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A GAzetA dos Municípios

Secretaria realiza 
mobilização no Combate 
ao Abuso em Tremembé

Taubaté realiza Fórum 
Novos Caminhos  

para pessoas  
com deficiência

Hoje, dia 18 de maio é ce-
lebrado O Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. 
A campanha, que teve 
início em 2010, utiliza o 
slogan ‘Faça Bonito, pro-
teja nossas crianças e ado-
lescentes’. Esta tem como 
símbolo uma flor, que re-
mete aos cuidados ofere-
cidos a crianças e adoles-
centes para que cresçam 
protegidas e saudáveis.
Com o objetivo de alertar 
a população e gerar solu-
ções efetivas de prevenção 
e enfrentamento da explo-
ração sexual de crianças 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Coorde-
nadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, realizou no Sesi, o 
Fórum Novos Ca-
minhos, nesta quar-
ta-feira, 18 de maio.
O objetivo do evento foi 
apresentar informações 
atuais sobre a inclusão da 
pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho 
e foi uma oportunida-

e adolescentes, a Prefei-
tura Municipal através da 
Secretaria de Ação Social 
juntamente com o CMD-
CA, Conselho Tutelar, alu-
nos do Grêmio Estudantil 
da Escola Manuel Cabral e 
a ONG CASCA, realizou 
nesta quarta-feira dia 18, 
a distribuição de material 
informativo nos semáforos 
e pontos de maior fluxo de 
pessoas em Tremembé. Em 
2016, foi o segundo ano 
consecutivo que essa ação 
ocorre em nossa cidade.
Para denunciar este tipo 
de crime, existe o Disque 
100, canal que coleta tam-
bém informações sobre 

de para esclarecimentos, 
discussões e trocas de in-
formações sobre o tema.
O encontro contou com 
a presença do Balcão de 
Empregos, PAT, Ban-
co do Povo, Escola 
Municipal do Trabalho 
e Empresa Maxximiza, 
para atendimento ao pú-
blico e cadastramento de 
pessoas com deficiência 
interessadas em ingressar 
no mercado de trabalho.

paradeiros de crianças e 
adolescentes desapareci-
dos, tráfico de pessoas, 
além de informações so-
bre Conselhos Tutelares. 
O serviço funciona diaria-
mente, das 8h às 22h, in-
cluindo finais de semana 
e feriados. A identidade 
do denunciante é man-
tida em sigilo absoluto. 
No município, em casos 
de denúncia de crimes de 
violência sexual contra 
menores, além do disque 
100, o denunciante pode 
ligar para o número 153 
ou 190. Ou ainda, pro-
curar o Conselho Tutelar 
pelo telefone 3674-3443.

Foram abordados 
temas como lei de co-
tas, empreendedorismo, 
direitos e deveres da pes-
soa com deficiência, o 
esporte enquanto pro-
fissão, postura em en-
trevistas e ambiente de 
trabalho, entre outros.
Todos os participantes 
tiveram de contribuir 
com 1 kg de açúcar ou 
café, que serão doados 
para a APAE de Taubaté.

Paratleta taubateano  
treina por dois  

meses na Europa

O paratleta André Rocha 
embarca nesta quinta-fei-
ra, 19, para Alemanha, 
onde ficará por dois me-
ses treinando para o Grand 
Prix Internacional de Ber-
lim, que acontecerá entre 
os dias 13 a 17 de julho.
Campeão da mesma eta-
pa no ano passado, o 
brasileiro quer usar esse 
período na Europa para 
se acostumar com o cli-
ma e com o local onde 
a prova será disputada.
Essa oportunidade de trei-
nar na Europa surgiu quan-

do André foi campeão da 
etapa alemã no ano pas-
sado. No continente euro-
peu, o brasileiro voltará a 
treinar com seu treinador 
Guto Nascimento, que 
hoje vive em Leipzig, mas 
também terá à sua dispo-
sição um técnico alemão.
A previsão é que o pa-
ratleta volte ao Brasil na 
segunda quinzena de ju-
lho, antes da passagem da 
tocha olímpica por Tauba-
té, no dia 27, quando An-
dré será um dos condu-
tores oficiais do evento.

