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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
dá inicio a troca de 
ingressos para a 

semifinal da Superliga 
de Vôlei

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté realiza a troca de 
ingressos para o 3º jogo 
das semifinais da Super-
liga Nacional de Vôlei, 
entre Funvic/ Taubaté x 
Brasil Kirin/ Campinas. O 
confronto será nesta terça-
feira, dia 5, às 19h, no gi-
násio do Abaeté. A partida 
é decisiva e quem vencer a 
chega a final do campeona-
to mais importante do país.
A troca de ingressos será 
realizada das 8h30 às 18h, 

na Secretaria de Esportes, 
e das 10h às 22h, na loja 
Loucos por Esporte, no Via 
Vale Garden Shopping.
Ao todo serão disponibi-
lizados 1.000 ingressos 
para os torcedores, 800 
na Secretaria de Esportes 
e 200 no shopping. Lem-
brando que não haverá 
troca na hora da partida.
Para este jogo, os torcedo-
res deverão levar 1 kg de 
alimento não perecível em 
troca dos ingressos. A ar-
recadação será doada para 

entidades assistenciais da 
cidade. Cada pessoa pode-
rá trocar até dois ingressos.
S e r v i ç o :
Troca de ingressos
Horários: das 8h30 às 
18h (Secretaria de Es-
portes)/ das 10 às 22h 
(Loucos por Esporte)
Locais: Secretaria de Es-
portes: Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva
Loucos por Esporte: 
Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro 
I, 7181 – São Gonçalo.

Secretaria de 
Educação muda 

horários de 
atendimento para 

matrícula em Taubaté

A partir desta semana, o 
atendimento para pedidos 
de matrícula, transferência 
e a realocação de horários 
na Secretaria de Educação 
de Taubaté passará a ser 
no período da manhã as 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h.
As terças e quintas-feiras 
o atendimento acontecerá 

no período da tarde, das 
14h às 17h. Para os demais 
serviços o atendimento 
acontece normalmente.
Esta mudança é para 
melhor atender os pais 
de alunos e garantir a 
continuidade das de-
mandas solicitadas.
S e r v i ç o
Secretaria Muni-

cipal de Educação
Atendimento para 
matrícula, transfe-
rência e realocação
Segunda, quarta e sex-
ta-feira: das 8h às 11h
Terça e quinta-fei-
ra: das 14h às 17h
Rua Itanhaém, 
37 – Jardim Russi
(12) 3625-5119/ 3625-5042

Atletas de Pinda se 
destacam na Corrida 

General Salgado

Atletas de Pindamonhan-
gaba se destacaram na tra-
dicional Corrida General 
Salgado,  que aconteceu no 
último dia 20, em Taubaté. 
A prova foi em comemo-
ração ao 119º aniversário 
do Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar, com o intui-

to de integrar os policiais 
à comunidade e incenti-
var a prática esportiva.
Pindamonhangaba esteve 
bem representada na corri-
da, com os atletas Isabela 
Silva de Assis, que con-
quistou a terceira coloca-
ção nos 5km, na categoria 

geral, feminino. João Mar-
cos Antunes, conquistou 
o terceiro lugar nos 5km, 
na categoria geral mas-
culino e Robson Karlos 
de Oliveira e Silva, Robi-
nho, que obteve o quinto 
lugar, na categoria ge-
ral nos 10km Masculino.

Atleta de Pinda garante 
1º lugar no Rei e Rainha 

do Mar no RJ

A atleta de águas abertas 
Renata Garcia de Melo 
garantiu o 1º lugar na pro-
va de 1km, pela categoria 
Master, na primeira Etapa 
do Rei e Rainha do Mar 
2016, que aconteceu no 
último dia 13, na praia no 
Leblon, no Rio de Janeiro.
O evento é o maior festi-
val de esportes de praia 
do Brasil. O Circuito Rei 

e Rainha do Mar já acon-
tece há oito anos e reúne 
modalidades como nata-
ção, corrida, biathlon e 
SUP (stand up paddle). 
Ao todo foram quatro mil 
atletas participantes na 
primeira etapa de 2016.
Por conta das fortes chuvas 
no dia anterior ao evento, 
o mar estava agitado, com 
ondas altas e fortes, obstá-

culos que não impediram 
a atleta de alcançar um 
bom resultado pela cidade.
Renata treina no “João 
do Pulo” e garante que 
os resultados obtidos 
são consequências de 
muito treinamento e 
concentração e que 
trazer esta medalha 
para Pindamonhanga-
ba é muito gratificante.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores, Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seu guizo e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno mui-
to forte e a surucucu que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as 
pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.
***
Abraham Lincoln, o presidente norte-americano, cuja barba se tornou clássica nos 
retratos que o perpetuou como figura histórica, andou a vida toda de rosto raspado, 
sem sequer usar um modesto bigode. Foi a pedido de uma menina de onze anos, 
às vésperas de se eleger para o primeiro mandato, que o fez deixar crescer a barba.

