feitura mantém a operação 
cata treco nos bairros e as 
visitas dos agentes nas re-
sidências em horário esten-
dido das 17h às 20h para 
a redução de pendências. 
A agenda de atividades foi 
divulgada na manhã des-
ta sexta-feira (20 de no-
vembro) durante reunião 
do Comitê Municipal de 
Combate e Prevenção à 

ção dos Cabos e Sol-
dados da Polícia Mili-
tar - Rua Major Acácio, 
483 - Independência;
- 02/12 – Paróquia Nos-
sa Senhora Mãe da 
Igreja (Igreja São Be-
nedito) – Rua São João 
Evangelista, 446 - Estiva;
- 03/12 – Recanto do 
Bonfim – Estrada Viscon-
de de Mossoró (Estrada 
do Pinheirinho), 4813;
- 04/12 Sede do Projeto 
Esperança – Rua Brasilina 
Moreira dos Santos, 1385 

Dengue, realizada no CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) de Taubaté. 
O comitê foi criado em ou-
tubro de 2014 e é compos-
to por representantes do 
Poder Publico e de Entida-
des e Conselho de Classe, 
com o objetivo de imple-
mentar, acompanhar e ava-
liar as ações de combate. 
Os integrantes do comitê 
também receberam infor-
mações atualizadas sobre 
notificações da doença no 
município. De acordo com 
o relatório do ano dengue, 
entre 5 de julho e 18 de 
novembro, foram registra-
das 548 notificações, que 
resultaram em 26 casos 
positivos, 447 negativos 
e 75 aguardando exames. 
Em Taubaté, as ativida-
des de prevenção e com-
bate à dengue acontecem 

– Jardim Sonia Maria;
- 07/12 – Paróquia São 
José Operário – Av. Bri-
gadeiro José Vicente de 
Faria Lima, 555 – Jar-
dim Maria Augusta.
Audiência Pública – A 
Audiência Pública para 
apresentação das propos-
tas está agendada para 
o dia 10 de dezembro, 
às 19h no Departamen-
to de Engenharia Civil e 
Ambiental da UNITAU, 
à rua Expedicionário Er-
nesto Pereira, 99, Centro.

durante todo o ano. Para 
dezembro, está em fase 
de articulação uma me-
gaoperação cata treco para 
o recolhimento de mate-
riais descartados pela po-
pulação no final do ano. 
Supermercados da ci-
dade devem promover 
ações de prevenção con-
tra a doença no mês, 
quando há um aumento 
de circulação do públi-
co. A campanha Xô Den-
gue 2016 também estará 
presente no aniversário 
de Taubaté, em 5 de de-
zembro. Estão previstas a 
distribuição de panfletos e 
orientação à população du-
rante o dia aos frequenta-
dores do Sedes e na última 
etapa do Circuito Tauba-
teano de Corrida de Rua, 
com largada marcada para 
as 20h na avenida do Povo.

Prefeitura de Taubaté 
informa mudança de local 
da reunião participativa 

do Plano Diretor

Taubaté divulga ações 
para Semana Estadual de 

Mobilização contra a Dengue

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba organizou 
uma série de atividades 
que integram a Semana 
de Mobilização Estadu-
al contra a dengue. Os 
trabalhos tiveram iní-
cio no dia 23 e seguem 
até o dia 27 deste mês.
As unidades de saúde irão 
realizar palestras com 
os pacientes que passa-
rem por elas durante to-
dos os dias. No dia 26, a 

equipe da ESF do Cida-
de Jardim, por exemplo, 
vai promover uma cami-
nhada, a partir das 7h30.
A Prefeitura irá ofere-
cer treinamento para os 
profissionais da área da 
saúde com o objetivo de 
prestar melhor atendimen-
to  às pessoas que vie-
rem a sofrer com a den-
gue, chikungunya e zika.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 

Saúde do Estado de São 
Paulo, a situação epide-
miológica da dengue no 
Estado de São Paulo mos-
tra que o vetor Aedes ae-
gypti e a circulação de ví-
rus continuaram a ocorrer 
no inverno e na primavera, 
ou seja, a transmissão não 
foi interrompida nos meses 
de temperaturas mais bai-
xas e de pouca chuva, por 
isto, ressalta que o com-
bate deve ser permanente.

