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A GAzetA dos Municípios

Escola Fêgo Camargo é 
entregue após  

revitalização em  
Taubaté

Oberon Projetos e 
Instalações Industriais 

lança pedra 
fundamental em 

Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té entregou nesta terça-
feira, dia 5 de abril, a 
revitalização da Escola 
Municipal de Artes Ma-
estro Fêgo Camargo. Du-
rante a cerimônia foram 
realizadas apresentações 
artísticas pelos alunos.
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 

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Inovação, realizou nes-
ta terça-feira, 5 de abril, 
o lançamento da pedra 
fundamental da empresa 
Oberon Projetos e Ins-
talações Industriais, que 
fica na Área Industrial do 
Vale do Piracangaguá I.
Essa é uma das 17 em-

janelas, portas e batentes,
 revisão elétrica e hi-
dráulica. Todas as suas 
54 salas, dispostas em 
2.500m² de área construí-
da, foram completamente 
revitalizadas recebendo 
acessibilidade. A fachada 
da escola também pas-
sou por revitalização.
Padrão de referência em 
ensino profissionalizante 
direcionado às áreas de 
música, dança, artes vi-
suais e artes dramáticas, 

presas que foram con-
templadas com uma 
doação de área pela Pre-
feitura, e aprovadas em lei 
pela Câmara Municipal.
Localizada em uma área de 
2.992,97 m² e com investi-
mento de US$ 160.194,80, 
a empresa vai gerar 
150 empregos diretos.
A Oberon Projetos e Insta-
lações Industriais atua na 

a Escola Maestro Fêgo 
Camargo tem a missão 
de formar futuros artis-
tas habilitados para entrar 
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 Camargo, 
por ter desenvolvido um 
brilhante trabalho na área 
musical de nossa cidade.

fabricação de peças me-
tálicas com utilização de 
solda elétrica, lixa-
deira, solda oxi-ace-
tilênica e montagem 
de painéis elétricos.
Ainda em abril, mais oito 
empresas que também 
foram contempladas com 
uma doação de área farão 
o lançamento da pedra fun-
damental no município.

Prefeitura realiza  
coletiva de imprensa 

para esclarecer  
situação de H1N1 em 

Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na ma-
nhã desta terça-feira (5), 
uma entrevista coletiva de 
imprensa para esclarecer as 
dúvidas a respeito da sus-
peita de caso de H1N1 na 
cidade. Participaram a se-
cretária de Saúde, o diretor 
do Departamento de Ris-
cos e Agravos à Saúde e a 
médica epidemiologista da 
Prefeitura, que responde-
ram aos questionamentos 
dos veículos de imprensa.
A intenção da coletiva 
foi esclarecer a popula-
ção a respeito da situação 
atual de H1N1 na cida-
de, principalmente após 
a divulgação de um caso 
de óbito de uma criança, 
no último final de sema-
na, e que ainda está sob 
investigação, no Instituto 
Adolfo Lutz. Atualmente, 
Pindamonhangaba possui 
18 casos notificados de 
H1N1, nenhum confirma-
do por exame laborato-
rial. Existem dois óbitos 
em investigação, um caso 
descartado e 17 aguardan-
do laudo do Adolfo Lutz.
 De acordo com o dire-
tor de Riscos e Agravos à 
Saúde, não há como an-
tecipar a vacinação na ci-
dade, pois segundo o pro-
tocolo do Ministério da 
Saúde, seria necessário um 
número elevado de casos 
positivos de H1N1, o que 
não é o caso. “Tudo o que 
depende de nós, da Secre-
taria de Saúde, está sendo 
feito. Todos os casos com 
suspeita estão sendo trata-
dos como H1N1, indepen-
dentemente do resultado 
laboratorial, que demora 
cerca de 15 dias. Não te-
mos como antecipar a va-

