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A GAzetA dos Municípios

O Município de Caçapava 
vem a público informar 
que está rigorosamente em 
dia com o repasse mensal 
de cerca de R$ 560 mil à 
empresa Ecopag Adminis-
tradora de Cartões Ltda, 
contratada por processo 
licitatório para prestação 
de serviços de gerencia-
mento, implementação e 
administração do benefí-
cio vale-refeição ou vale
-alimentação dos servido-
res públicos municipais. 
O valor mensal do cartão é 
de R$ 280 para servidores 
efetivos. Antes, a cesta bá-
sica tinha custo de R$ 96 e 
era fornecida por uma em-
presa de São Paulo. Com a 
substituição da cesta pelo 
vale-alimentação ou vale
-refeição, o valor do bene-

fício aumentou em mais de 
190%, além de aquecer a 
economia local, com a in-
jeção de R$ 560 mil no co-
mércio caçapavense. Entre 
as obrigações previstas no 
contrato do governo mu-
nicipal com a Ecopag Ad-
ministradora de Cartões 
Ltda está a manutenção 
de uma rede de aceitação 
do vale-alimentação ou 
vale-refeição constituída 
por mercados, supermer-
cados, padarias, restau-
rantes e lanchonetes, entre 
outros estabelecimentos 
comerciais de Caçapava. 
É importante ressaltar que 
o credenciamento das em-
presas é de responsabili-
dade exclusiva da Ecopag 
Administradora de Car-
tões. O governo municipal 

não tem qualquer relação 
com os contratos e nem 
acesso a eles. Contudo, 
depois de receber diver-
sas queixas de servidores 
municipais sobre descre-
denciamento de vários 
estabelecimentos, a admi-
nistração está tomando as 
providências necessárias 
para que o problema seja 
resolvido no menor prazo 
possível. Caso a Ecopag 
Administradora de Car-
tões não solucione o im-
passe, além das penalida-
des contratuais previstas, 
a administração vai abrir 
um novo processo licitató-
rio para contração de outra 
empresa para administrar 
o benefício. Coordenado-
ria de comunicação social 
do Município de Caçapava

Caçapava: Nota oficial
sobre o vale-refeição e

vale-alimentação
da Ecopag

O Linares do Chile desis-
tiu de participar do Cam-
peonato Sul-Americano 
de Vôlei, que acontecerá 
em Taubaté entre os dias 
17 e 21 de fevereiro. O 
time não deu justificati-
va para a desistência. É 
a primeira vez que o tor-
neio é sediado no Brasil.
Com a saída dos chilenos, 
a competição terá um gru-
po com quatro equipes e 
outro com três. Os dois 
primeiros colocados se-

Mutirão Odontológico 
de Monteiro Lobato, em 
convênio com a Unitau 
atende mais de 100 pes-
soas em um único dia.
Nesta sexta-feira (12), fo-
ram realizados mais de 
100 atendimentos odonto-
lógicos em parceria com a 
Unitau, pelos Dr. Vicente 
Prisco, Dra. Cláudia Pin-

guem para as semifinais. 
O campeão garante vaga 
no Mundial de Clubes da 
modalidade. Os times che-
gam a Taubaté na noite 
desta segunda-feira, 15.
O Grupo A é formado 
por UPCN (ARG), Boli-
var (ARG) e Club Peer-
less (PER). Já o Grupo B 
é composto por Taubaté 
(BRA), Sada Cruzeiro 
(BRA), Bohemios (URU), 
San Martin (BOL).
No ano passado a com-

to, Dra. Sandra Habitan-
te, Dra. Afonso Assis e 
Dr. Rubens Guimarães.
Os profissionais realiza-
ram o processo de triagem 
de pacientes para endo-
dontia, cirurgia e prótese 
total, que serão encami-
nhados à sede da universi-
dade, em Taubaté, para dar 
sequência ao tratamento 

petição aconteceu em 
San Juan, na Argentina, 
e teve como vencedor a 
UPCN. A equipe argenti-
na venceu o Sada Cruzei-
ro na decisão. O Tauba-
té ficou em quarto lugar.
Os veículos de comunica-
ção que quiserem acom-
panhar as partidas deverão 
fazer o credenciamento 30 
minutos antes das parti-
das, em uma tenda mon-
tada em frente ao ginásio, 
que irá receber os jogos.

