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A GAzetA dos Municípios

Complexo que irá reunir o 
Pronto Atendimento, interna-
ções, Maternidade e Centro 
de Especialidades Médicas 
começa a funcionar no dia 26.
Uma espera de muitos anos 
por um Hospital Municipal 
terminará no próximo do-
mingo com a abertura do 
Complexo Municipal de Saú-
de de Campos do Jordão. 
O novo hospital funcionará nas 
antigas dependências do S3, um 
sanatório que já foi um impor-
tante espaço para tratamento 
de pessoas com tuberculose, já 
funcionou como Hospital Geral 
e faz parte da história e da vida 
de muitos profissionais de saú-
de que se formaram na escola 
de enfermagem que ali havia.
O novo Complexo será entre-
gue à população pelo prefeito 
Fred Guidoni, às 10 horas, do 
dia 24, no próximo domingo, 
para uma visitação pública.
O Complexo Municipal de Saú-
de de Campos do Jordão che-
ga para mudar a realidade do 
atendimento na rede de saúde 
municipal para os moradores 
da cidade. Com 55 leitos, con-
tará com Maternidade, Pedia-
tria, Clínica médica e cirúrgica. 
Além de Pronto Atendimento 
adulto, infantil 24 horas. Lá 
também serão criados um Cen-
tro de Atenção à Criança e à 
Mulher, um Centro Materno 
Infantil, Memorial da Saúde 
de Campos do Jordão, atendi-
mento clínico e ortopédico e o 
Centro de Especialidades Mé-
dicas, com 14 especialidades.
O Centro de Especialidades já 
atenderá na segunda-feira, dia 
25, no novo local. Já os atendi-
mentos no Pronto Atendimento 
e no Hospital começarão a ser 
feitos a partir do dia 26, ter-
ça-feira, às 7h da manhã. Na 
segunda, o espaço será lim-
po após a visitação pública.
Para o prefeito Fred Guidoni, 
a abertura do novo hospital é 
uma grande conquista para a 
população de Campos do Jor-
dão, sobretudo no atual quadro 
de crise financeira. Ele lem-
bra que a crise está forçando 
as cidades a fecharem leitos e 
reduzirem serviços essenciais.
“Nós estamos trabalhando para 
que os jordanenses sintam me-
nos o impacto da crise. Enquan-

to cidades e Estados fecham 
leitos e reveem seus investi-
mentos, estamos ampliando 
os serviços da rede municipal 
de Saúde”, afirma o prefeito. 
Ele lembra que este era um an-
seio da sociedade que agora se 
tornou realidade: “Abrir um 
hospital era o nosso compromis-
so de campanha. Tentamos na 
Santa Casa, mas não foi possí-
vel. Porém, encontramos no S3 
a infraestrutura necessária para 
promover um atendimento de 
qualidade para os jordanenses.”
Como será a visitação
A visitação pública será moni-
torada e os visitantes poderão 
conhecer a implantação do novo 
Complexo e o funcionamento de 
cada setor. Terão acesso às ins-
talações dos centros cirúrgicos, 
os quartos e toda a estrutura do 
hospital. Para que a visita seja 
bem sucedida, vários setores 
da sociedade serão convidados, 
como as entidades civis organi-
zadas, autoridades, imprensa e a 
população. No local, o Prefeito 
fará uma coletiva com a impren-
sa para responder a todas as dú-
vidas com transparência, como 
é a marca desta administração.
Como vai funcionar
Para abrir o Complexo de Saúde, 
a Prefeitura alugou o prédio por 
R$ 53 mil mensais. O hospital 
tem uma área construída de nove 
mil metros quadrados. Também 
vai locar os equipamentos e 
mobiliários que lá estão e que 
já passaram por manutenção, 
totalizando outros R$ 21 mil. 
Foi um longo processo. Há 
mais de um ano, o prefeito 
Fred Guidoni vem trabalhan-
do para tornar, o que pare-
cia um sonho, em realidade. 
O custeio de toda essa estru-
tura será coberto pelo Fundo 
Municipal de Saúde, que rece-
be verbas federais e estaduais. 
Em termos de estrutura, a nova 
unidade hospitalar vai dispor 
de recepção, salas de consulta 
médica, salas administrativas, 
salas para exames como Raios
-X , ultrassom e eletroencefalo-
grama. Haverá ainda a central 
de esterilização, subestação 
de energia com grupo gera-
dor, espaço para o serviço de 
nutrição, refeitório, farmácia, 
almoxarifado e, ainda, os espa-
ços para os prontos atendimen-