cinação, que terá início se-
guindo o calendário oficial 
do Ministério da Saúde, 
em 30 de abril”, explicou.
A indicação da Secretaria 
de Saúde é quanto à pre-
venção. “Nessa época do 
ano, é comum a circulação 
de vários vírus respirató-
rios. Por isso, é necessário 
nos prevenirmos, princi-
palmente as pessoas do 
grupo de risco, evitando 
lugares fechados e aglo-
meração de pessoas, além 
de lavarmos sempre as 
mãos”, explicou a médi-
ca epidemiologista. “Em 
caso de sintomas como fe-
bre por mais de dois dias, 
dores no corpo, tosse seca, 
falta de ar, é necessário 
procurar atendimento mé-
dico. Se os sintomas fo-
rem leves, como somente 
coriza, por exemplo, in-
dicamos que as pessoas 
procurem primeiramen-
te o posto médico de seu 
bairro, evitando o Pronto 
Socorro, onde há maior 
concentração de pesso-
as doentes”, destacou.
São consideradas do grupo 
de risco: gestantes, crian-
ças com até dois anos de 
idade, puérperas (mulhe-
res que pariram recente-
mente), idosos com mais 
de 65 anos, diabéticos, hi-
pertensos, obesos, pesso-
as com doenças crônicas 
respiratórias. As demais 
pessoas, consideradas sau-
dáveis, não estão no grupo 
de risco, por isso não rece-
berão a vacina distribuída 
pelo Ministério da Saúde, 
mas devem manter a pre-
venção. Importante ressal-
tar que mesmo não sendo 
do grupo de risco, se essas 
pessoas apresentarem os 

sintomas da H1N1 serão 
tratadas com a mesma 
agilidade e seguindo o 
mesmo protocolo dos inte-
grantes do grupo de risco. 
A Secretaria de Saúde afir-
mou que possui medica-
mento adequado suficien-
te para atendimento aos 
pacientes diagnosticados.
“Temos que ter uma série 
de cuidados daqui para 
a frente. A situação está 
posta, todo o estado de 
São Paulo está em aler-
ta. Criamos um gabinete 
de crise, que se reúne to-
das as sextas-feiras, para 
acompanhamento e deci-
sões a respeito dessas situ-
ações de epidemia”, pon-
tuou a secretária de Saúde.
Além da H1N1, a secretá-
ria de Saúde da Prefeitura 
alertou a respeito da situ-
ação de dengue, que con-
tinua crescente no municí-
pio. “Não podemos perder 
o foco. Temos que man-
ter a atenção para a den-
gue também”, destacou. 
“Hoje temos mais de 270 
casos na cidade, inclusive 
entramos em situação de 
emergência na sexta-feira 
(1º), sendo o terceiro mu-
nicípio da região a entrar 
nessa situação. Continu-
amos com as medidas de 
controle imediato. A dife-
rença está na participação 
de todos, principalmente 
para acabar com os cria-
douros do Aedes aegyp-
ti”, alertou a secretária.
Todas as quartas-feiras, 
a Prefeitura atualiza os 
números de casos de den-
gue no município. Para 
acompanhar, basta acessar 
o site oficial www.
p i n d a m o n h a n g a -
b a . s p . g o v . b r / a e d e s
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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.

Renato Abreu de Ilha Bela 
fecha em 11º entre 24

“superatletas” que
completaram os 515 km

do Ultraman Brasil

O atleta Renato de Abreu 
Freitas, 41 anos, repre-
sentou Ilhabela e o Litoral 
Norte no Ultraman Brasil, 
a competição que teve um 
total de 515 quilômetros 
entre corrida, ciclismo e 
natação. Dos 29 inscritos, 
24 superatletas termina-
ram a prova. Renato che-
gou em 11º, um grande 
resultado, tendo o tempo 

acumulado dos três dias 
em 29 horas e 9 minutos.
A largada foi realizada na 
sexta-feira (1º/4) em Uba-
tuba e o término da compe-
tição ocorreu no domingo 
(3/4), no Rio de Janeiro.
Renato de Abreu está 
acostumado as competi-
ções de triatlhon, mas este 
foi um de seus maiores 
desafios. Ao longo dos 

últimos meses, seu volu-
me de treinos variou de 6 
a 10 horas por dia. Sema-
nalmente eram 600km de 
bicicleta, 200km de cor-
rida e 30km de natação.
Dos 515 km do Ultraman 
Brasil, foram 10km de na-
tação, 421km de ciclismo 
e 84,4km de corrida. O 
ultratriatleta teve o apoio 
da Prefeitura de Ilhabela.