com apoio da Secretaria de 
Saúde de Monteiro Lobato.
Além do convênio com a 
UNITAU, todos os meses 
são disponibilizadas 300 
vagas de consultas com 
os dentistas do município.
M a i o r e s 
informações com a 
Secretaria de Saú-
de de Monteiro Lobato

Time chileno desiste do 
Sul-Americano de Vôlei 
em Taubaté e tabela é 

definida

Mutirão Odontológico
atende mais de 100 

pessoas em um só dia
em Monteiro Lobato

A Secretaria de Assun-
tos Jurídicos da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé 
convida toda população 
para audiência pública que 

será realizada no dia 11 de 
março de 2016, com iní-
cio às 10h, no Salão No-
bre da Câmara Municipal.
Na referida Audiência Pú-
blica será colocado em de-

bate o fechamento do Lo-
teamento Residencial Villa 
da Matta e do Loteamen-
to Morada do Visconde.
Contamos com sua 
ilustre presença.

Audiência Pública
Fechamento dos Loteamentos 

Villa da Matta e Morada do
Visconde em Tremembé
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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

Uma pessoa querida vai embora e alguém chora. Um indivíduo corta cebolas e chora. 
Fisiologicamente, as lágrimas derramadas são as mesmas, mas há diferença entre as 
que nascem com um reflexo e as que são frutos da emoção. Lágrimas são gotículas 
produzidas pela glândula lacrimal. As lubrificantes ou basais servem para umedecer, 
nutrir e limpar as córneas. Mas há aquelas exclusivas dos seres humanos, vertidas para 
manifestar sentimentos de alegria ou de tristeza, de vitória ou de derrota. Poderoso 
instrumento de comunicação, o choro deve ter surgido antes da fala, como expressão 
de dor ou idéias abstratas, de pedido de ajuda (medo, solidão, dor física) e as de alegria 
(amor humanitário, solidariedade, sentimento religioso). Sobre isso, vale lembrar o 
comportamento dos bebês, que assim “dialogam” com os próximos.
***
 Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.

Humor

Um belo dia, o caipira está sentado do lado da sua mulher, na varanda contemplando 
a plantação e diz:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu aquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Estava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você estava do 
meu lado, não tava?
- Claro que estava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você estava do meu lado, 
não estava?
- Estava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você estava do meu lado, não 
estava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem!
- Você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depen-
de dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom caminho, 
não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás ser alguém e 
ter a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos e exemplos de seus 
pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.
***
Quando as crianças se atrapalham com os deveres da escola é o momento em que os 
pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar para o trabalho. Um 
lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja um cantinho na mesa da cozinha. 
Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre 
ao lado do seu filho, explicando as dúvidas para eles e só assim o dever de casa se 
transformará em uma verdadeira lição de vida.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui... Diz um provérbio japonês que, quando todos 
estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mais” para 
diminuir o outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando 
a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou que-
rendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma vantagem ou é apenas para 
manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.

Pensamento, provérbios e citações

Os remorsos superam a justiça.

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.

Faz o que for justo, o resto virá por si só.

Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

Em economia a maioria está sempre enganada.

Bondade em balde sempre será devolvida em barril.

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.

Sou tão misterioso que não me entendo mais.

A bondade é a delicadeza das almas generosas.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Bem pago está quem por satisfeito se dá.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

A amizade é um amor que nunca morre.

A Cia Uma das Três de Teatro irá se apresentar na Praça da Estação em Tremembé
Informações de Serviço: 

Dia 20 e 21 de Fevereiro 
Horário: Apresentações as 15h 
Entrada Gratuita 
Local: Praça da Estação 
Após o espetáculo o público será convidado a participar de uma oficina cultural com 
duração de 50 min 

Ficha Técnica: 
Direção: Kéroly Gritti 
Dramaturgia: Bruna Izar 
Atrizes: Gabriela Mendes e Carla Marco 
Concepção de Luz : Yuri Cumer 
Concepção de Cenário: Evas Carretero 
Contrarregra: Ramon Lima 

Sinopse: 
“Tem Doce” conta a história de dois irmãos que entram numa grande aventura para en-
contrar o mar. 
Por alguns percalços da praia, Nyara e Aiô se desencontram e a menina sai a procura de 
seu irmão com muita coragem 
e persistência, travando longos caminhos e descobrindo o valor do conselho, da amizade 
e da companhia. A história é concluída de forma 
lúdica, resgatando a origem da lenda africana dos irmãos que deu origem ao espetáculo.
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Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Auxiliar de enfermagem, 

