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Taubaté recebe evento 
de Rock in roll regional

Prazo para inscrição de 
imóveis rurais no 

Cadastro Ambiental 
Rural em Ubatuba

Taubateano viaja para 
Europa e busca índice 
para Paralimpíadas do 

Rio de Janeiro

Prefeitura divulga 
resultado de bolsas de 

estudo universitário  
em Pinda

No próximo final de se-
mana, Taubaté rece-
be  o encontro de ban-
das de rock da região. 
O evento acontece na Pra-
ça Monsenhor Silva Bar-
ros, conhecida como Praça 
da Eletro, das 10h às 18h.
O “Revivendo o rock 
in roll” tem o objetivo 
de proporcionar um dia 
inteiro de entretenimento 
com shows e debates so-
bre esse estilo musical tão 
importante e representa-
tivo na historia da musica 
mundial e brasileira. Além 

O pequeno proprietário ou 
posseiro rural familiar tem 
até o dia 5 de abril para 
se cadastrar no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR. 
O registro permite que ele 
possa aderir ao Programa 
de Regularização Am-
biental – PRA e ser bene-
ficiado pelo novo Código 
Ambiental; o cadastro é 
exigido para o produtor 
ter acesso a crédito, fazer 
o cadastro rural e obter 
licenças e autorizações.
A inscrição é gratuita e 
pode ser feita pelo próprio 
produtor/posseiro sem in-
termediários. O cadastro 
é feito apenas pela inter-
net pelo endereço www.
ambiente.sp.gov.br/sicar.
O pequeno proprietário ou 
posseiro rural familiar que 

O paratleta de Taubaté, An-
dré Rocha, embarca para 
a Itália nesta sexta-feira, 
1º, onde disputará o Grand 
Prix Internacional de 
Paratletismo, entre os dias 
8 e 10 de abril, em Gros-
seto, região da Toscana.
O taubateano vai dispu-
tar a prova do arremesso 
de peso, na qual foi vice-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e De-
partamento de Assistência 
Social, está divulgando, 
nesta quinta-feira (31), 
o resultado das novas 
bolsas e renovação das 
bolsas de estudo de En-
sino Superior. A di-
vulgação segue a Lei 
M u n i c i p a l 
nº 5509, de 28 de fevereiro 

de dar oportunidades a 
novas bandas de mos-
trarem seus trabalhos, 
compartilharem experi-
ências entre si e deba-
terem sobre como está 
esse cenário atualmente.
O encontro contará com 
14 bandas do Vale do Pa-
raíba, sendo elas: The 
Dummys, Maria Chiis, 
Head Maker, Banda X-23, 
Latitude Zero Grau, Ban-
da 43, Rodrigo Clark Trio, 
Outros Oito, Alcoholics, 
Bem virá, Iborná, Eramos 
Quatro, Os vinis e Cons-

pratica atividades agrosil-
vipastoris em proprieda-
de ou posse rural familiar 
com menos do que quatro 
módulos fiscais (64 ha ou 
26,4 alqueires paulista), 
pode receber apoio do po-
der público para efetuar a 
inscrição no CAR – consi-
derando que em Ubatuba 
e demais municípios do 
Litoral Norte, o módulo 
fiscal é equivalente a 16 ha 
ou 6,6 alqueires paulista.
Em Ubatuba, quem desejar 
adquirir mais informações 
sobre o cadastro e sobre 
o CAR pode entrar em 
contato com a Casa de 
Agricultura de Ubatuba/
CATI, pelo telefone 3832-
1253 ou com a Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento de 

campeão Pan-Americano 
em Toronto, no ano passado.
Rocha vai competir pela 
primeira vez este ano 
e corre contra o tem-
po para buscar uma 
marca que possa lhe co-
locar na delegação bra-
sileira que estará nas 
Paralimpíadas do 
Rio de Janeiro.