Escolas municipais  
comemoram Dia  

Mundial de Saúde com 
ações contra o Aedes  

aegypti
Em atenção ao Dia Mun-
dial de Saúde, comemora-
do em 7 de abril, as unida-
des municipais de ensino 
de Pindamonhangaba es-
tarão mobilizadas para tra-
tar do tema da Saúde, com 
foco na Campanha Nacio-
nal de Combate ao Aedes 
Aegypti e ao Zika Vírus, 
conforme orientação do 
Ministério da Educação.
Marcando a data com um 
evento especial, será reali-

zada na Escola Municipal 
“Arthur de Andrade” (Ci-
dade Nova), às 9h30, uma 
ação com a participação 
dos alunos, professores, 
funcionários, gestores e 
comunidade. Neste evento 
haverá a participação dos 
profissionais de Saúde com 
orientações à população.
O objetivo é reiterar o 
compromisso no desen-
volvimento da campanha 
de mobilização das famí-

lias e da comunidade no 
combate ao Aedes Aegypti 
e ao Zika Vírus, lançada 
em fevereiro neste mu-
nicípio por meio de ação 
coordenada pelo Ministé-
rio da Educação e Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura.
Os eventos nas demais 
unidades ocorrerão de 
acordo com a organiza-
ção das equipes escolares. 
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 05/04/2016 e 05/04/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 195, Termo nº 6260
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ LUIS DOS SANTOS e ROSILENE SEVERINA DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Capivari - SP, nascido em 13 de dezembro de 1962, de profissão montador e insta-
lador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Um, nº 144, Jardim Alberto Ronconi, nesta 
cidade, filho de DJANIRA DOS SANTOS, de 72 anos, nascida na data de 2 de abril de 1944, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Americana/SP. Ela é natural de Recife - SP, nascida em 13 de 
julho de 1975, de profissão diarista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de VALENTIM JOSÉ DA SILVA, de 81 anos, residente e domiciliado em Pernambuco, 
nascido em Pernambuco e de SEVERINA ALZIRA DA SILVA, de 71 anos, nascida na data de 21 de abril 
de 1944, residente e domiciliada em São Paulo/SP, nascida em Pernambuco. 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, 05/04/2016.

Enfermeiros recebem  
orientações técnicas sobre 
Bolsa Família em Ilha Bela

Auditório da Prefeitura 
sediou, na tarde de ter-
ça-feira (5), o segundo 
e último encontro para 
orientação técnica sobre 
o correto preenchimento 
dos mapas de acompanha-
mento da Saúde (Sistema 
de Vigilância Alimentar 
e Nutricional), integrante 
do Bolsa Família. A ação 

foi realizada pelo gestor 
do Cadastro Único e Pro-
grama Bolsa Família, do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra, e foi voltada para os 
enfermeiros das unidades 
de saúde do município. 
Na ocasião, os profissio-
nais puderam sanar suas 
dúvidas. Entre as condi-

cionalidades para receber 
o Bolsa Família, a con-
trapartida das famílias 
contempla ações Sociais, 
de Educação – como ga-
rantir a freqüência das 
crianças na escola – e de 
Saúde, como con-
trole de pesagem e 
nutricional ou a vacina-
ção em dia, entre outros.  

Prefeito e mergulhadores 
definem local para  

afundamento de antigo  
navio que vai virar recife  

artificial em Ilhabela

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci (PPS), 
se reuniu novamente no 
início da noite de segun-
da-feira (4/4) com uma 
comissão de mergulha-
dores, instrutores e pro-
prietários de embarcações 
de mergulho para tratar 
da proposta de afunda-
mento do antigo navio de 
pesquisa “Prof. W. Bes-
nard” para ser transfor-
mado em recife artificial 
e mais um ponto turístico 
no arquipélago. Tantos os 
mergulhadores quanto o 
prefeito definiram o lo-
cal após visitas técnicas.
A ideia é que o naufrá-
gio controlado ocorra 
entre a Ponta da Sela e o 
Solar Singhita, pouco antes 
da Sepituba, no sul da Ilha. 
“Foi uma ótima reunião, 
pois estão todos envolvi-
dos e engajados neste pro-
jeto que pode incrementar 
o turismo de mergulho 
em Ilhabela”, destacou o 
prefeito Toninho Colucci.
O local escolhido tem entre 
20 e 25 metros. Mergulha-
dores fizeram na semana 
passada uma visita técnica 
e aprovaram as condições 