Auxiliar de mecânico 
de autos, Conferente de 
mercadoria, Copeiro, Co-
zinheiro de restaurante, 
Cozinheiro geral, Cuida-
dor de idosos, Cumim, 
Empregada doméstica, 
Funileiro de automóveis, 
Gerente comercial, Jar-
dineiro, Oficial de servi-
ços gerais, Operador de 
empilhadeira, Operador 
de marketing digital, Pi-
zzaiolo, Instrutor de aca-
demia, Professor de in-
glês, Promotor de vendas, 
Recepcionista de hotel e 

Repositor de mercadorias.
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

Vagas de emprego
em Caraguatatuba

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 15/02/2016 e 15/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 178, Termo nº 6226
Faço saber que pretendem se casar ILLGNER SOTERO SILVA e MIRIAM DE SOUZA DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 21 de agosto de 1992, de profissão garçon, estado civil solteiro, 
residente na rua Trinta e Quatro, nº 100 Jardim Maracaibo, nesta Cidade, filho de ADEMIR SOTERO DA 
SILVA, falecido em São Paulo/SP na data de 27 de outubro de 2015 e de MARIA APARECIDA DA SILVA, 
48 anos, nascida na data de 3 de setembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Lagoa dos Gatos/PE. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 18 de abril de 1994, de profissão operadora de 
caixa, estado civil solteira, residente na Rua Aparecida, nº 32, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta Cida-
de, filha de GABRIEL DA SILVA FILHO, 53 anos, nascido na data de 15 de agosto de 1962 e de ROSINÉA 
DE SOUZA DA SILVA, 51 anos, nascida na data de 17 de novembro de 1964, residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP, natural de Resende/RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 15/02/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 178, Termo nº 6227
Faço saber que pretendem se casar CELIO PEREIRA BUENO e LUCIMARA DOS SANTOS, aprensen-
tando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de São Paulo - SP, nascido a 10 de janeiro de 1979, de profissão soldador, estado civil solteiro, 
residente na na Rua José Ricardo Duarte, nº 105, parque vera cruz, nesta cidade, filho de JOSÉ BRAZ 
BUENO, 64 anos, nascido na data de 28 de fevereiro de 1951, residente e domiciliado em Aruja/SP, natural 
de Paraisópoles/MG e de CONCEIÇÃO PEREIRA BUENO, falecida em Aruja/SP na data de 29 de maio 
de 1999. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 28 de fevereiro de 1982, de profissão micro empresária, 
estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de TARCISIO GALVÃO DOS 
SANTOS, 72 anos, nascido na data de 23 de fevereiro de 1943, residente e domiciliado em Lagoinha/SP, 
natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de MARIA TEREZINHA DS SANTOS, 66 anos, nascida na data 
de 10 de abril de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Paraisópoles/MG. 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, 15/02/2016.

Tremembé, 16 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Trecho atrás do aero-
porto que sempre foi es-
curo e sem urbanização 
vai ganhando uma “nova 
cara” nos últimos anos
A Prefeitura de Ubatu-
ba vem realizando ser-
viço de construção de 
passeio nos dois lados da 
Avenida Rio Grande do 
Sul – Região do Pq. Guara-
ni. A avenida é importante 
via de ligação entre o Cen-
tro e os bairros da Estufa e 
do Itaguá, e, por ela, circu-
lam diariamente centenas 
de ciclistas e pedestres.
Os trabalhos 
fazem parte de toda uma 
revitalização do corredor 
alternativo formado pe-
las avenidas Rio Gran-
de do Sul, Pacaembu, 

