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A GAzetA dos Municípios

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que foram regis-
trados de janeiro até esta 
quarta-feira, 24 de feverei-
ro, 261 casos positivos de 
dengue no município. O 
número é 89,1% superior 
ao mesmo período do ano 
passado, quando ocorre-
ram 138 casos positivos. 
Ao todo, foram 1.251 no-
tificações de casos suspei-
tos que resultaram em 260 
casos positivos autóctones 
e um caso importado. Ou-
tros 196 registros deram 
negativos e 794 aguardam 
o resultado de exames.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Clube de Atletismo 
Serrana, retomará em mar-
ço as atividades esportivas 
do “Atletismo Cidadania”, 
desenvolvidas por meio 
da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer do 
município. Este progra-
ma foi aprovado pela Lei 
de Incentivo ao Esporte 
do Governo do Estado 
de São Paulo e recebeu 
o apoio da empresa Ger-
dau.  A iniciativa deste 

Os novos bolsistas do 
PEAD - Programa Emer-
gencial de Auxílio ao 
Desempregado - de 
Pindamonhangaba parti-
ciparam de uma capaci-
tação e integração nesta 
semana. As atividades 
foram desenvolvidas no 
Palacete 10 de Julho. A 
reunião teve o intuito de 
integrar os bolsistas com 
o programa. Os beneficia-
dos puderam participar de 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Meio Ambiente, reali-
za a doação mensal de 
mudas de plantas à po-
pulação. A distribuição 
deste mês aconteceu na 
última quinta-feira (25) 
e também será feita nes-
ta sexta-feira (26). Para 

A Vigilância Epide-
miológica ainda aguar-
da o resultado dos 
exames de três casos sus-
peitos de chikungunya. 
Até agora são 11 notifi-
cações de casos suspei-
tos de zika, com um caso 
positivo importado con-
firmado, seis casos nega-
tivos e quatro aguardando 
o resultado de exames.
A Secretaria de Saú-
de de Taubaté recebeu 
na última semana um 
documento da Sucen (Su-
perintendência de Con-
trole de Endemias)/GVE 
(Grupo de Vigilância 

projeto é do medalhista 
olímpico Edson Luciano. 
Os trabalhos tiveram iní-
cio  no município em 2014 
e continuaram durante o 
ano de 2015. Agora, após 
passar por avaliação e 
reestruturação, as ati-
vidades estão prontas 
para recomeçar. Serão 
beneficiadas mais de 
100 crianças e todas re-
ceberão uniforme e ali-
mentação após o treino.
O medalhista olímpico, 
idealizador do projeto, 

dinâmicas e debater so-
bre posturas que poderão 
ajudá-los dentro do pro-
grama e principalmente 
no mercado de trabalho. 
Até o final do ano todos os 
integrantes passarão por 
essas reuniões. O Pead é 
um programa que auxilia 
chefes de famílias, resi-
dentes no município de 
Pindamonhangaba que 
estão desempregados há 
mais de seis meses ou que 

levar as plantas, é neces-
sário retirar uma senha. 
São distribuídas 30 por 
dia, a partir das 7 horas. 
As doações acontecem 
sempre em dois dias de 
cada mês. Cada morador 
pode retirar até 30 mudas 
de plantas, sendo frutí-
feras, nativas, pingos de 
ouro e para calçadas. A do-

Epidemiológica) reconhe-
cendo os esforços do mu-
nicípio e parabenizando 
pelas ações de prevenção 
e combate ao mos-
quito Aedes aegypti.
A prefeitura pede a cola-
boração da população. O 
combate ao mosquito de-
pende de todos. Cada um 
deve cuidar de seu imóvel, 
fazendo a vistoria dos jar-
dins, vasos e materiais que 
podem juntar água e fazer 
o descarte de lixo e entu-
lho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.

acredita que este tipo de ati-
vidade pode mudar a vida 
de muitas crianças e ga-
rante que por meio de fer-
ramentas como o Esporte, 
Educação e Cultu-
ra é possível direcio-
nar os jovens e crianças 
para uma vida melhor.
As atividades recome-
çam dia 14 de março e 
os interessados podem 
obter mais informações 
com a coordenadora do 
projeto na secretaria do 
“Zito”, em Moreira César.

a renda per capita da famí-
lia seja inferior a um ter-
ço do salário mínimo. Os 
interessados em participar 
do programa fazem um ca-
dastro no Cras – Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social – mais próximo 
de casa. Esse cadas-
tro é enviado para a 
coordenação do pro-
grama e o nome dos inte-
ressados entra em uma lis-
ta para serem convocados.

ação de mudas de plantas 
é realizada no Viveiro Mu-
nicipal, localizado den-
tro do Departamento de 
Meio Ambiente, rua Noel 
César Pires, s/n, Chácaras 
Reunidas, nas proximi-
dades do bairro Maricá. 
A doação é voltada 
para os moradores das 
áreas urbana e rural. 