de 2013, e decreto 4497, 
de 6 de março de 2013.
Neste ano, o diferen-
cial é que todos os que 
constam das duas listas 
receberam a visita da equi-
pe do Departamento de 
Assistência Social, 
inclusive as reno-
vações de bolsas.
As bolsas universitárias 
são referentes ao ano 
de 2016, retroativas aos 
meses de março, feve-

ciência ativa; que estarão 
homenageando e relem-
brando as melhores verten-
tes desse gênero tão rico 
com um repertório cheio 
de clássicos de ban-
das como Led Zeppelin, 
Pink Floyd, U2,Guns 
n’ Roses, Queen, Me-
talica, Ramones, Pearl 
Jam, Beatles entre outras 
bandas internacionais. 
O evento será aberto 
ao público. Maiores infor-
mações com  a Secretaria de 
Turismo e Cultura através 
do telefone: 3621-6040.

Ubatuba pelo telefone 
3833-3500. Ainda po-
dem procurar o Núcleo 
Regional de Programas 
e Projetos de Tauba-
té/CBRN , por meio 
do número 3632-8007.
O que é CAR?
O CAR é um cadastro 
criado pelo novo Código 
Florestal para acabar com 
a burocracia no processo 
de regularização ambien-
tal dos imóveis rurais. 
O CAR reduz a quanti-
dade de informações exi-
gidas e simplifica a for-
ma de declaração. Com 
o CAR, acaba a necessida-
de de averbações no cartó-
rio de imóveis, de georre-
ferenciamento do imóvel 
e a exigência de apresen-
tação de laudos técnicos.

Em junho do ano 
passado, o militar refor-
mado foi campeão da 
etapa alemã do Grand 
Prix Internacional 
ao fazer a marca de 
9,14m no arremesso 
de peso. Na mesma compe-
tição, o brasileiro também 
havia conquistado o ouro 
no lançamento de disco.

reiro e janeiro deste ano.  
Agora, será marcada 
uma data e local para as 
pessoas constantes nas
listas retirarem o termo a 
ser  entregue nas faculdades.
Em caso de dúvidas, 
o Departamento de 
Assistência Social con-
ta com um e-mail exclu-
sivamente criado para 
esse esclarecimento. É o 
bolsauniversitaria@pin-
damonhangaba.sp.gov.br
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Prefeitura realiza  
limpeza em antiga área da 

Central do Brasil em  
Pindamonhagaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizan-
do a limpeza da antiga 
área da Central do Bra-
sil, que atualmente é de 
responsabilidade do mu-
nicípio. A iniciativa tem 
o apoio do Exército, por 
se tratar de área de risco 
para a disseminação de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika ví-
rus e febre chikongunya.
Após processo de desocu-
pação dos imóveis pelas 
pessoas que estavam irre-
gulares na área, foi reali-

zada a devida demolição 
das construções, restando 
ainda a ser realizada a re-
tirada dos galpões e dos 
trilhos que estão no local.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Serviços Municipais, fo-
ram retiradas 1140 tone-
ladas de material pesado, 
ou 76 caçambas de ca-
minhão da primeira fase, 
denominada de ‘limpeza 
grossa’. Agora, será fina-
lizada a chamada ‘limpe-
za fina’, ainda neste mês.
Para auxiliar a Prefeitu-
ra, o Exército disponibi-

lizou uma escavadeira, 
uma pá carregadeira, seis 
caminhões, uma retro-
escavadeira e dois cami-
nhões munck. A retirada 
da estrutura do galpão 
contará com o apoio da 
equipe do Departamen-
to de Obras da Prefeitura.
Segundo informações da 
Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura, após 
a limpeza total da área, 
existe um projeto para 
a reurbanização do es-
paço, com a construção 
de uma praça para even-
tos e lazer da população.