Taubaté e Castro Alves.
Em 2014, todo o trecho foi 
recapeado com asfalto de 
qualidade, além da instala-
ção de valetas e lombadas, 
bem como a sinalização vi-
ária. No ano passado, foi a 
vez da avenida Rio Grande 
do Sul receber iluminação 
no ano passado e, ago-
ra com o calçamento 
das laterais, o trecho vai 
proporcionar mais se-
gurança e comodidade 
aos ciclistas e pedestres.
“Nossa opção por investir 
em Saúde desde 2013 e a 
crise geral do ano passa-
do acabou por atravancar 
algumas melhorias de in-
fraestrutura que estavam 
previstas. Nossa cidade é 
grande, com mais de 80 

bairros espalhados por 
100 quilômetros de Cos-
ta, mas vamos continuar 
trabalhando para supe-
rar todas as dificuldades 
e melhorar as condições 
viárias do município. No 
caso da Rio Grande do 
Sul, há década este tre-
cho atrás do aeroporto 
estava escuro e abando-
nado e estamos mudando 
esta história e realizando 
melhorias significativas e 
fundamentais para uma via 
de ligação tão importante 
para os moradores”, com-
pleta o prefeito Maurício, 
esperando que os efeitos da 
crise sejam menores neste 
ano, possibilitando o mu-
nicípio de receber novos 
investimentos e melhorias.

Depois de iluminação
Prefeitura de Ubatuba

instala calçadas na
Av. Rio Grande do Sul

A trupe campineira Da-
mião e Cia de Teatro 
apresenta na quinta-fei-
ra, 18, a partir das 17h, a 
comédia “As Presepadas 
de Damião - de como fez 
fortuna, venceu o Diabo 
e enganou a morte com 
as graças de Jesus Cris-
to” na praça da Bandeira, 
região central de Caçapa-
va. A entrada é gratuita.
A peça narra a história de 
Damião, um homem po-
bre e amigo da vadiagem 

que recebe o direito de 
fazer três pedidos após 
hospedar Jesus Cristo e 
São Pedro em sua casa. O 
espetáculo foi premiado 
em festivais do estado de 
São Paulo e Santa Catari-
na. Elementos de cultura 
popular brasileira (Folia 
de Reis, o Maracatu, o 
coco e o Cavalo-mari-
nho) estão incluídos na 
peça. (Sua trama inclui 
também elementos de 
manifestações da cultura 

popular brasileira como.
S e r v i ç o
Teatro: “As Presepadas 
de Damião – de como fez 
fortuna, venceu o Diabo 
e enganou a morte com 
as graças de Jesus Cristo”
Local: Praça da Bandeira, 
região central de Caçapava
Data:18 de fevereiro
Horário: 17h
Entrada: gratuita
Classificação: 12 anos 
(em caso de chuva, o 
evento será cancelado) 

Praça da Bandeira terá
apresentação teatral

na quinta-feira em Caçapava

Programa inédito garan-
tirá R$ 120 para cada 
profissional por dia tra-
balhado, mediante par-
ceria com as prefeituras
O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou que o Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria da Saúde, 
vai pagar para que agentes 
das prefeituras paulistas 
atuem aos sábados para 
combater o Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue, zika vírus e chi-
kungunya. O anúncio foi 
feito no sábado, 13, em 
Campinas, no início das 
ações do “Dia Nacional de 
Mobilização para o Com-
bate ao Aedes aegypti”.
“Neste sábado está tendo 
mutirão em 204 muni-
cípios do Estado de São 
Paulo. Já foram quatro mi-
lhões de domicílios visto-
riados, onde está sendo fei-
to o trabalho de prevenção 
aos criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti”, comen-
tou Alckmin, que destacou 
o apoio do Governo do 
Estado em pagar os agen-
tes de saúde aos finais de 
semana. “Sabemos das di-
ficuldades financeiras dos 
municípios, por isso, para 
ter um trabalho mais efi-
caz, o Governo pagará, aos 
agentes de saúde munici-
pais e também do Estado, 
R$ 120 por sábado que ti-
ver o mutirão”, explicou.
Com a iniciativa inédita, 
as cidades que aderirem 
à campanha “Todos jun-
tos contra o Aedes aegyp-
ti” receberão repasses do 
Fundo Estadual de Saúde 
para o pagamento de diá-
rias aos profissionais que 