O paratleta André Rocha 
tem o apoio da Top 10 
Comunicação Esportiva, 
Prefeitura de Taubaté, Pa-
pelaria Iracema, Taubaté 
Shopping, Colégio Max, 
Cantina Gadioli, Colégio 
Progressão, Fabricio Lis-
boa Fisioterapia Esportiva, 
Raísa Lobato Psicóloga do 
Esporte, Santo Alimen-
to, Oriental Kenkou Acu-
puntura, Adot Idiomas, 
Livre Soluções em Mo-
bilidade e Felipe Olivei-
ra Manutenção e Venda 
de Cadeiras de Rodas.

Inscrições para a 
Corrida e Caminhada  

Adrena Run/Morro  
de Santo Antonio  

terminam em junho
As inscrições para a 3ª 
Etapa do Circuito de Cor-
rida e Caminhada Adrena 
Run/Morro de Santo An-
tonio estão abertas até às 
23h59 do dia 7 de junho, 
no site  www.adrenaru-
noficial.com.br. A largada 
da prova será no dia 19 
de junho, às 8h, na Praça 
Sensorial, no Cidade Jar-
dim, em Caraguá. A cor-
rida terá percursos de 13 
Km e 6,5 Km de distân-
cia em volta do Morro de 
Santo Antonio. Trechos 
de asfalto, terra batida, 
subidas e descidas mar-
cam o itinerário da prova.
Os valores da inscrição 
são R$ 45 (mais taxa 
de 8%) para munícipes, 
competidores da Adrena 
Run Kids e participantes 
da caminhada; R$ 32,50 
para atletas com mais 
de 60 anos. Os morado-
res de Caraguá devem se 
inscrever na Academia 

Equilíbrio, Condiciona-
mento e Saúde, na Av. 
Anchieta, 909 – Centro. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta, das 9h às 
20h, e sábado, das 9h às 
12h. O corredor precisa 
apresentar o título de elei-
tor original no momen-
to da inscrição. Os atle-
tas de outros municípios 
pagam R$ 65 
(mais taxa de 8%). 
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-
rias 16 a 19 anos, 20 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos, 50 a 59 anos e aci-
ma de 60 anos. O percurso 
é formado por trechos de 
asfalto, terra batida, subi-
das e descidas. A garotada 
compete nas categorias 
1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 
a 10 anos, 11 a 13 anos 
e de 14 a 15 anos, com 
trajetos de 50m, 100m, 
300m, 500m e 800m, res-
pectivamente.  O trajeto 

da caminhada é compos-
to por 3 Km de distância.
Os kits serão entregues 
na sexta-feira (18), das 
15h às 18h, na Nice Cal-
çados, e no domingo 
(19), das 5h às 7h, no lo-
cal da prova. O endereço 
da Nice Calçados é Rua 
Santa Cruz, 241 – Centro. 
A 1ª e 2ª etapas do cir-
cuito ocorreram nos dias 
5 de março e 23 de abril.  
As outras serão disputa-
das nos dias 19 de junho, 
27 de agosto, 15 de outu-
bro e 17 de dezembro. O 
Circuito Adrena Run é 
formado por seis etapas.
A secretaria de Esportes 
fica na Av. José Hercu-
lano, 50 – Jd. Britânia. 
O telefone é o (12) 3885-
2200. Outras informa-
ções podem ser obtidas 
pelo e-mail adrenarun.
caragua@gmail.com ou 
na Fanpage www.face-
book.com/adrenarun13.



página 2 A GAzetA dos Municípios 20 de maio de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 20/05/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Pindamonhangaba  
inicia Campanha do  

Agasalho 2016

Pindamonhangaba dá iní-
cio à Campanha do Aga-
salho 2016, nessa semana. 
A cerimônia de abertu-
ra aconteceu na Praça 
do Quartel, às 9 horas, 
e contou com a presen-
ça dos representantes das 
instituições organizado-
ras e apoiadoras: Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, Fundo Social de 
Solidariedade, Sabesp, 
Acip, Unimed, Polícia 
Militar e Exército. A 
campanha traz nova-
mente o tema “Rou-
pa boa, a gente doa.”
O representante do Exér-
cito, Tenente Coronel 
Roberto, enfatiza que é 
fundamental a participa-
ção de todos. “Qualquer 
coisa que qualquer um 
puder fazer ajuda muito 
e essa campanha propicia 
a ajuda de todo mundo. 
Uma simples doação de 