Pinda promove ações da Mobilização
Estadual contra a dengue
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AJUDANTE DE COZINHA
ATENDENTE - P.C.D.

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO – 

P.C.D.
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE APOIO 
ADMINISTRATIVO   - 

P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA 

– P.C.D.
DENTISTA 

ORÇAMENTISTA
DIVULGADOR
ENGENHEIRO 

AMBIENTAL – URGENTE
FARMACÊUTICO

GARÇONETE
GREIDISTA -  EXP. COM 

TERRAPLANAGEM –
INSTALADOR DE 

ALARME/ 
CERCA ELETRICA/

CÂMERA
INSTALADOR DE 

CALHAS -  
COM C.N.H.

JATISTA
MECÂNICO DE AUTOS 

-  COM EXP. EM INJEÇÃO 
ELETRÔNICA

MECANICO DE 
EMPILHADEIRA

MESTRE DE OBRAS
MONTADOR DE MÓVEIS

OPERADOR DE  
RETROESCAVADEIRA

PINTOR CORDISTA
PINTOR INDUSTRIAL

PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE 

DESENHO 
ARTÍSTICO

PROJETISTA – 
COM EXPERIÊNCIA EM 

PROMOB
RECEPCIONISTA 

BILIGUE
TÉCNICO EM 

ELETRÔNICA -  EXP. COM 
LINUX –  URGENTE

TAXISTA – 
Com CURSO –

TÉCNICO – ÓTICO
TÉCNICO DE 

REFRIGERAÇÃO

Obs: P.C.D. (Pessoa Com 
Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO 

DE MUNÍCIPES NO BAL-
CÃO DE EMPREGOS

-RG 
-CPF 

-CARTEIRA DE 
TRABALHO  

-COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA 

 ENDEREÇO DO BALCÃO 
DE EMPREGOS: Piso supe-

rior da Rodoviária Velha 

TEL: 3621-6043/3633-6321

E-MAIL: 
pmt.balcao@taubate.sp.gov.

br

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 08H ÀS 17H

As operações de detonação 
de rochas serão realizadas 
simultaneamente, a par-
tir das 14h, com previsão 
de duas horas de duração. 
Nesta quarta-feira (25/11), 
serão realizadas duas ope-
rações para detonação de 
rochas na Rodovia dos Ta-
moios, nos quilômetros 16 
(Jambeiro) e 27,8 (Parai-
buna). As operações estão 
previstas para acontecer si-
multaneamente das 14h00 
às 16h00, período em que 
as pistas estarão totalmen-
te interditadas nos dois 
sentidos de tráfego nestes 
trechos. No km 16, a ope-
ração será realizada pela 
Concessionária Tamoios 
e é necessária para pros-
seguimento de obras no 
local. No km 27,8, a ope-
ração será realizada pela 
DERSA – Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A e 
é necessária para adequa-
ção de acesso ao muni-
cípio. A Concessionária 
Tamoios solicita aos usu-
ários que evitem trafegar 

por estes trechos durante 
o período de realização 
das operações. Os usuá-
rios que trafegarem pelos 
locais deverão redobrar 
a atenção e respeitar a 
sinalização. As equipes 
da Concessionária e da 
DERSA estarão traba-
lhando de forma inte-
grada para que as ope-
rações transcorram de 
forma segura e simultânea. 
Nas semanas seguintes 
ocorrerão outras interdi-
ções em virtude de novas 
detonações de rochas. Os 
locais, dias e horários de 
realização serão infor-
mados previamente. A 
Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
verifiquem as condições de 
tráfego por meio do Twit-
ter: https://twitter.com/
tamoios099 ou por meio 
do site www.concessiona-
riatamoios.com.br  Con-
cessionária Tamoios As-
sessoria de Comunicação
(12) 3924-1196 
/ 9 9747-0542