Codivap Turismo avalia 
 gestão em Pinda

Os integrantes do Codivap 
Turismo se reuniram na 
semana, em sua sede, em 
Taubaté, para avaliação 
dos trabalhos desenvolvi-
dos nas cidades durante 
2015. Na reunião, os re-
presentantes dos depar-

tamentos e secretarias de 
Turismo das cidades de 
Campos do Jordão, Pinda, 
Canas, Cruzeiro, Tauba-
té, Paraibuna, Monteiro 
Lobato, Aparecida e Gua-
ratinguetá demonstraram 
os projetos realizados. Na 

ocasião também foi feito 
o desligamento da presi-
dente, representante de 
Pindamonhangaba, assu-
mindo o vice, da cidade 
de Guaratinguetá. A nova 
eleição ficou agenda-
da para o dia 11 de abril. 

Conselho de Habitação 
acompanha obras do 

“Bem Viver
Pindamonhangaba” MISCELÂNEA

Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha anota-
ções sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. Se seu 
trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, considere-se um 
comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas 
razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com essas anotações e 
observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos 
vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no 
seu metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ga-
nhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente em 
relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilitadas. Nenhuma 
dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café de manhã. Seu corpo 
fica sem comida durante o sono e pular a primeira refeição faz segurar gorduras e ir 
para o “modo de sobrevivência”, Uma vez que você estabelece uma rotina alimen-
tar adequada, você vai perder peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo con-
fuso. Você precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como arroz e o pão inte-
gral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue 
estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte 
de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas 
comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer en-
quanto assiste TV, lê ou mexer no computador. E você não se concentrar na comida 
é mais ou menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, 
ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste mesmo. Vivia chorosa, andando, andan-
do pela casa até que um dia Manoel perguntou:
- Ò Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Mano-
el!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir 
o seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fizemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Elogie em público, mas critique em particular.

É preciso viver não apenas existir.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.

Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.

Há momentos em que calar é mentir.

O sentir é indispensável para se chegar ao saber.

Aprenda com os mudos os segredos dos gestos expressivos.

O poder nem sempre endireita a esquerda.

Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.
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PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0001/2016 PROCESSO  03/2016 - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016.
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA/SP, resolve registrar os preços das empresas: 
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 193.673,00;
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 10.560,00;
CHOLDMED COMERCIAL HOSPIT LTDA R$ 3.030,00;
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 17.599,00;
EMPORIO HOSP COM PROD CIRURGICOS HOSP LTDA R$ 40.000,00;
M LUCIA ARAUJO DOS SANTOS DROGARIA LTDA - ME  R$ 191.217,30;
MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS  EIRELI R$ 246.339,28,
que venceram os itens do certame, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇOES 
FUTURAS DE MEDICAMENTOE E INSUMOS HOSPITALARES, para a Secretaria de Saúde Municipal. 
O valores registrados conforme mapa de apuração. Assinatura: 30/03/2016. Vigência: 12 meses. 
A íntegra da ata estará disponível na sede da Prefeitura. Redenção da Serra – SP, 30 de março de 
2016. RICARDO EVANGELISTA LOBATO- Prefeito Municipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Prefeitura de Pinda e
Polícia Militar são

parceiras contra descarte 
irregular de entulho

A Polícia Militar iniciou, 
neste mês, uma parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba visando 
inibir e mesmo acabar 
com o descarte irregular 
de entulho pela cidade. 
Atualmente, a equipe do 
Departamento de Serviços 
Municipais trabalha con-
tra o tempo para recolher 
todo o entulho depositado 
irregularmente em inú-
meros pontos da cidade. 
Mesmo com a colocação 
de placas de advertência 
nos terrenos e áreas ver-
des, com a divulgação na 
imprensa solicitando a co-
laboração da população, o 

entulho em locais irregu-
lares continua sendo depo-
sitado. Agora, a parceria 
com a PM vai fortalecer 
esse combate. De acordo 
com informações do co-
mandante da PM de Pinda, 
cap. Ricardo Prolungati, 
todas as vezes que a via-
tura e policiais militares 
se depararem com pessoas 
descartando entulho em 
locais impróprios, haverá 
abordagem, qualificação – 
termo usado quando a PM 
pega os dados pessoais e 
do veículo da pessoa – e 
os dados serão enviados 
às secretarias responsá-
veis, da Prefeitura, para 