Humor

A loira vai ao psiquiatra e diz: 
- Doutor, estou apaixonada pelo meu cavalo.
- Não tem problemas! É muito comum as pessoas se apaixonarem por animais. Eu 
e a minha mulher, por exemplo, adoramos nossa cadelinha poodle.
- O senhor não entendeu. Eu me sinto atraída fisicamente por ele.
- Hum, vejamos. Raciocinou o médico. E se você o trocasse por uma égua?
- O que? Reage a loira furiosa e indignada. O senhor está me achando com cara de 
lésbica?
***
O proprietário de um hotel de praia resolve contratar uma nova secretária. Sabendo 
do emprego, uma jovem loira decide ir ao hotel com um minúsculo biquíni para fa-
zer o teste. Debruçado sobre a mesa, o hoteleiro assiste o teste de datilografia e diz:
- Muito bom, nada mal, apenas quatro errinhos! Agora vamos ver, escreva a segun-
da palavra,
***
A professora após a lição solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
Ritinha, a riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, meu motorista me trouxe à 
escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
Mariazinha, que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje prepa-
rou o café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
Zezinho, o pobrezinho da classe faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa, pois ele não sabe ler.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada ou relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Quando você se observar à beira do abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda 
com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.

A única maneira de ter amigos é ser amigo.

Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.

Suave é a água donde a correnteza é profunda.

Quem vive temeroso nunca está livre.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

A felicidade dos outros é a tormenta dos invejosos.

O momento é sempre adequado para se fazer o certo.

Prefeitura de Tremembé 
realiza atividades no Dia 

Mundial da 
Atividade Física

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Atividade Fí-
sica que acontece no dia 
06 de abril, o município 
de Tremembé realizará 
as seguintes atividades;
 Centro de Saúde: Durante 
o dia todo, haverá cons-
cientização da população 
sobre os benefícios que a 
atividade física propor-
ciona à saúde com distri-
buição de material educa-
tivo. Na Escola Manuel 
Cabral a informação será 
destinada para crianças e 
adolescentes acompanha-
dos por um professor de 

educação física, uma enfer-
meira e uma nutricionista.
 ESF 1: Fará ativida-
des físicas com auxílio 
de um  Personal Trai-
ner aos participantes.
ESF 2: Irá realizar das 
9h às 10h, atividades 
físicas em conjunto com 
a academia do bairro Flor 
do Campo com distribuição 
de panfletos educativos.
ESF 3: Dra Fernanda, 
médica do ESF  irá rea-
lizar uma palestra sobre 
atividade físi-
ca, com exercícios 
de alongamento e caminha-

da com os participantes.
ESF 4: Fará na Praça 
Zuellington de Olivei-
ra à partir das 9h, ati-
vidades físicas com a 
Personal Trainer Ana Ma-
dona. Também haverá ofe-
recimento de aferição de 
pressão arterial e destro.
ESF 5: Haverá exercí-
cio de alongamento na 
unidade com a participação 
de uma professora de ballet.
ESF 6: Realizará das 
9 as 10h atividades 
físicas com o profes-
sor Julivan da Academia 
do Bairro Flor do Vale.