Rodovia dos 
Tamoios terá 

interdição
temporária nos

quilômetros
16 e 27,8

Como tradição de fim de 
ano, a Escola do Traba-
lho de Taubaté realiza a 
tradicional Feira de Ar-
tesanato, com exposição 
e venda de peças confec-
cionadas pelos alunos dos 
cursos de Patchwork , 
Artesanato e Bordado. A ex-
posição acontece de 3 a 15 
de dezembro (exceto fim de 
semana), das 8h às 21h30, 
na unidade II da Jabotica-
beiras, à Avenida Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va, 1.555 – Jaboticabeiras.
Entre as peças produzidas 
pelas 80 alunas da Esco-
la do Trabalho, podem 
ser encontradas colchas 
de patchwork, almofa-
das, bolsas e acessórios, 

caixas para presente, bo-
necas de pano, pintura em 
pano de prato, peças em 
patchapliquê e decoupage, 
bijuterias, bolsas de cro-
chê, etc. O objetivo da fei-
ra é estimular as alunas na 
valorização de cada peça 
confeccionada e na im-
portância desse traba-
lho como geração de 
renda familiar. Serviço:
Feira de Artesanato
Local: Escola do Trabalho
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jaboticabei-
ras Horário: De segunda 
a sexta-feira (de 3 a 15 
de dezembro) Horário: 
das 8h às 21h30 Tele-
fone: (12) 3622-1170.

Escola do
Trabalho de 

Taubaté realiza 
Feira de

Artesanato
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Empresas interessadas em 
participar do receptivo 
devem realizar cadastro 
na Secretaria de Turismo 
com a documentação soli-
citada na lei 3711/13 Uma 
operação conjunta entre 
a Companhia Municipal 
de Turismo e a Secreta-
ria Municipal de Turismo 
realiza os últimos prepa-
rativos para receber os 
navios da MSC Cruzeiros 
em Ubatuba.  Quatro de-
sembarques estão previs-
tos para esta temporada: 
30/11, 3/12, 1/1 e 29/2. A 
embarcação MSC Lirica 
com capacidade para 1984 
passageiros será o navio 
utilizado nas escalas. Para 
receber os visitantes, Se-
tur e Comtur finalizam o 
processo de organização 
da operação, que inclui 
tratativas com os setores 

de agências de turismo, 
guias, taxistas, vans e co-
merciantes da orla central 
e do Itaguá. Para a ope-
ração, serão contratados 
estudantes de turismo. 
Eles vão atender e infor-
mar os vistantes sobre os 
atrativos da cidade e apli-
carão uma pesquisa de 
satisfação e do perfil do 
público. As empresas in-
teressadas em participar 
do receptivo devem reali-
zar cadastro na Secretaria 
de Turismo com a docu-
mentação solicitada na lei 
3711/13, que disciplina 
a atividade de receptivo 
de navios de cruzeiro em 
Ubatuba. Para obter mais 
informações sobre o edi-
tal, entre em contato pelo 
pelo telefone (0xx12) 
3834-1550, de segunda à 
sexta, das 9 às 16 horas.

Ubatuba
finaliza

preparativos 
para

temporada de 
navios

2015 / 2016
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
várias ações da campanha 
“Novembro Azul” e os 
trabalhos serão encerrados 
no dia 30. Foram feitas 
panfletagens, orientações 
sobre prevenção de diver-
sas doenças e em espe-
cial do câncer de próstata.
O Ministério da Saúde en-
fatiza que os cuidados pre-
ventivos são primordiais 
e diagnóstico precoce das 
doenças são muito favo-
ráveis, pois, o tratamento 
de quaisquer que sejam 
as doenças acaba tendo 
resultados mais positivos.
Na tarde de sexta-feira 
(20) os funcionários da 
Secretaria de Obras rece-
beram informações sobre 
alimentação saudável, 
alcoolismo, tabagismo, 
câncer de pênis, câncer de 
próstata, e outras doenças. 
A representante da Secre-
taria de Saúde da Prefeitu-
ra destaca que o Novem-
bro Azul é um momento 
de reflexão e não é preci-
so ter vergonha em rela-
ção ao câncer de próstata, 
pois, é um exame sim-
ples e muito importante.
Todas as unidades de saú-
de têm realizado uma série 
de atividades para aler-
tar os homens sobre os 
cuidados com a própria 
saúde. Para obter mais 
informações é necessá-
rio ir à unidade de saú-
de mais próxima de casa.