Taubaté soma 261
casos positivos de

dengue em 2016

Atletismo Cidadania
retoma atividades em

Moreira César

Bolsistas do PEAD
participam de integração 
e capacitação em Pinda

Pinda realiza doação de 
mudas de plantas
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde há milha-
res de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, 
no qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados e se o pedido era aceito, 
ela lhe enviava outro cartão semelhante.
***
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte do cérebro conhecido como hipotálamo, 
onde fica localizado o centro que regula a temperatura do corpo, baixando febre. Quan-
do esta aumenta, o hipotálamo entra em ação para baixá-la por meio de mecanismos 
como a dilatação dos vasos sanguíneos e a transpiração. Acredita-se que os antitérmi-
cos aceleram esse processo.

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
-OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a sua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente. Com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão o bêbado e res-
ponde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. 
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, achan-
do que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Não tenha medo de falhar, Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo pra nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos, provérbios e citações

O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.

A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.

Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

No futuro todos serão famosos por alguns minutos.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

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

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 013/2016 - Objeto: Prestação 
de Serviços Médicos na Área do Programa Saúde da Família – Inicio da Sessão: 09/03/2016 às 09:30hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.
br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Atenção empresários de 
Monteiro Lobato, o prazo 
para renovação da licença 
de funcionamento 2016, se 
encerra no dia 31 de Mar-
ço. De acordo com art. 34 
da Lei nº 432/1973 (Códi-
go Tributário Municipal), 

as empresas com licenças 
vencidas ficam sem aces-
so ao alvará de funciona-
mento e não podem exer-
cer atividade comercial 
no município. Os boletos 
para pagamento da taxa 
podem ser retirados na 

Central do Cidadão, situ-
ada na Rua Humberto Ca-
pelli, nº11 Centro, das 08h 
as 17h de segunda a sex-
ta. Maiores informações: 
(12) 3979-1513 / 
t r i b u t o s @ m o n t e i -
r o l o b a t o . s p . g o v . b r

Empresários, atenção ao
prazo de renovação da

licença de funcionamento
em Monteiro Lobato



página 3A GAzetA dos Municípios26 de fevereiro de 2016

Nesta quarta-feira 
(24/02/2016), os setores do 
Governo Municipal passa-
rão pelo “Dia da Faxina 
em Todos os Prédios Pú-
blicos”. Esta ação foi deli-
berada pela Sala Estadual 
de Comando e Controle, 
devido à emergência de 
saúde pública provocada 
pela elevada proliferação 
em todo o Brasil do mos-
quito Aedes aegypti, trans-
missor da Dengue, Zika 

Vírus e Chikungunya.
 O objetivo principal é eli-
minar a água parada, foco 
principal de criadouros do 
Aedes aegypti. De acordo 
com o diretor da Divisão 
de Saúde Coletiva, Gui-
lherme Garrido, cada se-
cretaria municipal deverá 
estar atenta às suas pecu-
liaridades e mobilizar os 
servidores para combater 
possíveis criadouros em 
cada localidade. Como 

ainda não existe uma va-
cina capaz de combater 
o vírus Zika, a Superin-
tendência de Controle de 
Endemias (Sucen) afirma 
que a prevenção é o único 
meio eficiente para impe-
dir o avanço das doenças 
no país. A transmissão 
do vírus Zika, relaciona-
da a casos de microce-
falia, é uma das maiores 
preocupações dos órgãos 
públicos no momento.

Governo Municipal
inicia campanha
Caraguá Limpa

Com o término da tem-
porada de Verão em Ca-
raguá e a necessidade de 
combater eventuais focos 
de proliferação do Ae-
des Aegypti, o Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Serviços 
Públicos, intensificará os 
trabalhos de limpeza geral 
do município e Operação 
Cata Treco a partir desta 
terça-feira (23/2/2016). A 
ação, que ganhou o nome 
de “Caraguá Limpa”, está 
programada para percorrer 
o município até o dia 8 de 
abril nos bairros das regi-
ões Sul, Central e Norte da 
cidade. Os primeiros con-
templados serão Jardim 
Aruan, Indaiá e Jardim 
Primavera. As ruas e ave-
nidas receberão capina, ro-
çada, varrição, pintura de 
guias e terraplanagem nas 
ruas sem asfalto. O Gover-
no Municipal também pro-
moverá a Operação Cata 
Treco, com o objetivo de 