trabalharem aos sábados. 
A remuneração extra será 
de R$ 120 por agente, 
para cada dia de trabalho. 
A expectativa é que sejam 
investidos neste programa 
cerca de R$ 30 milhões 
de recursos da Secreta-
ria Estadual da Saúde e 
do Ministério da Saúde.
O município interessado 
em participar deverá assi-
nar um Termo de Adesão, 
indicando o número de 
agentes e de superviso-
res mobilizados na cam-
panha em sua jurisdição. 
Feito isso, cada prefeitura 
deverá garantir que esses 
profissionais realizem o 
trabalho de campo du-
rante todos os sábados, 
contando o primeiro a 
partir da data de assinatu-
ra do termo até o último 
sábado de abril de 2016.
Essas equipes terão a atri-
buição de realizar vistorias 
domiciliares para elimina-
ção de criadouros e poten-
ciais focos do mosquito, 
bem como mobilizar a po-
pulação para evitar novas 
infestações. Além disso, 
os agentes deverão preen-
cher formulários atestan-
do as visitas aos imóveis. 
Assim, além da prestação 
de contas dos recursos re-
passados pelo Governo do 
Estado, os gestores muni-
cipais deverão submeter, 
mensalmente, os relatórios 
de vistoria à Superinten-
dência de Controle de En-
demias (Sucen), autarquia 
vinculada à Secretaria de 
Estado da Saúde, para mo-
nitoramento do trabalho. A 
Secretaria fornecerá apoio 
técnico e orientação para o 

desenvolvimento das ati-
vidades previstas, o mate-
rial educativo a ser utiliza-
do nas ações e seguirá com 
a divulgação da campanha 
“Todos juntos contra o Ae-
des aegypti”, que visa am-
pliar e aperfeiçoar ações 
de prevenção e combate 
ao transmissor de den-
gue, zika e chikungunya.
“Decidimos criar esse pro-
grama de incentivo para 
garantir que os agentes 
municipais visitem imó-
veis aos sábados, quando é 
mais provável encontrar os 
moradores em suas casas. 
Além dessa nova estraté-
gia, prosseguiremos com 
os mutirões realizados em 
todo o território paulista, e 
contamos com o apoio da 
população para que cada 
um continue fazendo sua 
parte, eliminando os cria-
douros do mosquito, uma 
vez que 80% deles estão no 
interior dos domicílios”, 
afirma o secretário de Es-
tado da Saúde, David Uip.
Vacina contra a dengue
O governador Geraldo Al-
ckmin destacou que a va-
cina contra a dengue, de-
senvolvida pelo Instituto 
Butantan, está em fase fi-
nal de teste. “No próximo 
dia 22 começa a fase três 
da vacina contra o vírus 
da dengue. Esta é a ulti-
ma fase da vacina tetrava-
lente, que começa a testar 
em voluntários, para ter a 
aprovação da Anvisa e po-
der ter escala comercial”, 
explicou. Serão testados 
em 17 mil voluntários, 12 
mil recebendo a vacina e 
5 mil recebendo placebo, 
em 12 Estados brasileiros.

Alckmin anuncia pagamento 
‘extra’ para agentes

municipais combaterem
Aedes nos fins de semana

Para o especialista que está há 
mais de 10 anos à frente de pes-
quisas sobre larvicidas, primeiro 
é preciso diferenciar os produtos 
químicos dos biológicos, que não 
afetam a saúde, para não cau-
sar insegurança na sociedade. 
Diante da notícia sobre o estudo 
preliminar dos médicos argenti-
nos, vinculando o uso do inseticida 
químico Pyriproxyfen à má-for-
mação em bebês, o médico, pes-
quisador e professor da PUCRS, 
Fernando Kreutz, faz um alerta à 
população sobre os diferentes ti-
pos de larvicidas disponíveis para 

o combate ao Aedes Aegypti. É 
importante esse esclarecimento, 
pois a noticia associando larvi-
cidas à microcefalia pode cau-
sar um temor na sociedade sem 
necessidade, impactando e atrasan-
do ainda mais o combate ao mos-
quito”, analisa. Para o especialista, 
que está há mais de 10 anos à fren-
te de pesquisas sobre larvicidas, 
primeiro é preciso diferenciar os 
produtos químicos, como o Pyri-
proxyfen - piriproxifeno pesticida 
baseado em piridina, dos produtos 
biológicos, como os que utilizam 
como principio ativo o BTI - Ba-

cillus thuringiensis israelenses, que 
são totalmente seguros ao seres 
humanos e ao meio-ambiente, e 
não encontram qualquer similari-
dade com o Pyriproxyfen  Segundo 
Kreutz, produtos à base de BTI es-
tão no mercado há mais de 50 anos. 
O BTI é reconhecido pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) e 
pela FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri-
cultura) como um produto extrema-
mente seguro. Em uma publicação 
já em 2009, os dois órgãos inter-
nacionais, com apoio de pesquisa-
dores de todo o mundo, afirmaram 