Cidade de 
Pinda

encerra 
ações do

Novembro 
Azul

A última edição do ciclo “Cine-
clube as Veias Abertas do Cine-
ma Latino-americano” acontece 
nesta sexta-feira, 27, na Sala 
Mazzaropi do Centro Cultural 
Antônio Mendes da Silva (To-
ninho Mendes), às 19h. O filme 
exibido será o longa-metragem 
cubano “Hasta cierto pun-
to”, de Tomás Gutiérrez Alea.
O filme trata de Oscar, roteiris-
ta que prepara um filme sobre o 
machismo, e inicia um romance 
com uma trabalhadora portuá-
ria de Havana, capital de Cuba, 
com ponto de vista diferente 
sobre relacionamentos amoro-
sos. A relação põe em crise o 
casamento de Oscar e eviden-
cia sua incapacidade de superar 
mudanças. O evento itinerante 
é realizado pelas produtoras 
de vídeos Coletivo Tela Suja 
Filmes e Filmes Abril e ainda 
conta com apoio do Proac-SP 
(Programa de Ação Cultural do 
Governo do Estado de São Pau-
lo) e da Prefeitura de Taubaté 
O projeto cineclube visa apro-
fundar o contato e a reflexão 
do público com o cinema po-
lítico latino-americano, pro-
duzido a partir de meados dos 
anos 60. Neste ciclo foi feito 
o recorte de filmes da Argenti-
na, Brasil e Cuba. A entrada é 
gratuita. O Centro Cultural fica 
na Praça Coronel Vitoriano, 
1, Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3621-6040 

Cineclube 
apresenta

última edição 
da

temporada 
em Taubaté
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Existem vários tipos de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e muitas 
delas podem levar à mor-
te, como é o caso da Sífi-
lis, por exemplo. A pre-
venção é a melhor forma 
de evitá-las e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
inicia nesta quarta-feira 
campanha “Fique Saben-
do”, que tem como foco o 
combate ao HIV e DSTs.
Este trabalho é coordena-
do pela Secretaria de Saú-
de da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Setor de Infectologia, 
e segundo as informações 
dos profissionais que atu-
am neste local, quanto an-
tes descobrir uma doença 
sexualmente transmissível 
o tratamento tem mais su-
cesso.. A campanha será 
realizada até o dia 01 de 
dezembro, data conside-
rada como Dia Mundial 
de Combate ao HIV. O 
tratamento destas doen-
ças segue um protocolo 
estabelecido pelo Minis-
tério da Saúde e a prefei-
tura de Pindamonhangaba 
conta com profissionais 
éticos e responsáveis, ga-
rantindo o sigilo absoluto.
O Ministério da Saúde 
destaca que os pacien-
tes que são soro positivo, 
ou seja, convivem com o 
HIV, podem e devem ter 
uma vida saudável, é ne-
cessário seguir as reco-
mendações médicas. Con-
fira a programação em: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e previna-se

Pinda inicia
campanha de

combate e
conscientização

sobre HIV e Sífilis

A Prefeitura de Tauba-
té promove na próxi-
ma sexta-feira, dia 27, 
uma triagem de câncer 
de próstata em pacien-
tes nas unidades de ESF 
(Estratégia de Saú-
de da Família).
Os cidadãos podem partici-
par independente da região 
onde moram e recebem 
atendimento médico. A 
triagem acontece das 7h30 
às 11h e das 12h30 às 16h 
nas seguintes unidades: 
Água quente, Esplanada 
Santa Terezinha, São Gon-
çalo, Piratininga, Chácara 
Silvestre, Paiol, Barreiro, 
Marlene Miranda, Monjo-
linho e Santa Tereza. A tria-
gem faz parte da campanha 
“Taubaté Veste Azul” para 
a prevenção e o combate 
da doença. Durante o mês 
de novembro, a prefei-
tura, o prédio da CTI e a 
estátua do Cristo Redentor 
estão com uma ilumina-
ção especial na cor azul. A 
campanha “Taubaté Veste 
Azul” conta com a parce-
ria dos laboratórios Lab-
clin e SPX. Levantamento 
do Ministério da Saúde 
identificou que no Brasil o 
câncer de próstata é o se-
gundo mais comum en-
tre os homens, atrás ape-
nas do câncer de pele. O 
foco são homens a par-
tir dos 40 anos de idade.

Unidades fazem
triagem de

câncer de próstata
em Taubaté


