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Vacinação contra raiva 
animal já está  
disponível em  

Tremembé

Projeto Jataí recebe 
manutenção na

vegetação em Pinda

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremem-
bé  já disponibiliza a 
vacina contra raiva animal 
desde o dia 14/03. 
Os interessados   em    adiantar 
a vacina contra a raiva
 podem levar seu cão  ou  gato 
na sede do COA – Cen-
tro de Observação Animal 
localizado na Avenida 

A Subprefeitura de Morei-
ra César realizou serviços 
de manutenção da vegeta-
ção na sede do Projeto Ja-
taí, no Azeredo. O serviço 

Audrá, 652, Cen-
tro, de segunda 
a sexta-feira das 8h às 16h.
A iniciativa faz parte 
da campanha de vacina-
ção anti-rábica realizada 
anualmente na cidade. 
Em 2016, a campa-
nha acontece entre os 
dias 06/06 e 21/07, 
mas as ações serão 

incluiu a roçagem do cam-
po, mantendo a grama bai-
xa e uniforme, poda de ar-
bustos e canteiros, além da 
capina de mato. Essa ação 

antecipadas para 
possibilitar uma 
melhor cobertura 
vacinal de cães e ga-
tos em nosso município.
Lembramos que, 
durante todo o período 
oficial da campanha (06/06 
e 21/07), as ações serão 
realizada normalmente 
em vários bairros da cidade.

é feita frequentemente, 
sendo essencial para o fun-
cionamento adequado do 
local, utilizado pelos alu-
nos atendidos na entidade.

Prefeitura de Taubaté
realiza alterações viárias 

no bairro Baronesa

A partir deste domingo, 
10 de abril, a Prefeitura de 
Taubaté implanta altera-
ções viárias no bairro Ba-
ronesa. As linhas de ônibus 
também sofrem mudanças 
logo no início da manhã. 
As principais mudanças 
são na Rua da Imprensa, 
que vai ser mão única da 
Av. Professora Escolásti-
ca Maria de Jesus para a 
Av. Itambé, e na Rua Ma-
rinheiro Marcílio Dias, 
em sentido único da Av. 
Itambé para a Av. Profes-
sora Escolástica Maria de 
Jesus. A Rua José Leonil-

des Lopes Monteiro tam-
bém será mão única, no 
trecho da Rua da Impren-
sa para a Rua Marinheiro 
Marcílio Dias. As alte-
rações visam a melhor 
fluidez das vias, pois elas 
são estreitas e a mão du-
pla prejudicava o tráfego, 
principalmente dos ôni-
bus do transporte públi-
co. ÔNIBUS Os ônibus 
das linhas 5 (Cidade de 
Deus/Vila São Geraldo) e 
linha 3 (Shopping Novo) 
passam por alterações de 
itinerário. No trajeto sen-
tido Cidade de Deus e 

Shopping Novo, o ônibus 
segue pela Av. Professor 
Walter Thaumaturgo, Av. 
Professora Escolástica 
Maria de Jesus, Rua da 
Imprensa e Av. Itambé. Já 
no percurso sentido Vila 
São Geraldo, o ônibus vai 
descer a Rua Marinheiro 
Marcílio Dias, Av. Pro-
fessora Escolástica Ma-
ria de Jesus e Av. Profes-
sor Walter Thaumaturgo. 
Novos pontos de parada 
estão sendo implantados 
na Av. Professora Escolás-
tica Maria de Jesus, dois 
em cada sentido da via.

Campanha de Vacinação 
contra o influenza será 

antecipada em Tremembé

A gripe H1N1 terá a cam-
panha de vacinação ante-
cipada em uma semana. A 
partir do dia 30 de abril, 
já estarão disponíveis as 
doses da vacina em to-
dos os ESFs e Centro de 
Saúde de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 17h.
Na primeira etapa serão 
vacinados crianças, ido-
sos, gestantes e profissio-
nais de saúde e posterior-
mente os outros grupos 
com doenças crônicas.
A gripe causada pelo ví-
rus Influenza é uma doen-
ça grave, transmitida por 
meio de secreções respi-
ratórias. O vírus pode so-
breviver por minutos no 
ambiente, sobretudo em 
superfícies tocadas fre-