Pesquisador alerta para a utilidade de
larvicidas no combate ao mosquito e a

segurança dos produtos biológicos
que “o BTi não impõe perigo à 
pessoas através da água potável”. 
Diversos estudos do mundo todo, 
incluindo o Brasil, já demostraram 
a não toxicidade do produto. Kreutz 
lembra ainda que, recentemente, o 
Centro de Prevenção e Con-
trole de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC) 
emitiu comunicado indicado o 
uso de agentes à base da bacté-
ria Bacillus Thuringiensis, va-
riedade israelenses (BTI), que 
são os biológicos, para matar e 
prevenir o desenvolvimento do 
mosquito no estágio de larva.
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O bairro Castolira rece-
beu os trabalhos da Força 
Tarefa, desenvolvido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com apoio do 
Exército Brasileiro, na 
última semana de janeiro. 
Foram retirados do bair-
ro mais de 50 caminhões 
com materiais inservíveis, 
que estavam deposita-
dos em locais irregulares, 
como por exemplo, na 
área verde e nas proximi-
dades da linha do trem.
A equipe da Prefeitura, em 
parceria com o Exército 
Brasileiro, estará no Casto-

O programa Comum-Uni-
dade em Ação retoma as 
atividades nesta segunda-
feira, 15, em Taubaté. O 
projeto oferece 13 subpro-
gramas: Atividades Cir-
censes, Brincar de Viver, 
Caminhando para Saúde, 
Escola da Bola, Geração 
Esporte, Ginástica Artís-
tica, Ginástica Rítmica, 
Gol do Futuro, Handebol 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 15, a linha 18, 
Distrito Industrial / Cecap, 
passa a atender a UPA San 
Marino. A alteração vai 
beneficiar a população que 
vai até o centro médico 
e os moradores do resi-

A Escola do Traba-
lho de Taubaté, unida-
de Estiva, começa nes-
ta quinta-feira, 11, as 
inscrições para o curso de 
Montagem e Manutenção 
de Microcomputadores. 
São 32 vagas e o preen-
chimento é por ordem de 
chegada. A carga horá-
ria é de 80 horas e serão 
formadas quatro turmas, 
com oito alunos em cada. 
No dia 22 de feverei-
ro iniciam duas turmas: 
da manhã, das 8h30 às 
11h30; e da tarde, das 
14h30 às 17h30. As au-

lira neste sábado (13) para 
fazer uma nova limpeza, 
isto em menos de 15 dias. 
Os materiais inservíveis 
colocados em lugares ina-
dequados podem acumular 
água e tornar-se criadou-
ros para o mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
das doenças dengue, febre 
chikungunya e zika vírus.
A Prefeitura pede a colabo-
ração dos moradores, pois, 
o mosquito transmite 
doenças muito graves à 
saúde e estas podem le-
var à morte. A conscien-
tização dos moradores é 

Educação, Lutando pela 
Paz, Ritmo Livre, Vida 
Ativa e Viva Vôlei. Em 
2015, o Comum-Unidade 
em Ação encerrou o ano 
com cerca de seis mil pes-
soas regularmente inscri-
tas. Ainda nesta semana, a 
programação com todos os 
horários estará disponível 
no site oficial da Prefeitu-
ra. Novas inscrições tam-

dencial San Marino, pois 
o novo trajeto do ônibus 
será estendido para outras 
as vias, que são: Rua Pro-
fessora Celina Monteiro 
de Castro, Rua Joaquim 
Carlos da Silva, Rua Da-
lisio Alves Ribeiro, Rua 

las acontecem as se-
gundas e quartas-feiras. 
Outras duas tur-
mas têm inicio em 
23 de fevereiro, com au-
las as terças e quintas-fei-
ras. No período da manhã, 
das 8h30 às 11h30; e da 
tarde, 14h30 às 17h30. 
Além de ter 16 anos e en-
sino fundamental comple-
to, o interessado precisar 
ter curso de informática 
ou conhecimento na área. 
Para fazer a matrícula é 
necessário apresentar as 
cópias do RG, CPF e com-
provantes de residência 