providências cabíveis, 
como notificações e até 
multa. Para a Prefeitu-
ra, essa parceria é muito 
importante, mas a popu-
lação não pode deixar 
de colaborar, realizando 
suas denúncias, mesmo 
que anônimas, por meio 
de telefonemas para o 
3644-5206, repassando a 
placa do automóvel. Se 
possível, as denúncias 
também podem ser feitas 
por meio de fotos, para o 
Departamento de Ser-
viços Municipais, 
Ouvidoria da Prefei-
tura ou ainda, Departa-
mento de Meio Ambiente.

Extrato de Dispensa de Licitação nº 057/2016 - Processo Admin. Nº: 109/2016 - 
Objeto: Convênio para liquidação de tributos municipais e cobranças bancárias em 
banco oficial - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contra-
tada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2898-56 – Data de 
Ratificação do Processo de Dispensa: 23/03/2016 - Base Legal: Art. 24, Inciso VIII, 
da Lei Nº 8.666/93.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de Pregão 
N°019/2016 - Objeto: Aquisição de Combustíveis: Etanol, Gasolina e Óleo Diesel 
S-10. Inicio da Sessão: 13/04/2016 às 09:30 hs. Local da realização: P.M.S.L.P., 
Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Exército Brasileiro  
encerra ações contra 
Dengue em Caraguá

Terminam essa semana 
as atividades do Exérci-
to Brasileiro, em parceria 
com a equipe do Centro de 
Controle de Zoonoses de 
Caraguá (CCZ), no com-
bate aos criadouros 
do mosquito Aedes ae-
gypti na cidade. Os 15 
soldados atuam no mu-
nicípio desde o dia 14.
Nessa manhã, o secretário 
de Saúde, Juan Lambert, 
recebeu o Capitão Ademir, 
e agradeceu, em nome da 
população, os trabalhos 
prestados e oferecidos 
pelo Exército Brasileiro. 
Estiveram presen-
tes também, o Coor-
denador da Equipe 
de Combate à Den-
gue de Caraguá, Ricar-

do Fernandes, e o Dire-
tor de Saúde Coletiva, 
Guilherme Garrido.
Para o Capitão Ademir, 
o resultado dos trabalhos 
foi muito positivo. “Os 
moradores foram muito 
receptivos e compreensi-
vos. Encontramos alguns 
focos de criadouros, que 
foram eliminados imedia-
tamente. Mas a população 
está colaborando mui-
to”, afirmou. Os agentes 
de Caraguá percorreram 
as residências sempre 
u n i f o r m i z a -
dos e com crachá.
O secretário de Saúde, 
Juan Lambert, agradeceu 
o apoio do exército du-
rante os 15 dias e firmou 
mais uma parceria. “Va-

mos agendar com a secre-
taria de Educação, para 
o mês de abril, palestra e 
orientações para os alunos 
de todas as unidades esco-
lares do município”, disse.
De janeiro até o último 
dia 24, Caraguá contabi-
lizou 318 notificações de 
Dengue. Destas, 20 ca-
sos foram positivos, 232 
negativos e 66 seguem em 
investigação. A equipe do 
CCZ afirma que os me-
ses de março e abril são 
os que mais apresentam 
incidência da doença, de 
acordo com dados de 2015.
Qualquer dúvida so-
bre o trabalho da equipe 
poderá ser sanada 
diretamente pelo Disque 
Dengue (12) 3887-6888.