quentemente. A partir do 
contato com um doente 
ou superfície contamina-
da, o vírus pode penetrar 
pelas vias respiratórias, 
causando lesão, que pode 
ser grave e até fatal, se não 
tratada a tempo. Os vírus 
do tipo Influenza circulam 
durante todo o ano, inten-
sificando-se principalmen-
te no período de inverno.
C u i d a d o s
Ao espirrar, sempre 
cubra a boca com as 
mãos ou com um lenço;
Não compartilhe alimen-
tos, copos, toalhas e outros 
objetos de uso pessoal;
Evite tocar nos olhos, 
boca e nariz em ambien-
tes públicos ou antes 
de higienizar as mãos, 

pois esses são locais por 
onde o vírus pode entrar;
Lave sempre as mãos, 
com sabão ou álcool 
em gel, especialmente 
após tossir ou espirrar;
Aglomerados de pessoas e 
ambientes fechados são lo-
cais propícios à contamina-
ção, então é bom evitá-los 
sempre que possível. Prin-
cipalmente no inverno;
Mantenha os am-
bientes arejados.
Os sintomas da gripe A 
são bastante parecidos 
com os da comum: febre 
alta, falta de apetite, dores 
musculares, indisposição e 
tosse. Algumas pesso-
as também relataram 
dor de garganta, náu-
sea, vômito e diarreia.
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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 inicia  
construção de  

plataforma de apoio para  
esportes em Ilha Bela

A Prefeitura de Ilhabela 
iniciou a construção da 
plataforma de apoio para 
esportes náuticos, na Pon-
ta das Canas, região norte 
do município. A obra nº 
435 terá investimento de 
R$ 740,4 mil. “Esta é uma 
área que recebe morado-
res e turistas que praticam 
esportes como windsur-

fe e kitesurfe e que ago-
ra receberá melhorias de 
infraestrutura, incluindo 
um píer”, destacou o pre-
feito Toninho Colucci.
De acordo com a Secre-
taria de Obras e Planeja-
mento, esta obra prevê a 
urbanização do espaço, in-
cluindo a plataforma que 
facilitará a montagem e a 

saída dos praticantes de 
windsurfe e kitesurf, além 
de vagas de estacionamen-
to. Este será o 6º píer cons-
truído pela Prefeitura nos 
últimos oito anos. A cidade 
ganhou píeres no Cabaraú, 
Praia Grande, Portinho, 
Engenho D’Água e Ponta 
Azeda, além dos já exis-
tentes na Vila e Perequê.

Prefeitura de Ilhabela intensifica
trabalho de nebulização contra
mosquito  transmissor da Zika,

Dengue e Chikungunya

A Prefeitura de Ilhabela 
continua com o trabalho 
de mobilização para o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da Dengue, Zika e Chi-
kungunya, em todo mu-
nicípio. Nesta terça-feira 
(5/4), as equipes de Con-
trole de Vetores e o Plano 
de Intensificação de Ações 
de Controle da Dengue 
(PIACD), ambas da Secre-
taria de Saúde, realizaram 
a ação de nebulização no 
bairro Barra Velha, na Rua 
dos Carijós e imediações. 
Nesta quarta-feira (6/4) é 
a vez da Rua Luiz Massa, 
no bairro Santa Tereza.
No início de março, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou emergên-
cia internacional de saúde 
pública em virtude do au-
mento de casos de micro-
cefalia associados à conta-
minação pelo vírus Zika.
Transmitido pelo Aedes 
aegypti, o mesmo trans-
missor da dengue e da 
chikungunya, o Zika pro-
voca dor de cabeça, febre 
baixa, dores leves nas ar-
ticulações, vermelhidão 