Prefeitura reforma  
Posto de Atendimento ao 

Munícipe em Ubatuba
A Prefeitura de Ubatuba 
reformou via Programa 
de Modernização e Atua-
lização Tributária o Posto 
de Atendimento ao Mu-
nícipe localizado no Paço 
Anchieta, sede do po-
der executivo municipal.
Segundo as equipes da Se-
cretaria de Fazenda e de 
Tecnologia da Informação, 
responsáveis pela iniciati-

va, a obra está concluída 
e o novo espaço come-
ça a funcionar em breve.
Ainda de acordo com as 
equipes responsáveis, a re-
forma inclui a parte física 
do prédio, novos móveis, 
cadeiras e computadores.
“O novo PAM vai tra-
zer mais acessibilidade 
aos munícipes, com ins-
talações adequadas, am-

biente climatizado e con-
forto”, ressalta Isabela 
Viana Vassão, secretária 
municipal de Fazenda.
“E é esse o padrão de ex-
celência que queremos e 
que estamos colocando 
em prática em diferen-
tes setores da adminis-
tração municipal desde 
2013″, completa o prefei-
to Mauricio Moromizato.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Livro D- 23, FLS. nº 194, Termo nº 6259
Faço saber que pretendem se casar DARCI BONIFACIO e MARIA CARMEN DA SILVA, aprensentando 
os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo - SP, nascido em 5 de setembro de 1950, de profissão aposentado, de estado civil di-
vorciado, residente e domiciliado na Rua Cel. Alexandre Monteiro Patto, nº 23, Centro, nesta cidade, filho 
de SEBASTIÃO BALBINO BONIFACIO, falecido em São Paulo/SP na data de 18 de fevereiro de 1998 e 
de MARIA DOS ANJOS BONIFACIO, de 83 anos, nascida na data de 21 de novembro de 1932, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Paraibuna - SP, nascida em 6 
de abril de 1954, de profissão aposentada, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de VICENTE LEITE DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 31 de 
agosto de 1996 e de TERESA MARQUES DA SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 10 de fevereiro 
de 1986. 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, 01/04/2016.

Taubaté solicita 
reposição de estoques 

de tamiflu

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté requi-
sitou esta semana à DRS 
(Direção Regional de 
Saúde) e à regional do 
GVE (Grupo de Vigi-
lância Epidemiológica) 
o repasse de oseltamivir 
(tamiflu), usado para o tra-
tamento da gripe H1N1.
Os estoques do medi-
camento, cujo repasse é 
de responsabilidade do 
Ministério da Saúde para 
a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Pau-
lo, estão em baixa e seu 
fornecimento fica limi-
tado aos pacientes in-

ternados nos hospitais.
Taubaté tem hoje 13 pa-
cientes internados com 
quadros compatíveis com 
SRAG (Síndrome Agu-
da Respiratória Grave). 
Destes, oito são crianças 
com até 9 anos de ida-
de. Até agora não hou-
ve confirmação de ca-
sos de H1N1 na cidade.
C a p a c i t a ç ã o
A Prefeitura de Tauba-
té promove na próxi-
ma quinta-feira, 7 de 
abril, uma orientação aos 
diretores de escolas do 
ensino infantil e funda-
mental para alertar sobre a 

prevenção contra a gripe.
Entre as dicas estão 
manter os ambientes 
ventilados, lavar sem-
pre as mãos, usar álcool 
em gel e evitar comparti-
lhar objetos de uso pessoal. 
Os estudantes receberão fo-
lhetos com as orientações, 
que devem se estender 
a todos os seus familiares.
O material informativo 
também estará disponí-
vel no formato digital e 
será exibido no portal 
da prefeitura, além de 
em endereços nas re-
des sociais e em aplica-
tivos como o whatsapp.

Ilhabela divulga destino 
na WTM Latin America

Ilhabela participou da 
WTM Latin America 
2016, considerada a prin-
cipal feira dos segmentos 
de Lazer e de Negócios, 
realizada em São Pau-
lo, de 29 a 31 de março. 
Representando o destino 
Ilhabela participaram do 
evento o secretário de Tu-
rismo e Fomento, Harry 
Finger, e a diretora de Tu-
rismo, Eunice Bourroul.
O destino Ilhabela foi di-
vulgado em espaços dife-
rentes do recinto do even-
to: no stand do Governo 
do Estado, na Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo), 
na Embratur, na Anseditur 
(Associação Nacional dos 
Secretários e Dirigentes 
de Turismo das Capitais e 