Prefeitura realiza  
limpeza em antiga área da 

Central do Brasil em 
Pindamonhagaba

Pindamonhagaba
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizan-
do a limpeza da antiga 
área da Central do Bra-
sil, que atualmente é de 
responsabilidade do mu-
nicípio. A iniciativa tem 
o apoio do Exército, por 
se tratar de área de risco 
para a disseminação de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika ví-
rus e febre chikongunya.
Após processo de desocu-
pação dos imóveis pelas 
pessoas que estavam irre-
gulares na área, foi reali-

zada a devida demolição 
das construções, restando 
ainda a ser realizada a re-
tirada dos galpões e dos 
trilhos que estão no local.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Serviços Municipais, fo-
ram retiradas 1140 tone-
ladas de material pesado, 
ou 76 caçambas de ca-
minhão da primeira fase, 
denominada de ‘limpeza 
grossa’. Agora, será fina-
lizada a chamada ‘limpe-
za fina’, ainda neste mês.
Para auxiliar a Prefeitu-
ra, o Exército disponibi-

lizou uma escavadeira, 
uma pá carregadeira, seis 
caminhões, uma retro-
escavadeira e dois cami-
nhões munck. A retirada 
da estrutura do galpão 
contará com o apoio da 
equipe do Departamen-
to de Obras da Prefeitura.
Segundo informações da 
Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura, após 
a limpeza total da área, 
existe um projeto para 
a reurbanização do es-
paço, com a construção 
de uma praça para even-
tos e lazer da população.
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Prefeituras preparam 
edital para operação do 

Samu em Taubaté

Prefeitura de Tremembé 
lança ações de

combate à Hanseníase

Pinda prepara III
Festival de Música

da Juventude

Prefeitos das nove cidades 
que integram o Cisamu 
(Consórcio Intermunici-
pal do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia) participaram nesta 
terça-feira, 29 de março, 
de uma reunião na Secre-
taria de Saúde de Taubaté.
Durante a reunião, os 
representantes dos muni-
cípios  discutiram o for-
mato do edital de chama-
mento público que servirá 
para a contratação da em-
presa que ficará responsá-
vel pela operação do Samu.  

A Prefeitura de Tremem-
bé, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
promove ações com obje-
tivo de detectar de forma 
precoce casos da doen-
ça. Ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
da hanseníase estão sendo 
intensificados em toda a 
rede municipal de Saúde.
A iniciativa faz parte do 
compromisso de elimina-
ção da Hanseníase como 
problema de saúde pú-
blica, objetivando detec-
ção precoce da doença no 
município de Tremembé.
H a n s e n í a s e
A hanseníase é uma das 
doenças mais antigas que 
atinge a humanidade. A 

Os músicos de Pindamo-
nhangaba e região poderão 
participar do III Festival 
de Música da Juventude 
que acontece de 18 a 22 
de maio. O evento é or-
ganizado pelos profissio-
nais do Espaço Juventude 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 

A expectativa é que o edi-
tal seja publicado em abril.
Outro tema abordado foi 
a unificação do serviço 
do 192 das cidades. To-
das as ligações precisarão 
ser redirecionadas para 
a central de atendimen-
to de Taubaté, onde um 
médico regulador defi-
nirá o encaminhamento 
dos pacientes e os graus 
de urgência para cada caso.
Um ofício do Cisamu 
foi encaminhado ao Mi-
nistério da Saúde soli-
citando o repasse de 19 

melhoria das condições de 
vida e o avanço do conhe-
cimento científico modifi-
caram significativamente 
o quadro da hanseníase, 
que atualmente tem trata-
mento e cura. Os sinais e 
sintomas da doença são 
manchas brancas ou aver-
melhadas na pele, com 
dormência, perda de pe-
los e ou ausência de suor 
nas manchas, caroços pelo 
corpo, inchaço na face e 
orelhas. Quanto mais cedo 
forem percebidos esses 
sintomas, maiores são as 
chances de recuperação 
sem sequelas. A forma de 
contágio mais comum da 
doença é de pessoa para 
pessoa, pelas vias aéreas 