nos olhos, manchas ver-
melhas na pele, coceira 
e. A grande preocupação, 
no entanto, é a relação 
entre o Zika e a ocor-
rência de microcefalia.
Devido ao empenho cons-
tante da Prefeitura em 
ações e campanhas, o 
número de casos de den-
gue diminuiu neste ano 
ao ser comparado com 
os primeiros dias do ano 
passado. A secretaria de 
Saúde tem reunido es-
forços para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
convocando toda a popu-
lação neste enfrentamento.
Entre 1° de janeiro deste 
ano até esta quarta-feira 
(6/4), a Vigilância Epi-
demiológica de Ilhabela 
registrou 97 casos con-
firmados de Dengue, 257 
casos a menos do que o 
mesmo período referen-
te a 2015, quando foram 
registrados 354 casos.
O primeiro caso de zika 
importado da Bahia foi 
registrado em fevereiro. 
Trata-se de uma morado-
ra do bairro Taubaté, no 
sul do arquipélago, que foi 

passar férias no interior 
da Bahia em dezembro e 
ao voltar para Ilhabela, 
no final de janeiro, já es-
tava com sintomas e se 
dirigiu à Unidade de Saú-
de quando fez o exame.
As equipes de Controle 
de Vetores e o Plano de 
Intensificação de Ações 
de Controle da Dengue 
(PIACD) realizam medi-
das diárias de controle do 
mosquito em torno das 
áreas mais afetadas com 
casos positivos, a fim de 
diminuir as possibilida-
des de transmissão da do-
ença na cidade, inclusive 
fornecendo repelentes.
O trabalho continua no 
sentido de orientar quanto 
à prevenção e à retirada de 
criadouros. Caminhões da 
prefeitura realizam tam-
bém o chamado “arrastão” 
em todas em ruas de diver-
sos bairros do arquipélago.
“Só vamos conseguir 
vencer o Aedes aepgyp-
ti se toda a comunidade 
participar. Cada um fa-
zendo a sua parte”, co-
menta a secretária da Saú-
de, Dra. Lúcia Colucci.

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.

MISCELÂNEA
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Merenda escolar terá  
produtos da agricultura  

familiar em Pinda e região 

Pindamonhangaba encer-
rou, na última semana, a 
chamada pública referen-
te à aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultu-
ra familiar e do empreen-
dedor familiar rural. Esta 
ação é em atendimento ao 
Pnae – Programa Nacio-
nal de Alimentação Esco-
lar, realizada anualmente.
Neste ano, houve uma 
adesão maior dos peque-
nos proprietários rurais 
de Pinda, somando cinco 
contemplados, que rece-
berão, somados, um inves-
timento total de cerca de 
R$ 60 mil. Além desses, 
mais três cooperati-
vas da região tam-
bém foram vencedoras 
da chamada pública.
Os produtores de Pin-
da fornecerão, a partir 
de maio: abóbora ma-
dura, abobrinha italiana, 
acelga, alface, beterraba, 
cenoura, cheiro verde, 
chuchu, couve, pepino, 
repolho e tomate. Grande 

parte dos alimentos é or-
gânica. Além desses pro-
dutos, serão fornecidos 
ainda, conforme informa-
ção do Setor de Alimen-
tação Escolar da Prefei-
tura: espinafre, inhame, 
banana, goiaba, laranja 
lima e laranja ponkan. 
A aquisição de produtos 
da agricultura familiar 
é estabelecida pela Lei 
11.947, de 2009, e ela que 
no mínimo 30% do valor 
repassado aos municí-
pios pelo FNDE – Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação seja 
utilizado na compra de 
alimentos fornecidos pelo 
empreendedor familiar 
rural ou pelas cooperati-
vas e associações forma-
das por famílias rurais.
A lei estabelece que 
a aquisição pode ser 
feita por meio de Chama-
da Pública, assim, não é 
necessário o procedimen-
to da licitação, determi-
nada pela Lei 8.666/93.