tos de urgência e emergência. 
No térreo funcionarão as emer-
gências infantis e adultas, que 
serão separadas para melhor 
atender ao público. No pri-
meiro andar vai funcionar a 
pediatria, a Maternidade e o 
Centro Cirúrgico. No anexo 
do primeiro andar ficarão as 
clínicas médicas e cirúrgicas.
Parto Humanizado e Laqueadura
A Prefeitura vai criar no Com-
plexo Municipal de Saúde o 
parto humanizado, favorecendo 
o parto normal e diminuindo o 
número de cesáreas na cidade. 
“Queremos criar um ambiente 
confortável para as mães e dimi-
nuir a mortalidade materna e in-
fantil. É um passo importante na 
saúde da mulher e no fortaleci-
mento dos vínculos da família”, 
afirma o prefeito Fred Guidoni. 
Como o Hospital será gerido 
pela Prefeitura, uma das no-
vidades será que as mulheres 
que optarem por fazer laquea-
dura, poderão fazer na cidade. 
Hoje Campos do Jordão não 
oferece esta opção de méto-
do contraceptivo e as mulhe-
res, que querem passar por 
este procedimento tem que 
ser transferidas para Tauba-
té e passar por um longo pro-
cesso de espera e triagem.
Ambiente agradável
A humanização e a qualidade 
do atendimento são a tônica 
do hospital. Na pediatria, para 
alegrar o ambiente, a Prefei-
tura fez uma parceria com os 
artistas gráficos Douglas Ma-
rinho e Franciel Ramos para 
que as paredes dos corredores 
da área infantil e da brinquedo-
teca tenham desenhos dos per-
sonagens do Sítio do Picapau 
Amarelo, de Monteiro Lobato. 
Mas não é apenas na ala infantil 
que a humanização terá espaço. 
Em todo o hospital o cuidado 
com os pacientes será observado.
T r a n s p o r t e
Para facilitar o acesso para a po-
pulação, duas Vans sairão a cada 
20 minutos do antigo Centro de 
Saúde, na Abernéssia, fazendo o 
transporte gratuito para o Com-
plexo de Saúde. No local já foi 
deslocado o serviço de ambu-
lância. A Viação da Montanha 
já foi notificada para manter 
linhas de acesso contemplando 
o novo Complexo de Saúde.

Prefeitura abre no
domingo o primeiro 

Hospital Municipal de 
Campos do Jordão

A Secretaria de Saúde 
de Monteiro Lobato tem 
intensificado suas ações 
no combate a dengue no 
município. Novas arma-
dilhas foram instaladas 
para monitoramento das 
larvas do mosquito Ae-
des Aegypti, transmis-
sor de doenças como a 
Dengue, a febre Chikun-
gunya e o Zika Vírus. 

Vale lembrar que em 2015 
nenhuma larva do mos-
quito Aedes Aegypti foi 
registrada no município.
Além do monitoramento 
de armadilhas, as equipes 
de Saúde estão realizando 
visitas domicilares para 
avaliação de possíveis 
criadouros e orientação à 
população. A melhor for-
ma de combater o mos-

quito ainda é evitar água, 
especialmente em prati-
nhos de plantas, pneus, 
calhas, lajes, caçambas e 
vasilhames. É muito im-
portante evitar o acúmulo 
de lixo e entulho em casa.
Em caso de dúvidas ou 
denúncias, entre em con-
tato com o Centro de Saú-
de pelos telefones: (12) 
3979-9007 ou 3979-9009.

Ações contra a dengue 
em Monteiro Lobato

As matriculas para o pro-
grama sociocultural bra-
sileiro Projeto Guri em 
Caçapava vão ser abertas 
no dia 1º de fevereiro. Vão 
ser oferecidas vagas para 
cursos de violão e percus-
são para alunos de 8 a 18 
anos e canto coral para 
alunos de 6 a 18 anos. As 
inscrições vão até o dia 4 
de março. As aulas acon-
tecem no período da tarde 
no Centro Cultural José 
Francisco Natali, sede da 
secretaria municipal de 
cultura, esportes e lazer.
Para se inscrever, é pre-
ciso estar dentro da faixa 
etária e estar matriculado 
em qualquer instituição 
de ensino da rede públi-
ca ou particular. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música nem 
realizar testes seletivos. 