Cultura e demais secreta-
rias.  As inscrições serão 
recebidas no Departa-
mento de Cultura, loca-
lizado na Praça Barão do 
Rio Branco, número 22, 
centro, até o dia 4 de maio, 
às 16 horas. Poderão se 
inscrever músicos entre 
15 e 29 anos de idade. 
Os premiados receberão 

ambulâncias para o trans-
porte dos pacientes. São 
16 ambulâncias bási-
cas e mais três equipa-
das com UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). 
O consórcio aguarda um 
retorno do governo federal.
O consórcio tem 
formalizada a participa-
ção de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremem-
bé, Pindamonhangaba, 
Santo Antonio do Pinhal, 
São Luiz do Paraitinga, 
Lagoinha, Redenção da 
Serra e Natividade da Serra.

superiores (ao falar, tossir 
ou espirrar), por pessoas 
doentes que não estejam 
em tratamento. Quando 
não diagnosticada e não 
tratada precocemente, a 
hanseníase evolui para in-
capacidades físicas.Os me-
dicamentos são disponibi-
lizados na rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
com tratamento que varia 
de seis meses a um ano, 
dependendo da quanti-
dade de bacilos e lesões. 
A interrupção do trata-
mento põe em risco a 
saúde de toda a comu-
nidade e o diagnóstico 
precoce é a melhor me-
dida preventiva para o 
controle desta doença.

troféu e dinheiro. O festi-
val foi instituído pela Lei 
5.581, de 05 de novembro 
de 2013. O evento está 
dividido nas categorias 
interpretação e compo-
sição inédita. O regula-
mento e mais informações 
já estão disponíveis 
no site www.pindamo-
n h a n g a b a . s p . g o v. b r.

EMTU participa do
60º Congresso Estadual 

de Municípios em
Campos do Jordão

A Empresa Metropolita-
na deTransportes Urbanos 
de São Paulo – EMTU/
SP participará do 60º 
Congresso Estadual de 
Municípios que come-
ça hoje, nesta terça-feira, 
dia 29/03, em Campos do 
Jordão. O tema desse ano 
é “Crise: Dificuldades e 
Oportunidades”. No estan-
de do Governo doEstado 
haverá painéis de projetos 
da empresa já construídos 
ou em execução para o 
setor de transporte públi-
co, como o Terminal Vila 
Galvão do CorredorMe-
tropolitano Guarulhos – 
São Paulo;   aEstação de 
Transferência Barueri, o 
Terminal de Integração 
Carapicuíba, e reforma do 

Terminal Osasco do Cor-
redor Metropolitano Ita-
pevi - São Paulo; os termi-
nais, estações e viário da 
extensão do Corredor Me-
tropolitano Vereador Biléo 
Soares, na Região Me-
tropolitana de Campinas;   
além da maquete do VLT 
da Baixada Santista que 
já está operação entre as 
cidades de São Vicen-
te e Santos, somando os  
6,5primeiros quilômetros 
deste inédito sistema de 
transporte no país, por ser 
operado por veículos elé-
tricos, que não poluem o 
meio ambiente.    Pales-
tra Na quarta- feira, dia 
30/03,às 16h30, o presi-
dente Joaquim Lopes par-
ticipará do evento com 

a palestra “Desafios do 
Transporte Metropolita-
no nas Regiões do Estado 
de São Paulo”, demons-
trando que é possível 
propiciar à população 
um serviço de qualidade, 
com investimentos em 
infraestruturas de trans-
porte modernas e funcio-
nais, por meio de eficientes 
estratégias de gestão e ad-
ministração dos recursos 
públicos disponíveis. Ser-
viço: Evento: 60º Congres-
so Estadual de Municípios 
Data: de 
29 a 1º de abril
Local: Campos do Jor-
dão Convention Center
Endereço: Av. Mace-
do Soares, 499 – cam-
pos do Jordão – SP

São Bento do Sapucaí

São Bento do Sapucaí