Destinos Turísticos) e na 
Abitur (Associação Brasi-
leira das Ilhas Turísticas).
Durante o evento, o pre-
sidente substituto da Em-
bratur, Gilson Lira, afir-
mou que o instituto será 
parceiro das iniciativas 
da Abitur para o desen-
volvimento do setor. A 
Embratur deverá apoiar a 
iniciativa, com base nos 
diagnósticos do mercado 
internacional e nas estra-
tégias de promoção, de 
forma a direcionar o pro-
duto Ilhas e, assim, colo-
car o Brasil cada vez mais 
em evidência no exterior.
O vice-presidente da Abi-
tur e secretário de Turismo 
de Ilhabela, Harry Finger, 
juntamente com outros 
representantes de ilhas 
brasileiras – como Fer-

nando de Noronha (PE), 
Ilha Grande (RJ), Ilha 
de Marajó (PA) e Ilha do 
Mel (PR) – entregaram 
para a Embratur um pla-
no detalhado com ações 
estratégicas, consideran-
do a integração entre os 
destinos. Entre as poten-
ciais ações, estão a identi-
ficação de parceiros, como 
operadores de receptivo, 
e o relacionamento com 
empresas que já comer-
cializam e se interessam 
por esse tipo de destino.
Ainda, como parte da
 programação do evento, 
o secretário Harry Fin-
ger  ministrou uma pa-
lestra para executivos da 
Embratur de 13 pa-
íses, explicando 
a função da Abitur e falan-
do sobre o destino Ilhabela.

Bosque sedia  oficinas gratuitas 
de modelagem em argila em Pinda

O Bosque da Princesa se-
dia, todos os domingos, 
das 10 horas ao meio-
dia, oficinas gratuitas de 
modelagem em argila, 
com os artistas plásticos 
Sérgio e Felipe Callipo. 
As aulas são realizadas 
na varanda da bibliote-
ca e pessoas de todas as 
idades podem participar. 
As aulas fazem parte do 
projeto “Mãos no Barro” e 
são realizadas por meio do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, que também 
é responsável por outros 
projetos realizados aos do-
mingos, no Bosque: aulas 
de yoga, dança circular 
e contação de histórias.
Y o g a
As aulas de yoga integram 
o projeto “Yoga para To-
dos”. São realizadas no 
primeiro e no terceiro do-
mingos, das 10 horas ao 
meio-dia, com a profes-
sora Dani da Terra. Para 

participar, não é necessá-
rio ter experiência na prá-
tica. Basta ir ao bosque, 
levando um tapetinho ou 
toalha, pois a aula é feita 
no gramado. Também é 
opcional levar uma gar-
rafinha de água, lembran-
do de passar filtro solar.
Caso o dia amanheça 
chovendo, a aula é trans-
ferida, automaticamen-
te, para a quadra coberta 
do Lar São Judas, que 
fica em frente ao Bosque.
Dança Circular
No segundo e no quarto 
domingos, o Bosque re-
cebe as rodas de dança 
circular, das 10 horas ao 
meio-dia, com a Baú Arte 
Cultura, tendo à frente os 
facilitadores Bebel Mo-
raes e João Junqueira.
Para participar, é só che-
gar. Todos estão convi-
dados a participar dessa 
atividade física que inte-
gra e alegra os corações.

Lembrando que, em 
caso de chuva, as au-
las realizadas na qua-
dra do Lar São Judas.
Contação de histórias
Também no segundo e no 
quarto domingos, às 16 
horas, o Bosque da Prin-
cesa recebe a contação de 
histórias, atividade volta-
da para as crianças, mas 
que agrada a pessoas de 
todas as idades. O proje-
to tem à frente a contado-
ra Fabiana Fonseca que, 
a cada edição leva uma 
história diferente, des-
pertando a criatividade e 
imaginação do público.
Para participar, é neces-
sário levar uma canga ou 
toalha para se sentar, pois 
a atividade é realizada 
no gramado do Bosque. 
Em caso de chuva, a 
contação de histó-
rias é transferida para 
o coreto do Bosque.
Outras Matérias

SEST SENAT realiza 
mobilização na Semana 

Mundial da Saúde
Com o objetivo de ofe-
recer mais qualidade de 
vida ao trabalhador do 
transporte, o SEST SENAT 
realiza ações, entre os dias 
4 e 8 de abril, dentro da 
Semana Mundial de Saúde.
Nas 149 unidades 
operacionais em funcio-
namento, serão realizados 
atendimentos gratuitos 
de odontologia, fisiote-
rapia e nutrição, além de 
exames de bioimpedân-
cia, pressão ocular e afe-