um agasalho que não se 
usa mais, já ajuda toda essa 
população carente”, disse.
O recolhimento das 
doações será através da 
coleta de casa em casa e 
caixas distribuídas em di-
versos locais da cidade, 
escolas, comércio, sho-
pping, Prefeitura, Subpre-
feitura e estabelecimentos 
parceiros da campanha.
“O comércio de Pinda vai 
se empenhar na arrecada-
ção das roupas com postos 
de coleta. Toda cidade dará 
sua parcela de ajuda”, dis-
se a representante da Asso-
ciação Comercial de Pinda.
Essa parceria entre os 
apoiadores e a popula-
ção é relevante porque a 
soma de esforços forta-
lece ainda mais a cam-
panha. “Com essa união, 
a gente consegue arre-
cadar muito mais agasa-
lhos, foi estipulada uma 

meta de conseguir mais 
agasalhos do que o ano 
passado e eu tenho ple-
na convicção que com 
esse esforço que foi de-
monstrado hoje aqui na 
abertura da campanha 
nós vamos conseguir 
atingir esse objetivo”, 
afirmou o representante 
da Polícia Militar, Capi-
tão Ricardo Prolungati.
De acordo com os orga-
nizadores da campanha, a 
expectativa é ultrapassar a 
arrecadação do ano passa-
do, que foi de 160 mil aga-
salhos. A população deve 
doar roupas em bom esta-
do e, se possível, limpas.
Os agasalhos arrecada-
dos serão repassados pelo 
Fundo Social às insti-
tuições cadastradas no 
CMAS – Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial.  A campanha segui-
rá até o dia 17 de junho.

Festival de música inicia 
suas apresentações

O III Festival de Músi-
ca da Juventude começa 
seus ensaios nesta quar-
ta-feira (18), às 19 horas. 
Os 20 artistas selecio-
nados irão se apresentar 
na Praça da Bíblia nas 
categorias de interpreta-
ção e composição inédita.
São dez artistas para cada 
categoria e eles ensaia-

rão na praça também na 
quinta-feira (19), às 19 
horas. As eliminatórias 
acontecerão nos dias 20 
e 21, também a partir das 
19 horas, com as apre-
sentações oficiais para os 
jurados Maestro Marcos 
Roberto de Souza e o mú-
sico Helison de Oliveira.
A final será no domingo 

(22), a partir das 17 horas.
O evento será aberto ao 
público e os vencedores 
serão premiados com um 
troféu e dinheiro no dia 
22. O evento é organiza-
do pelo Espaço Juventude 
com o apoio do Departa-
mento de Cultura, e foi 
instituído pela Lei 5.581, 
de 5 de novembro de 2013.

Curiosidades

Onde vivem alguns dos animais

Os animais vivem apenas onde podem. Isso recebe o nome de habitat. De todos os 
seres vivos, o ser humano é o único animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, 
do pólo norte ao deserto do Saara.

América do Norte: Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodilo, esquilo americano, 
lince, lobo, peru selvagem e urso branco.

América do Sul: Anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça, preguiça, tamanduá 
bandeira e tatu.

Europa: Cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, 
marmota, ouriço, pato selvagem, porco espinho e raposa.

África: Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena, hipopótamo, leão, 
leopardo, rinoceronte e zebra.

Antártida: Leão marinho e pingüim

Ásia: Antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leopardo negro, orangotango, 
panda gigante, pavão, raposa polar, rinoceronte asiático e tigre.

Oceania: Canguru, cisne negro, coala, diabo da Tanzânia, elefante marinho e ornitor-
rinco.

Humor

O amigo pergunta: 
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais dois policiais.
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encontrar 
pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e pergunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste num momento de distração.
- Puxa, mas que maneira mais estranha de se distrair!
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo a TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço! Eu estava falando com o meu 
cachorrinho...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a e meditação e a visualização. A observação despren-
dida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encantar com 
a vida viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
É divertido fazer o que parece impossível.
Previsão do tempo para esta noite: tempo muito escuro.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Toda força será fraca se não estiver unida.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em toda separação alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.