As vagas são limitadas.
Os interessados devem 
ir ao Centro Cultural 
José Francisco Natali, 
acompanhados por pais 
ou responsáveis, levan-
do RG (ou certidão de 
nascimento do aluno), 
RG do pai ou da mãe, 
comprovante de ende-
reço, declaração escolar 
e carteira de vacinação
O Projeto Guri, que tem 
por meta desenvolver o 
ensino musical e a inclu-
são sociocultural de crian-
ças e adolescentes, é uma 
parceria do Município de 
Caçapava com o gover-
no estadual. A gestão do 
projeto em Caçapava é 
da secretaria de cultura, 
esportes e lazer. Serviço: 
Matriculas para o Pro-
jeto Guri em Caçapava
Data: de 1º de feve-

reiro a 4 de março
Local: Centro Cultural 
José Francisco Natali
Endereço: avenida Dr. 
José de Moura Resen-
de, 475, Vera Cruz Ho-
rário das matrículas:
S e g u n d a s - f e i r a s 
e quartas-feiras: das 
13h 30 às 17h 30
Terças-feiras e quintas-
feiras: das 14h às 17h
Às sextas-feiras: das 8h 
às 12h Horário das aulas:
Violão A (iniciantes): 
das 13h30 às 14h30
Violão B (intermediá-
rios): das 14h30 às 15h30
Violão C (avançados): 
das 15h30 às 17h 30 Per-
cussão B (iniciantes): 
das 14h 30 às 15h 30
Percussão C (avançados): 
das 15h 30 às 17h 30 
Canto Coral A (inician-
tes): das 14h 30 às 15h30

Projeto Guri tem vagas 
gratuitas para aula de

violão, percussão e canto 
coral em Caçapava
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

A maior parte das pessoas considera que o uso de chás não possui contra-indicações. 
Isso está errado. O uso de chás de plantas devem, como os medicamentos alopáticos, 
seguir as prescrições, pois também possuem contra-indicações. Exemplo disso é a 
salsinha, quando consumida em grandes quantidades, torna-se tóxica.
***
Há muitas ervas extremamente benéficas, que foram utilizadas na alimentação e que 
hoje não o são mais. Exemplo disso é a serralha, outrora usada em saladas e a tan-
chagem que, além de ser um ótimo antiinflamatório, no período colonial fazia parte 
da feijoada preparada pelos escravos. Hoje essas plantas são consideradas pragas de 
pastos e jardins. 
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes na Idade Média. No sé-
culo 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Nerola, descobriu que o azeite extraído 
de suas flores e o empregou como perfume. Hoje em dia o “azeite de neroli”, como 
passou a ser chamado, alcança preços proibitivos.
***
O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exemplo 
do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos e que-
bram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática ainda hoje 
está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar alegria.

Humor

Numa bela manhã, deitado na rede, o rapaz chama a mãe e diz:
- Mainha... cê tem aí remédio pra mordida de tartaruga... tem?
- Tem não fio... pruquê? A tartaruga mordeu ocê... foi?
- Mordeu inda não... mais ta vindo pra cá...
***
O sujeito está no escritório e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim.... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
Na hora do enterro, o padre começa elogiar a morta:
- Era uma senhora bondosa... boa mãe... amiga de todos... sempre generosa... bem 
humorada... excelente avó... sogra dedicada.
Nisso, o genro ouve e diz pra filha:
- Vou conferir lá no caixão se é mesmo a sua avó que está lá dentro... porque eu acho 
que esse padre errou de enterro ou não conhecia a velha...
***
Diz o amigo:
- E seu filho, como vai? Já aprendeu a falar?
- Já sim... agora nós estamos ensinando a ficar calado.

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine 
alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. 
Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das lem-
branças que guarda, olhe bem e responda sinceramente para que precisa desses trau-
mas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã o 
anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. 
Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, con-
tinue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma 
coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser 
muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for 
obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não ter tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

Mantenha a distância “seu merda”.

Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.

Ensinar é aprender duas vezes.

Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.

Quem ama a rosa suporta os espinhos.

Não devemos tocar numa ferida se não temos côo curá-la.