do fundo do mar para o 
naufrágio controlado. Pelo 
projeto, além de ter o re-
cife artificial com o casco 
do antigo navio de pes-
quisa da Universidade de 
São Paulo (USP), o Museu 
Náutico de Ilhabela ainda 
teria a cabine de comando 
preservada em exposição. 
Essa proposta já foi apre-
sentada pelo prefeito Toni-
nho Colucci (PPS) ao go-
vernador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin.
O arquipélago de Ilha-
bela tem um total de 20 
naufrágios, porém, alguns 
deles de difícil acesso. A 
proposta levada ao gover-
nador foi apresentada pelo 
prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci (PPS), acom-
panhado pelo deputado 
federal e ex-prefeito de 
Santos, João Paulo Papa 
(PSDB). Eles tentam re-
verter uma decisão da USP, 
que pretendia destinar o 
antigo navio de pesquisas 
oceanográficas “Profes-
sor W.Besnard” para ser 
cortado e vendido como 
sucata. No dia 13 de fe-
vereiro, Colucci e o de-
putado federal estiveram 

na sede da Praticagem 
de São Paulo, na cida-
de de Santos, para uma 
reunião sobre o caso.
A proposta da Prefeitura 
de Ilhabela é que os equi-
pamentos sejam expostos 
no Museu Náutico, já que 
trata-se de um importan-
te navio de pesquisa que 
por muitos anos esteve 
na Antártida. Além disso, 
a carcaça do navio seria 
afundada após proces-
so de descontaminação.
Segundo o prefeito 
Toninho Colucci, o gover-
nador se mostrou simpá-
tico a proposta apresenta-
da. Conforme reportagem 
publicada pelo Jornal A 
Tribuna, de Santos, pro-
fissionais envolvidos com 
a embarcação também 
receberam o projeto com 
entusiasmo, entre eles, 
o comandante Waldir da 
Costa Freitas (que passou 
35 anos a bordo do Bes-
nard); e o diretor de Re-
lações Institucionais da 
Praticagem de São Pau-
lo, o prático Fábio Mello 
Fontes (que participou 
de três expedições à An-
tártida dentro do navio).

Operadores russos  
conhecem Ilhabela

Ilhabela recebeu entre os 
dias 1º e 4 de abril a vi-
sita de cinco operadoras 
de turismo da Rússia, a 
convite da Embratur, au-
tarquia responsável pela 
promoção do Brasil no 
exterior. O objetivo da 
vinda da delegação russa 
à cidade foi a realização 
de um famtour, ou turismo 
de familiarização, nome 
dado a visitas técnicas 
com foco em negócios.
Operadoras de turismo são 
empresas responsáveis por 
criar e gerenciar pacotes 
de viagens. Nesse contex-
to, os famtours são impor-
tantes ferramentas, uma 
vez que permitem ao ope-

rador conhecer melhor seu 
produto, garantindo a qua-
lidade do pacote e possibi-
litando fornecer com mais 
propriedade e riqueza de 
detalhes aos clientes as in-
formações sobre o destino.
Para Ilhabela, receber este 
famtour significou a possi-
bilidade de divulgar a ci-
dade como destino turísti-
co e fomentar a geração de 
negócios entre esses em-
presários e o trade turístico 
local. No período em que 
estiveram aqui, os ope-
radores russos tiveram a 
oportunidade de conhecer 
as belezas naturais do ar-
quipélago, aprender sobre 
nossa cultura e desfrutar de 

requintada gastronomia.
O roteiro experimentado 
pelos russos incluiu a Tri-
lha da Água Branca, visi-
ta à Praia da Garapocaia, 
Centro Histórico, Museu 
Náutico, tour pela Baía de 
Castelhanos e mergulho 
na Ilha das Cabras. A Se-
cretaria de Turismo sem-
pre atende prontamente 
a EMBRATUR em todas 
as solicitações para rece-
ber famtours, já que estas 
são boas oportunidades de 
fortalecer o nome de Ilha-
bela internacionalmente e 
estimular novos negócios, 
contribuindo para desen-
volver o turismo e incre-
mentar nossa economia.