MISCELÂNEA
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Prefeitura entrega  
revitalização da casa do 
time de futsal de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, en-
tregou nesta semana, a 
revitalização do ginásio 
de esportes da Vila Apa-
recida, casa oficial do 
time de futsal da cidade.
Na oportunidade, os times 
de base (masculino e femi-
nino) do município, junto a 
ADC Ford Taubaté (equipe 
adulta) realizaram exibi-
ções antes da cerimônia de 
reinauguração. Integrantes 
da Geração 40, grupo que 
cuida do local e utiliza a 
quadra todas as quintas-
feiras à noite, também 
participaram do evento.
O ginásio recebeu refor-
mas nos banheiros, na 
parte hidráulica e elétri-
ca, pintura geral, ilumi-
nação noturna, grades e 
alambrados novos, piso, 
além de toda a preparação 

estrutural de uma quadra 
poliesportiva e de dispo-
sitivos de segurança. O 
ginásio é a casa oficial do 
time de futsal da cidade.
Vila Aparecida, Vila São 
Geraldo, Vila São José, 
Vila Costa, Cecap, Ima-
culada, CTI, Belém, 
Baronesa, Parque São 
Luís, Gurilândia, Vila 
Marly, Quiririm, Bonfim 
e Emecal são os locais 
que já tiveram seus giná-
sios reformados e entre-
gues a população. Vila 
Carlos, Independência 
e Itaim estão em obras.
Comum-Unidade em Ação
Todos os espaços esporti-
vos que estão sendo revita-
lizados e entregues aos mo-
radores passam a receber 
imediatamente os progra-
mas do Comum-Unidade 
em Ação, que visam aten-
der a população em maior 

vulnerabilidade social e 
tem o papel de propor-
cionar atividade física 
da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o alu-
no deve clicar no ícone 
Esporte e Lazer e depois 
na Ficha de Inscrição do 
Comum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, 
Ginástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Gol do Fu-
turo, Handebol Educação, 
Lutando pela Paz, Rit-
mo Livre, Vida Ati-
va e Viva Vôlei.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.
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Pega-Tudo estará na  
região do Andrade em

Pindamonhangaba

A equipe do Pega-Tudo 
estará nos bairros An-
drade, Carangola e Vila 
Cuia, de 16 a 19 de maio, 
retirando o entulho que 
os moradores retirarem 
de seus quintais e de-
positarem nas calçadas.
 Todo o entulho depo-
sitado nas calçadas e 

terrenos fora do perío-
do do Pega-tudo acarreta 
em multa. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba solici-
ta o apoio da população 
para que siga correta-
mente a programação do 
Pega-tudo e denun-
cie quem jogar lixo ou 
entulho em locais não 

apropriados. O disk de-
núncia é o 3644-5200.
O Pega-tudo é um 
grande aliado da 
população na limpeza da 
cidade, inclusive atua eli-
minando criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

Equipe Juvenil de  
Ginástica Rítmica de  
Taubaté treina para  

Copa São Paulo

Em apenas um mês, 
Taubaté recebe duas  

categorias da Seleção 
Brasileira de Handebol

A Equipe Juvenil de Gi-
nástica Rítmica de Tauba-
té treina para a Copa São 
Paulo da modalidade, rea-
lizada pela Federação Pau-
lista, que acontece nos dias 

Seleção Brasileira Júnior 
de Handebol Feminino 
chega a Taubaté neste do-
mingo, dia 22, para pre-
paração do Mundial da 
Rússia, entre os dias 3 e 
15 de julho. O seleciona-
do fará treinos e amisto-
sos no ginásio do Eme-
cal. A entrada é gratuita.
Na segunda-feira, dia 23, 

28 e 29 de maio a partir das 
9h, com 250 atletas federa-
dos e não federados do Es-
tado de São Paulo, valendo 
classificação para o tor-
neio regional do Sudeste.

às 16h, o técnico da equi-
pe, Daniel Soares, faz 
uma palestra com o tema 
“Transição do Treinamen-
to Escolar para o Trei-
namento Competitivo”, 
no ginásio do Emecal. O 
evento também é aber-
to ao público e gratuito.
A seleção ainda irá visi-
tar as unidades do pro-

A equipe da treinado-
ra Renata Enrietti reúne 
meninas de 13 a 15 anos, 
que treinam diariamen-
te das 16h às 20h, no Gi-
násio Monteiro Lobato.

jeto Handebol Educação 
para passar experiências 
e realidade aos alunos.
É a segunda vez este mês 
que Taubaté recebe uma 
seleção da Confederação 
Brasileira de Handebol. 
A categoria juvenil tam-
bém esteve na cidade para 
sua preparação e foi em-
bora na semana passada.