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada

MISCELÂNEA Programação do Carnaval 
Simpatia 2016 em 

Caçapava
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 21/01/2016 e 21/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 169, Termo nº 6209
Faço saber que pretendem se casar ARLEY CRISTIANO DAMASCENO ALVARES e DESIRRÊ APARE-
CIDA DE ABREU, aprensentando 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 16 de julho de 1992, de profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, residente na na Rua Quarenta e Quatro, nº 110, Jardim Maracaibo, nesta cidade, 
filho de CADETE FERREIRA ALVARES, 56 anos, nascido na data de 25 de agosto de 1959, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Jequeri/MG e de ENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 51 anos, 
nascida na data de 21 de maio de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Caratinga/MG. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 24 de dezembro de 1997, de profissão auxiliar de limpeza, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ FRANCISCO DE ABREU, 51 
anos, nascido na data de 15 de janeiro de 1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São 
Paulo/SP e de MARIA APARECIDA DE LIMA ABREU, 50 anos, nascida na data de 13 de abril de 1965, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. 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, 21/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 170, Termo nº 6210
Faço saber que pretendem se casar CARLOS RONALDO DA COSTA CASTRO e LUDMILA SOARES 
BORBA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 10 de janeiro de 1986, de profissão operador de logisti-
ca, estado civil solteiro, residente na na Rua Açucenas, nº 162, Flor do vale, nesta cidade, filho de BENEDI-
TO CASTRO SANTOS JUNIOR, 51 anos, nascido na data de 22 de abril de 1964, residente e domiciliado em 
São José dos Campos/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de MARIA DARCI DA COSTA, 50 anos, 
nascida na data de 2 de novembro de 1965, residente e domiciliada nem Taubaté/SP, natural de São Luiz do 
Paraitinga/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 10 de setembro de 1988, de profissão fisioterapeuta, 
estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO ROBERTO DO NAS-
CIMENTO BORBA, 63 anos, nascido na data de 20 de maio de 1952, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Bebedouro/SP e de MARILUCE SOARES, 51 anos, nascida na data de 10 de março de 1964, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Cristina/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, 21/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 170, Termo nº 6211
Faço saber que pretendem se casar JAIR CORRÊA DA LUZ e APARECIDA MARCIA BUSSI, aprensen-
tando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tauabté - SP, nascido a 20 de dezembro de 1955, de profissão funcionário público, estado civil 
divorciado, residente na na rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº 31, Paineiras, nesta cidade, filho de 
JOSÉ BENEDITO CORRÊA DA LUZ, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 7 de novembro de 2014 
e de BENEDICTA TONIOLO CORRÊA DA LUZ, falecida em Taubaté/SP na data de 12 de julho de 1998. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 21 de maio de 1958, de profissão funcionária pública, estado civil 
divorciada, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ BENTO BUSSI, 84 anos, nascido 
na data de 25 de março de 1931, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de IRENE 
APPARECIDA GOMES BUSSI, 79 anos, nascida na data de 23 de junho de 1936, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. 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, 21/01/2016.

Tremembé, 21 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
Atualizado em 21/01/2016  às 16:06

AJUDANTE DE SUSHIMAN
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
cOM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
ELETRICISTA – P.C.D
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO
MESTRE DE OBRAS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SUSHIMAN
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 
TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°001/2016 – No dia 21/01/2016, 
o Sr. Prefeito ALEX EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual Registro 
de Preços para Prestação de Serviço de Vigilante e Pessoal de Apoio, considerando 
a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: Altaseg Vigilancia EIRELI EPP, na ordem 
de R$ 94.911,00 e RB Serviços Operacionais Ltda. ME, na ordem de R$134.200,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Taubaté registrou o pri-
meiro caso importado de 
zika em 2016. A vítima é 
uma mulher de 35 anos, 
moradora na região da In-
dependência, não é gestan-
te e passa bem. Ela esteve 
no Rio de Janeiro para as 
festas de final de ano, en-
tre os dias 23 de dezembro 
do ano passado e 2 de ja-
neiro. Retornou a Taubaté 
e começou a apresentar os 
sintomas a partir do dia 
5. Os exames foram cole-

De acordo com o Código 
de Posturas do municí-
pio de Pindamonhangaba, 
os proprietários de terre-
nos devem manter o lo-
cal limpo. Deixá-lo com 
mato alto é fato gerador de 
multa e o custo é de meio 
salário mínimo, ou seja, 
R$ 440,00. Além deste 
valor, caso o responsável 
não faça a limpeza, tam-
bém será aplicada a taxa 
de cobrança de limpeza da 

tados e encaminhados no 
dia 11 ao Instituto Adol-
fo Lutz, em São Paulo. 
A confirmação do zika ví-
rus veio na última terça-
feira. Com as primeiras 
suspeitas levantadas, na 
mesma semana as equi-
pes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
promoveram o bloqueio 
preventivo, com a nebu-
lização em uma área de 
nove quarteirões no en-
torno da residência. Este 