rição de pressão arterial.
As ações também incluem 
aulas de ginástica labo-
ral e de dança, bem como 
de meditação e yoga. Pro-
fissionais do SEST SE-
NAT estarão presentes nas 
empresas do setor de trans-
porte passando orientações 
que devem ser seguidas 
pelos trabalhadores para 
uma vida mais saudável.
O Dia Mundial da Saú-
de é comemorado em 
7 de abril. A data foi 

criada pela OMS (Or-
ganização Mundial de 
Saúde) com o objetivo 
de informar a po-
pulação sobre 
os diferentes fatores que 
afetam a saúde populacio-
nal e conscientizar sobre a 
importância de uma vida 
saudável para a melho-
ria da qualidade de vida. 
Neste ano, o tema da 
campanha realiza-
da mundialmente é o 
combate ao diabetes. 
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Casos autóctones de 
dengue aumentam em 

Pinda
Até o dia 30 de março, 
Pindamonhangaba havia 
registrado 200 casos au-
tóctones de dengue. Os 
números aumentaram nos 
últimos 15 dias, sendo que 
em 16 de março haviam 
sido registrados 143 casos.
Em 2016, a cidade não 
teve nenhum caso con-
firmado de zika vírus ou 
chikungunya, seja im-
portado ou autóctone.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a co-
laboração dos moradores 
para acabar com o Aedes 
aegypti e assim, com as 

doenças causadas por ele. 
Todos podem ajudar a 
acabar com o mosquito, 
fazendo a sua parte: fis-
calizando seus quintais e 
denunciando as pessoas 
que jogam entulho nos 
terrenos e áreas verdes.
Para denunciar, é preci-
so acessar o site oficial 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicar no pop 
up ou no banner da cam-
panha contra o mosquito 
e entrar no hotsite exclu-
sivo sobre o assunto. Lá, 
basta clicar no botão ‘De-
nuncie’ para preencher o 

formulário com a denúncia.
No hotsite, também é 
possível acompanhar 
os números da den-
gue, zika e chikungunya 
em Pindamonhangaba. 
As informações são atu-
alizadas todas as quar-
tas-feiras, ao final do dia.
Denúncias por telefone
Além do site, as 
denúncias podem ser fei-
tas ainda na Ouvidoria da 
Prefeitura (3644-
5651 ou 52) 
e no DSM (Departamento 
de Serviços Municipais) 
pelo telefone 3644-5206.

Prefeitura de Ubatuba 
amplia contraturno com 

Projeto Peixinho na 
Escola

O Projeto Peixinho na Es-
cola da Prefeitura de Uba-
tuba está em andamento 
e amplia a quantidade de 
alunos da rede municipal 
de ensino contemplados 
pelas aulas de iniciação de 
natação na piscina pública 
da região central da cidade.
Em 2015, cerca de 350 
estudantes ubatuben-
ses deram suas primei-
ras braçadas com apoio 
da Prefeitura. Neste ano, 
outros 150 jovens, todos 
de bairros mais afasta-
dos do centro, também 
têm esta oportunidade. 
Atualmente, são aproxi-
madamente 500 alunos 
inscritos nas atividades.
Coordenador da Piscina 
Municipal, Hamilton Pi-
nho de Castro conta que 
a garotada da nova turma 

vêm dos bairros do Ipiran-
guinha, Sesmaria e Hor-
to. Mais especificamente 
das escolas: Maestro Pe-
dro, Madre Glória, Mario 
Covas e João Alexandre.
“Com O Peixinho na Es-
cola, conseguimos levar 
a natação para crian-
ças de comunidades 
que teriam dificuldade 
de acesso à piscina mu-
nicipal”, explica Castro.
“Moramos numa cidade li-
torânea, a procura é muito 
grande, assim como a pre-
ocupação dos pais em sa-
ber que seus filhos sabem 
nadar. Essas vagas chegam 
exatamente para atender 
esta demanda”, completa.
Ainda de acordo com 
Hamilton, as aulas acon-
tecem duas vezes por 
semana e têm duração 

de 50 minutos. O coor-
denador também informa 
a parceria, “fundamental 
para o sucesso do proje-
to”, entre as Secretarias 
de Esportes e Educação, 
que garante o transpor-
te gratuito dos alunos.
Já o prefeito Mauricio 
Moromizato reafirma 
seu objetivo de cumprir 
a meta de oferecer edu-
cação integral para nos 
alunos ubatubenses. “Nes-
te sentido, ampliar as ati-
vidades de contra-turno 
é prioridade”, opina o
 prefeito. “Além 
disso, nossas 
iniciativas oferecem 
ótimas oportunidades 
à crianças que dificil-
mente as teriam sem 
apoio do poder públi-
co”, informa Mauricio.