Ilhabela inicia campanha de  
vacinação contra a Gripe

A Campanha Nacional 
de Vacinação em Ilhabe-
la contra a gripe terá iní-
cio no próximo dia 30 de 
abril, o “Dia D”, e prosse-
guirá até 20 de maio, em 
todas as unidades bási-
cas de saúde, sempre das 
8h às 16h30. Promovido 
pela Prefeitura de Ilha-
bela, o “Dia D” ocorre-
rá em um sábado (30/4) 
como parte da mobiliza-
ção nacional para a vaci-
nação, em todas as UBS.

A vacina protege contra 
três subtipos do vírus da 
gripe: H1N1, H3N2 e B. 
As doses devem ser apli-
cadas antes do período de 
inverno. Os grupos prio-
ritários são: crianças de 
seis meses a menores de 
5 anos; trabalhadores da 
Saúde; gestantes; idosos; 
portadores de doenças 
crônicas e puérpe-
ras (mulheres até 45 
dias após o parto).
Será realizado um trei-

namento em imunização, 
organizado pela Vigilân-
cia Epidemiológica, nos 
próximos dias 12 e 14 de 
abril, voltado os auxilia-
res e técnicos de enfer-
magem e enfermeiros da 
rede de Atenção Básica. 
Dentre os assuntos a se-
rem abordados no curso: 
Rede de frio – conserva-
ção das vacinas, calendá-
rio de vacinação de 2016, 
que tem novas vacinas 
e as técnicas de aplicação.
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CEU das Artes produz 
sua segunda Geladeira 

Literária em Pinda

Membros do conselho 
gestor do CEU, Centro de 
Artes e Esportes Unifica-
dos, tiveram a iniciativa 
de criar a Geladeira Lite-
rária, projeto que consiste 
em uma geladeira cheia 
de livros e que funciona 
como uma biblioteca co-
munitária. A proposta já 
está na criação da segun-
da unidade, que ficará na 
EE Rubens Zamith, mas 
ainda não tem data para 
ser instalada. Ela funcio-
nará de acordo com a bi-
blioteca da própria escola. 
A primeira está no CEU 
das Artes, em Moreira 
César, e funciona aberta-
mente para a comunidade.
Realizado por meio de 

parcerias do Governo Fe-
deral e Municipal, o CEU 
das Artes integra progra-
mas e ações culturais, 
práticas esportivas e de 
lazer, formação e qualifi-
cação para o mercado de 
trabalho promovendo a 
cidadania em territórios 
das cidades brasileiras.
As atividades que são 
realizadas no CEU são 
desenvolvidas pela co-
munidade, por meio do 
conselho gestor e com 
o apoio da Prefeitura.
A idealizadora do proje-
to, Natalia Vieira, partici-
pante do conselho gestor 
do CEU das Artes, teve 
a ideia depois de ter vis-
to algo parecido na inter-

net e propôs a realização 
aos demais integrantes 
da equipe: Lucas Mot-
ta e Marcelo Barreto.
A proposta dessa iniciativa 
é o incentivo à leitura, eco-
nomia solidária, recicla-
gem, troca e o livre acesso 
para qualquer pessoa pegar 
e devolver os livros, fa-
zendo com que as pessoas 
tenham a responsabilidade 
e criem o hábito da leitu-
ra que é tão importante.
A geladeira do CEU das 
Artes aceita doações de 
livros para enriquecer 
o projeto. A ideia é que 
em um futuro próximo 
as geladeiras literárias 
sejam distribuídas em 
vários pontos da cidade.

CDHU terá posto de 
vacinação antirrábica 

nesta semana em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
a campanha de vacinação 
contra a raiva até o dia
9 de abril. Nesta quarta-
feira (6), haverá um pos-
to de vacinação no centro 
comunitário do CDHU, 
das 8 às 16h30. Todos 

os cães e gatos devem 
ser levados ao local 
para receber a vacina. 
Os animais que fo-
rem contaminados com 
a raiva podem morrer.
A vacinação continua 
na sexta-feira (8), no 
Alto Cardoso, e sába-

do (9), no Castolira, 
Morumbi, Crispim, 
Parque São Domin-
gos e Mombaça. Além 
dos postos móveis, o Sin-
dicato Rural (centro da 
cidade) é um posto fixo de 
vacinação de segunda-fei-
ra a sábado, das 8 às 16h30.