de grande importância. 
A Prefeitura está se mo-
bilizando para eliminar 
os possíveis criadores 
e evitar os problemas 
causados pela picada 
do mosquito infectado.
Caso você veja alguém 
fazendo descarte irregu-
lar faça fotos, registre o 
ato e denuncie. Os mo-
radores podem entrar 
em contato com a Pre-
feitura pela Ouvidoria, o 
telefone é 3644-5651 e 
3644-5652, ou ainda pelo 
e-mail ouvidoria@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

bém poderão ser realiza-
das pelo site. O programa 
visa atender a população 
em maior vulnerabilidade 
social, nos próprios bair-
ros. O Comum-unidade 
em Ação ainda tem o pa-
pel de proporcionar ativi-
dade física da infância à 3ª 
idade. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Enseada, Rua Euclides 
Alves Ribeiro e Rua Vici-
nal III. A alteração come-
ça logo no início da ma-
nhã, e além do ponto em 
frente a UPA San Marino, 
mais três pontos serão im-
plantados pelo percurso.

e escolaridade. Durante 
o curso, o aluno apren-
derá a fazer montagem e 
configuração de compu-
tadores, conhecimentos 
importantes para atender 
os clientes na solução de 
problemas com hardware. 
O curso é gratuito e tem cer-
tificação pelo Senai. Servi-
ço: Escola do Trabalho da 
Estiva Curso Montagem e 
Manutenção de Micro-
computadores Rua Ed-
mundo Morewood, 551 
– Estiva Horário para ins-
crição: das 8h às 21h30 
Telefone: 3629 -7008.

Prefeitura de Pinda
realiza nova limpeza

no Castolira

Comum-Unidade em
Ação retoma atividades

nesta semana
em Taubaté

Prefeitura de Taubaté 
altera linha de ônibus 

para atender
UPA San Marino

Escola do Trabalho da Estiva 
oferece vagas para curso de 
Montagem e Manutenção de 

Microcomputadores

EDITAL DE REA-
LIZAÇÃO DE AU-
DIÊNCIA PÚBLICA
DOS SERVIÇOS DE SAÚ-
DE TERCEIRO QUA-
DRIMESTRE DE 2015.
Atendendo o que dispõe o 
Art. 36 da Lei Complemen-
tar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, com a finalidade 
de proporcionar a transpa-
rência necessária do mon-

tante e fontes de recursos 
aplicados no período, bem 
como a oferta e produção 
de serviços de saúde pres-
tados pelo Município, a 
P r e f e i t u r a 
Municipal de Paraibu-
na torna público que será 
realizada às 10:00 horas 
do dia 25 de fevereiro de 
2016, na Câmara Mu-
nicipal, a AUDIÊNCIA 

PÚBLICA da prestação 
de contas do TERCEIRO 
Q U A D R I M E S T R E 
DE 2015, convidando 
os interessados e a po-
pulação do Município.
ANTONIO MARCOS DE 
B A R R O S                                      
WILLIAM JOSEPH GO-
MES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal                                                            
Presidente do COMUS     

Convite: Audiência Pública Referente 
aos Serviços de Saúde de Paraibuna

No último sábado (13), 
cerca de 50 funcionários 
realizaram em todo centro 
da cidade, ações de muti-
rão e mobilização social, 
para o controle de vetores 
(Mosquito Aedes Aegyp-
ti que transmite Dengue, 
Chikungunya, e Zika). 
Foram feitas vistorias nos 
quintais e orientações à 
população contra a proli-
feração do mosquito. E na 

manhã do domingo (14), 
panfletagem na Praça do 
Mercado Municipal, 
com material sobre a 
prevenção de Dengue, 
Chikungunya, e Zika.
“Pedimos a colaboração de 
toda a população para que 
não acumulem lixos nos 
quintais, tirem os pratos 
das plantas, mantenham as 
caixas d água tampadas e 
não acumulem água para-

da, para evitar criadouros 
dos mosquitos. E olhem 
também as casas dos seus 
vizinhos. Apenas um copo 
com água parada, pode le-
var a proliferação de mui-
tos mosquitos e atingir 
uma rua inteira.” Ressalta 
Drª Letícia Sales - Vigi-
lância Epidemiológica.
Os próximos mutirões 
serão nos dias 27 de fe-
vereiro e 19 de março.

Combate ao AEDES AEGYPTI
em Paraibuna