Vacinação contra H1N1 
em Pinda terá início dia 

30 de abril

A campanha nacional de 
vacinação contra influen-
za H1N1 será realizada de 
30 de abril a 20 de maio, 
segundo o Ministério da 
Saúde. Pindamonhanga-
ba seguirá esse calendário 
oficial. Até o momento, a 
cidade não apresenta ne-
nhum caso registrado da 
doença. Houve uma sus-
peita, mas já descartada.  
Nesta segunda-feira (28), 
o estado de São Paulo 
pediu para o governo fe-
deral antecipar a campa-
nha, diante do aumento 
de casos de H1N1. O mi-
nistério afirmou, porém, 
que isso não será possí-
vel já que o produto só é 
entregue pelo laborató-
rio produtor nos meses 
que antecedem o inverno.
Na rede pública, a vaci-
nação contra influenza é 
destinada a alguns grupos 

prioritários: crianças de 
6 meses a 5 anos, gestan-
tes, idosos, profissionais 
da saúde, povos indíge-
nas e pessoas portado-
ras de doenças crônicas e 
outras doenças que 
comprometam a imu-
nidade. Sintomas
A gripe intitulada de 
H1N1 é causada pelo Ví-
rus Influenza e pode levar 
a óbito por seu agrava-
mento, por insuficiência 
respiratória. Os sintomas 
são bem semelhantes a 
uma gripe comum, como 
febre alta e tosse, mas 
em alguns casos também 
podem aparecer dores de 
cabeça e no corpo, gargan-
ta inflamada, falta de ar, 
cansaço, diarréia e vômi-
tos. Com o agravamento 
dos sintomas, é recomen-
dada a procura imediata 
de um médico. Prevenção

Enquanto a campanha 
não tem início, a Secreta-
ria de Saúde da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
alerta quanto a necessi-
dade de ações para a pre-
venção da doença, como: 
evitar locais com grande 
aglomeração de pessoas,  
não compartilhar objetos 
de uso pessoal, manter 
as mãos sempre higieni-
zadas (com a aplicação 
de álcool gel ou lava-
gem com água e sabão),  
deixar os ambientes sem-
pre arejados, com bom 
fluxo de ar. Ao espirrar, 
pessoas com sintomas 
da gripe devem prote-
ger a boca com um lenço 
para diminuir os riscos 
de contaminação do am-
biente. Além do ar, o ví-
rus pode ser transmitido 
pelo simples toque em 
objetos contaminados.

Escola Fêgo Camargo é 
entregue após 
revitalização

A Prefeitura de Taubaté 
realiza no dia 5 de abril, 
às 14h, a cerimônia de 
entrega da revitalização 
da Escola Municipal de Ar-
tes Maestro Fêgo Camargo.
Com investimentos na or-
dem de R$ 830 mil, o local 
recebeu obras como subs-
tituição de piso, reforma 
no telhado, manutenção 
dos banheiros, troca de 
janelas, portas e batentes, 
revisão elétrica e hidráuli-
ca. Todas as suas 54 salas, 
dispostas em 2.500m² 
de área construída, fo-

ram completamente re-
vitalizadas recebendo 
acessibilidade. A facha-
da da escola também 
passou por revitalização.
Padrão de referência em 
ensino profissionalizan-
te direcionado às áreas 
de música, dança, artes 
visuais e artes dramá-
ticas, a Escola Maes-
tro Fêgo Camargo tem 
a missão de formar futuros 
artistas habilitados para en-
trar no mercado de trabalho.
Foi fundada em 1967 
por um grupo de 

músicos, que encontrou 
respaldo do poder públi-
co e, em 1971, recebeu o 
nome que homenageia o 
Maestro Fêgo Camar-
go, por ter desenvolvido 
um brilhante traba-
lho na área musi-
cal de nossa cidade.
S e r v i ç o :
Entrega da revitalização da 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo
Data: 5 de abril de 2016
Horário: 14h
Endereço: Avenida Ti-
radentes, 202 – Centro.

Prefeitura divulga resultado de 
bolsas de estudo universitário  

em Pinda
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 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-

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