Caraguá vacina mais de
80% do grupo prioritário  

contra a gripe
Desde o início da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação Contra a Gripe até 
hoje (12/5/2016), Caraguá 
imunizou 19.134 pessoas, 
o equivalente a 85,04% 
do público alvo preco-
nizado pelo Estado. Ao 
todo, pela meta estadual, 
80% do grupo prioritá-
rio devem ser imunizados 
em todas as Unidades 
Básicas de Saúde e no 
Centro de Especialidades 
Médicas, Odontológicas 
e de Reabilitação “Ma-
dre Teresa de Calcutá”.
Com exceção das gestan-
tes, todos os demais gru-
pos já estão com cobertu-
ra vacinal acima da meta: 
foram 5.537 crianças 
(80,89%); 2.168 trabalha-
dores da saúde (84,39%); 
196 puérperas (98,49%) e 
10.444 idosos (89,45%). 
Foram 781 gestantes imu-

nizadas, que representam 
64,49% deste segmento.
Este ano, a vacina trivalen-
te protege contra os vírus 
H1N1, H3N3 e Influenza 
B. Os grupos de risco que 
participam da campanha 
são idosos acima de 60 
anos, crianças entre seis 
meses a menores de quatro 
anos, 11 meses e 29 dias, 
gestantes em qualquer ida-
de, puérperas (até 45 dias 
após o parto) e trabalha-
dores da área da saúde.
Cuidados e Síntomas – 
Mesmo com a vacina, os 
cuidados contra a prolife-
ração do vírus H1N1 de-
vem ser mantidos. Como, 
por exemplo, lavar sempre 
as mãos com água e sa-
bão ou com álcool; evitar 
levar as mãos aos olhos, 
ao nariz e à boca; cobrir a 
boca quando for tossir ou 
espirrar e sempre ter em 

mãos um frasco de álco-
ol gel para higienização.
Os principais sintomas da 
Gripe A são Febre alta, 
tosse, dor muscular, dor de 
cabeça, dor de garganta, 
coriza e irritação nos olhos 
e nos ouvidos. Para o tra-
tamento é necessário mui-
to repouso, beber líquido, 
evitar álcool e cigarro. 
Medicamentos como o pa-
racetamol podem ser usa-
dos para combater febre 
e dores, em casos graves 
ou, em grupos de risco, 
pode ser recomendado 
medicamento antiviral.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, até o dia 
12 de maio deste ano, 
houve 42 notificações de 
Gripe H1N1. Deste nú-
mero, seis foram nega-
tivos, quatro positivos 
(incluindo um óbito) e 32 
estão em investigação.

Pamo Quiririm fecha 
para reforma

O Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) Quiririm será 
fechado na próxima sex-
ta-feira, dia 20 de maio, 
para reforma do pré-
dio e adequação da mo-
bília e equipamentos.

A partir do dia 23, todo o 
atendimento médico, de 
enfermagem e a aplicação 
de vacinas passará a ser re-
alizado no Pamo Bonfim, 
localizado à rua Juta Fabril, 
nº 29, bairro do Bonfim.
As obras devem durar en-

tre 90 e 120 dias e fazem 
parte da reestruturação da 
rede de saúde de Taubaté. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca pelos telefones (12) 
3629-4014 e 3624-5008.

Fundo Social realiza  
feira de artesanato  

no shopping Pátio Pinda
Teve início nesta se-
mana, a feira de ar-
tesanato da Vitrine 
Social, promovida 
pelo Fundo Social de S
olidariedade de Pinda-
monhangaba, no Sho-
pping Pátio Pinda.

O evento conta com a 
participação de programas 
já presentes no quiosque 
da Vitrine, montado no 
shopping: Lãs e Linhas, 
Bordadeiras do Arareta-
ma, Nosso Bairro, Mãos 
Amigas, entre outros.

O curso de Padaria Arte-
sanal também estará pre-
sente, com os pães e bolos 
produzidos por seus alunos.
A feira será realizada 
até domingo (22), no 
corredor entre a Ria-
chuelo e a Di Gaspi.