Apoio do Departa-
mento de Agricultura
O Departamento de Agri-
cultura da Prefeitura 
informa que uma nova 
chamada pública para 
empreendedores familia-
res rurais e da agricultura 
familiar, de orgânicos e 
convencionais, será aber-
ta no próximo ano. Os 
interessados podem pro-
curar o departamento para 
se informar a respeito da 
documentação necessária.
 “Muitas vezes a pessoa 
se enquandra no perfil 
para participar da chama-
da pública mas não tem a 
documentação necessária. 
Por isso, estamos fazendo 
uma campanha de emis-
são da DAP – Declaração 
de Aptidão ao Pronaf –, 
que é o documento exi-
gido. A intenção é que os 
produtores já comecem 
a se regularizar a tempo 
de participar da próxima 
chamada pública”, expli-
cou o diretor de Agricultura.

Atletas de Ilhabela têm
ótimos resultados em

competições esportivas

Dezenas de atletas de Ilha-
bela representaram mui-
to bem o município em 
competições esportivas 
no último final de sema-
na (2 e 3 de abril). Com 
disputas em cidades 
da região, nossos atle-
tas alcançaram resulta-
dos expressivos no fu-
tebol, natação e vôlei.
Nos gramados, Ilhabe-
la disputou mais uma 
edição dos Jogos da Ju-
ventude, em Ubatuba 
(SP). O evento é reali-
zado pela Secretaria de 
Esportes do Estado de São 
Paulo. O futebol masculi-
no foi vice-campeão da ca-
tegoria SUB-17, enquanto 
as meninas ilhabelenses 

faturaram o 4° lugar. Vale 
lembrar que a equipe fe-
minina, recém formada, 
disputou o primeiro cam-
peonato oficial em 2016.
Também pelos Jogos da 
Juventude, os nadadores de 
Ilhabela classificaram toda 
a equipe para a regional 
da competição. A classifi-
cação veio após a disputa 
da 3ª Copa Caraguatatuba 
“Profª Fátima Oliveira” 
de Natação, no Centro Es-
portivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug).
A atleta Ariadne Rodrigues 
ficou com o 1° lugar das 
provas 50m, 100m e 200m 
livre feminino. Já Cristo-
fher de Oliveira foi o 2° 
colocado na prova 

50m livre mirim e 3° 
colocado nos 100m 
mirim masculino.
A nadadora Márcia Ta-
masiro faturou o 2° lugar 
nos 50m e nos 100m nado 
livre feminino “master 3”. 
Rodolfo Barci ficou com o 
2° lugar nos 50m nado li-
vre “master 3”. Para fechar 
a participação da equipe 
ilhabelense de natação, 
Felipe Dias conquistou o 
3° lugar nos 50m livre júnior.
O vôlei de Ilhabela 
foi à São José dos Campos 
para a disputa da 7ª Copa 
Joseense de Vôleibol. No 
masculino, vitória por 
2 a 1 sobre Santa Branca. 
Já a equipe feminina perdeu 
para o Corujet’s por 2 a 0.

Prefeitura de  
Pindamonhagaba faz  

recapeamento de  
asfalto no Terra dos Ipês

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo 
no recapeamento asfálti-
co em diversos bairros da 
cidade. A obra teve iní-
cio em março, pelo Ter-
ra dos Ipês 1. Em abril, 
chegou à Vila São Paulo.
No total, 77 ruas serão 
beneficiadas, somando 
52.680,95 m² de área. 
Também serão recapea-

das algumas ruas de liga-
ções entre bairros. O in-
vestimento total é de R$ 
5.996.000,00 e a empresa 
terceirizada tem seis me-
ses para finalizar o serviço.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras da Prefeitura, a ver-
ba para este serviço é do 
próprio município e deve 
ser utilizada especifica-

mente para investimento 
em pavimentação e recape-
amento asfáltico. Está sen-
do CBUQ - Concreto As-
fáltico Usinado a Quente.
Com a melhoria, a inten-
ção é beneficiar os mora-
dores, facilitando a mobili-
dade urbana e aumentando 
a vida útil do asfalto, sem 
que seja necessária uma in-
tervenção mais profunda.