área. Os fiscais da Prefei-
tura realizam a notificação 
ao proprietário e ele tem 
o prazo de sete dias para 
efetuar a limpeza, caso 
não a faça, o município 
está automaticamente au-
torizado a executar os ser-
viços. A taxa de cobrança 
é colocada no IPTU do 
próximo ano. Esta taxa 
de limpeza é variável de 
acordo com a metragem 
do terreno e quantidade 

ano já foram registra-
das cinco notificações de 
zika vírus em Taubaté, 
com um resultado posi-
tivo, um negativo e três 
casos em fase de exames. 
As notificações de dengue 
em 2016 somam 254, com 
40 casos positivos autóc-
tones, 1 caso importado, 2 
negativos e 211 aguardan-
do exames. Até agora são 2 
casos suspeitos de chikun-
gunya, ambos aguardando 
o resultado dos exames.

de lixo retirada. O valor 
da taxa de retirada dos en-
tulhos é entre R$ 41,27 e 
R$ 165,08. A limpeza de 
terreno é uma ação cida-
dã. Além de evitar multas 
também contribui com a 
saúde pública. Em terre-
nos limpos não haverá ob-
jetos que possam tornar-se 
criadouros do mosquito 
aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika ví-
rus e febre chikungunya.

Taubaté registra
primeiro caso

importado de zika vírus 
em 2016

Pinda Proprietários de
terrenos devem

manter local limpo

O Projeto Semeando Co-
res, desenvolvido pela 
Prefeitura de Taubaté, abre 
matrícula para cursos de 
arte voltados para crian-
ças e adultos. Os interes-
sados devem comparecer 
nesta segunda-feira, 25, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30 no Centro 
Cultural, na praça Coro-
nel Vitoriano, 1 – Centro. 
Voltado para as crianças, o 
curso de Desenho Infantil 
oferece ao todo 38 vagas. 
As aulas começam no dia 
15 de fevereiro e aconte-
cem às segundas-feiras, 

A Unitau oferece 27 cur-
sos à distância nas áreas de 
Licenciaturas e Superiores 
em Tecnologia, por meio 
de Processos Seletivos re-
alizados mensalmente. Os 
cursos de EAD são ideais 
para aqueles que precisam 
conciliar emprego, família 

em diferentes horários, de 
acordo com a faixa etária: 
de 7 a 10 anos – 9h às 10h; 
de 11 a 14 anos – 10h30 
às 11h30; de 7 a 10 anos 
– 13h30 às 14h30 e de 11 
a 14 anos das 15h às 16h. 
Para adultos há 30 vagas 
distribuídas entre os cur-
sos de Pintura em tecido 
e Arte com Reciclagem. 
As aulas acontecem sem-
pre às quartas-feiras e têm 
início no dia 17 de feverei-
ro. O curso de Pintura em 
tecido acontece em dois 
horários: das 8h às 9h30 
e das 13h30 às 14h30. Já 

e educação em seu dia-a-
dia, mas que não dispen-
sam a qualidade de ensi-
no, por um menor valor. A 
Universidade de Taubaté, 
em conjunto com a Empre-
sa de Pesquisa, Tecnologia 
e Serviços (EPTS), ofere-
ce bolsa auxílio de 25% 

o de Arte com reciclagem, 
das 10h às 11h30. No ato 
da inscrição os adultos 
devem apresentar RG, 
CPF e cópia de compro-
vante de residência. Para 
os menores de idade, os 
pais ou responsáveis de-
vem apresentar RG e CPF 
da criança, cópia do com-
provante de residência e 
declaração escolar. Vários 
espaços públicos inaugu-
rados ou reinaugurados já 
receberam revitalização 
através do trabalho desen-
volvido pelos alunos do 
Projeto Semeando Cores.

para os colaboradores da 
prefeitura, que efetuarem 
seus pagamentos através 
de desconto em folha de 
pagamento, para os cursos 
de Educação a Distância 
(EAD). Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3629 2993.

Projeto Semeando Cores 
abre matrícula para aulas 

de arte em Taubaté

Taubaté: Funcionários da
Prefeitura têm desconto 

nos cursos EAD da
Unitau