Operação tapa-buracos 
na Vila Rezende  

em Caçapava

Na última sexta-feira (1), 
a Escola Municipal Pro-
fessor Alexandre Macha-
do Salgado, do Bairro 
das Campinas, participou 
de uma palestra de cons-
cientização no combate 
à dengue. A instrução foi 
realizada através de uma 
parceria do Posto de Saú-
de do Cidade Nova e do 
Campinas junto com a 

Secretaria de Educação.
O intuito do evento é 
conscientizar as crianças 
de que elas também po-
dem ensinar os adultos. 
Os alunos receberam fo-
lhas de atividades e um 
certificado de combaten-
te da dengue, o que in-
centiva a mobilização.
A escola realiza todas as 
sextas-feiras atividades de 

conscientização com seus 
alunos. “É importante res-
saltar que a criança apren-
dendo ela pode ensinar 
as pessoas a sua volta. 
A dengue está presen-
te em nossa sociedade e 
quanto mais pessoas se 
mobilizarem, mais fá-
cil será de acabar com 
esse problema”, afirmou 
a gestora da unidade. 

Prefeitura passa 
fumacê no Cidade 

Nova, Jardim Eloyna, 
Bela Vista e Vila Verde 

em Pinda

A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma à população que, com 
o intuito de minimizar a 
transmissão das doenças 
causadas pelo Aedes ae-
gypti, passará com a pul-
verização de inseticida, 
mais conhecida como “fu-
macê”, nesta terça-feira 
(5), quarta-feira (6) e quin-
ta-feira (7), nos bairros Ci-

dade Nova e Jardim Eloy-
na. Será a partir das 18h30, 
até cerca de 21 horas.
Neste período, é solici-
tado que os moradores 
deixem janelas e por-
tas de suas casas aber-
tas, para deixar a fumaça 
adentrar pelos cômodos.
Na sexta-feira (8), será 
a vez dos bairros Bela 
Vista e Vista Verde.  
O “fumacê” é uma maneira 
de acabar com os mosqui-

tos que estiverem voando 
no local no momento em 
que o produto estiver sen-
do usado. Isso porque as 
gotas do veneno são proje-
tadas pra grudar na asa do 
mosquito e envenená-lo.
Por isso, a melhor for-
ma de acabar com o Ae-
des aegypti continua 
sendo acabar com seus 
criadouros. O mosquito 
é o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.

Alunos das escolas  
municipais participam de 

atividades de 
mobilização contra a  

dengue em Pinda
A secretaria de obras e ser-
viços do Município de Ca-
çapava fez a operação tapa
-buracos na rua Professor 
José Benedito Araújo, es-

quina com a rua Capitão 
Moreira da Costa, na Vila 
Resende, nesta terça-fei-
ra, 5 de abril. A operação, 
que recompões camada 

de asfalto onde aparecem 
buracos, segue cronogra-
ma elaborado pela pasta. 
A programação é alterada 
em casos emergenciais.

Inscrições para Circuito Corrida 
de Rua se encerram no  
primeiro dia em Pinda

A equipe de Controle de 
Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma à população que, com 
o intuito de minimizar a 
transmissão das doenças 
causadas pelo Aedes ae-
gypti, passará com a pul-
verização de inseticida, 
mais conhecida como “fu-
macê”, nesta terça-feira 
(5), quarta-feira (6) e quin-
ta-feira (7), nos bairros Ci-

dade Nova e Jardim Eloy-
na. Será a partir das 18h30, 
até cerca de 21 horas.
Neste período, é solici-
tado que os moradores 
deixem janelas e por-
tas de suas casas aber-
tas, para deixar a fumaça 
adentrar pelos cômodos.
Na sexta-feira (8), será 
a vez dos bairros Bela 
Vista e Vista Verde.  
O “fumacê” é uma maneira 
de acabar com os mosqui-

tos que estiverem voando 
no local no momento em 
que o produto estiver sen-
do usado. Isso porque as 
gotas do veneno são proje-
tadas pra grudar na asa do 
mosquito e envenená-lo.
Por isso, a melhor for-
ma de acabar com o Ae-
des aegypti continua 
sendo acabar com seus 
criadouros. O mosquito 
é o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.