Secretaria de Educação de 
Ubatuba realiza processo para  

contratação de professores

A Secretaria Municipal 
de Educação de Ubatuba 
realiza processo seletivo 
simplificado voltado para 
contratação por tempo de-
terminado, bem como para 
formação de cadastro re-
serva de profissionais para 
desempenho das seguintes 
funções: Professor de Edu-
cação Básica I e Professor 
de Educação Básica II das 
disciplinas de Artes, Ciên-
cias, Educação Física, Ge-
ografia, História, Inglês, 
Matemática e Português.
O regime jurídico de 

contratação é o CLT, para 
o preenchimento de fun-
ção-atividade decorrente 
das seguintes hipóteses: 
regência de classes em ca-
ráter transitório que não 
justifiquem o provimento 
de cargos, regência de clas-
ses em caráter de substitui-
ção de docentes afastados 
a qualquer título, regência 
de classes referentes a car-
gos que não tenham sido 
oferecidos no processo 
de remoção pelo prazo 
de até oito meses ini-
cialmente, podendo ser 

prorrogado por mais 
quatro meses, ainda 
que parcialmente, na 
forma e condições es-
tabelecidas no Edital.
As inscrições serão re-
alizadas em formulário 
próprio, conforme anexo, 
no período de 11/04/2016 
a 13/04/2016, no 
horário das 08:30 às 16:00 
horas, na Sede da Se-
cretaria Municipal de 
Educação, situada na 
Rua Gastão Madeira, nº 101 
– Centro, Ubatuba/SP, com 
isenção de taxa de inscrição.
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Taubaté Praça Dom  
Epaminondas recebe 
ação contra o Aedes 

aegypti

A praça Dom Epaminon-
das recebe nesta quinta-fei-
ra, 7 de abril,  Dia Mundial 
da Saúde, uma mobiliza-
ção contra o mosquito Ae-
des aegypti em Taubaté.
Estandes com amostras 
de larvas e do mosqui-
to e material informativo 
com dicas de prevenção 
estarão à disposição da 
população. Agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos), com 
apoio do Rotary Club 
Joana Martins Castilho 
também promoverão uma 
panfletagem pelo local.
A iniciativa integra a pro-
gramação da Semana de 
Mobilização contra o Ae-

des aegypti, que acontece 
até o dia 9 de abril na cidade.
B a l a n ç o
Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue e ul-
trapassou o indicador de 
100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início 
de março. Com isto, o 
Estado dispensa o exa-
me sorológico para 
atestar os casos, bas-
tando o exame clínico.
Balanço atualizado 
da Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté indica 
que a cidade já superou 
o registro de 1.200 ca-
sos confirmados de den-
gue desde o início do 

ano. De janeiro até agora 
são 2.467 notificações de 
suspeitas da doença, com 
1.215 casos positivos au-
tóctones confirmados e 
um caso importado. Ou-
tros 635 casos foram ne-
gativos e 616 aguardam 
o resultado de exames.
Até agora são 16 notifi-
cações de suspeitas de 
chikungunya, com 5 casos 
descartados e 11 aguardan-
do o resultado de exames.
O município soma 35 no-
tificações de casos suspei-
tos de zika, com um caso 
positivo  confirmado, 
18 descartados e 16 
aguardando o re-
sultado de exames.

Polícia Militar atuará 
também na fiscalização 

de trânsito em  
Tremembé

Ao final de maio de 2015, 
foi publicado no Diário 
Oficial do Estado o con-
vênio entre a Prefeitura 
de Tremembé e a Secre-
taria de Segurança Públi-
ca, onde a Policia Militar 
fica autorizada como es-
pecífica no CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro) a 
atuar também na fiscali-
zação de trânsito sobre 

as infrações de respon-
sabilidade do município.
Ficou acordado com a Sra. 
Tenente Daniele, que o 
mês de abril de 2016 dará 
início a um trabalho educa-
tivo junto aos motoristas, 
onde serão distribuídos 
panfletos informando que 
a partir de 01 de maio de 
2016, os policiais militares 
irão iniciar a fiscalização, 

tais como: Estacionamen-
to proibido, estacionar 
no passeio, transitar na 
contramão, entre outros)
Lembrando que a arre-
cadação proveniente de 
multas de trânsito muni-
cipais serão usadas para 
educação de trânsito e 
engenharia de tráfego.
Pedimos a todos que res-
peitem as leis de trânsito!