recolher materiais inserví-
veis que possam acumular 
água parada das residên-
cias dos moradores. A re-
comendação é que os mo-
radores deixem os resíduos 
nas calçadas, em frente de 
suas casas, no primeiro dia 
da semana que começar a 
ação. O proprietário que 
descartar os materiais na 
calçada após a passagem 
do mutirão de serviços po-
derá ser autuado e multa-
do. O cronograma comple-
to com dias e bairros por 
onde a ação vai passar está 
disponível no site da Pre-
feitura – www.caraguata-
tuba.sp.gov.br. Agenda da 
ação (datas de início e de 
colocação dos materiais 
inservíveis nas calçadas)
23 de fevereiro – Jar-
dim Aruan, Indaiá 
e Jardim Primavera
29 de fevereiro – Itaú-
na, Tinga, Jaqueira, Jar-
dim Gaivotas, Poiares, 
Jaraguazinho, Rio do 

Ouro, Ponte Seca, Jar-
dim Progresso, Jardim 
Samambaia e Caputera
7 de março – Sumaré, 
Ipiranga, Estrela D’Alva, 
Benfica, Jardim Forest, 
Jardim Califórnia, Jardim 
Francis, Prainha (bair-
ro), Martim de Sá (bairro)
14 de março – Canta Galo, 
Serraria, Casa Branca, 
Querosene, Cidade Jar-
dim, Terralão e Olaria
21 de março – Jardim 
Britânia, Praia das Pal-
meiras, Porto Novo, 
Morro do Algodão, Gol-
finho, Pontal Santa Ma-
rina, Jardim dos Sindi-
catos e Jardim Parnaso
4 de abril – Centro, Mar-
tim de Sá (praia/calçadão) 
e Prainha (praia/calçadão)
Serviço: Campanha Ca-
raguá Limpa De 23 de 
fevereiro a 8 de abril In-
formações: (12) 3885-
4550 (Secretaria de Ser-
viços Públicos) www.
caraguatatuba.sp.gov.br

Servidores unem forças contra o 
Aedes aegypti em Caragua

Para iniciar o ano letivo 
de 2016 a Secretaria de 
Educação organizou o XI 
EREP- Encontro da Rede 
de Ensino Púbico. Esse 
evento, que acontece três 
vezes ao ano, tem o in-
tuito de reunir os profes-
sores, diretores e outros 
profissionais para pensar 
e discutir melhorias para 
a educação do município.
O evento, que aconteceu 
nos dias 04 de fevereiro 
no Centro Educacional e 
no dia 10 na EMEF Pro-
fª Maria Dulce David de 
Paiva, períodos manhã 
e tarde, serviu de recep-
ção aos professores que 
retornavam das férias 
e boas-vindas aos pro-
fessores novos na rede.
Por mais de um mês a Se-
cretária de Educação, Pro-
f.ª Drª Cristiana Berthoud, 
juntamente com sua equi-
pe de coordenadores da 
Secretaria de Educação, 
planejou esse encontro, 
para que todos os profis-
sionais fossem bem aco-
lhidos e se sentissem mo-
tivados com o trabalho em 
rede nesse ano de 2016.
Mais de 400 profissionais 
da Educação, receberam 
uma pequena lembrança, 
um marcador de livros 
personalizado, incenti-
vando sempre uma boa 
leitura, e foram convida-
dos a sonhar um futuro 

Nesta última sexta-feira, 
dia 19 de fevereiro, todas 
as escolas da Rede Muni-
cipal se mobilizaram con-
tra o mosquito Aedes ae-
gypti. Essas ações fazem 
parte da campanha reali-
zada pelo governo federal 
“O Dia Nacional de Mobi-
lização da Educação con-
tra o Zika” que tem como 
meta alertar professores, 
alunos e funcionários das 
escolas para a necessida-
de de combater o Aedes.
O dia de mobilização pro-
movido pelo Ministério 
da Educação (MEC) é 
dirigido principalmente 
para 115 cidades que fo-
ram consideradas prioritá-
rias em um levantamento 
do Ministério da Saúde. 
O MEC espera atingir, 
ao menos, 188.673 esco-
las de educação básica, 
63 universidades fede-
rais e 40 institutos fede-
rais e Centros Federais de 
Educação Tecnológica.
O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, es-
tima que o sistema de 
ensino brasileiro reúna 
um grupo com 60 mi-
lhões de estudantes, pro-
fessores e servidores que 
podem ser convocados 
para campanha perma-
nente contra o mosquito.
Ao longo da Campanha se-
rão desenvolvidas ativida-
des específicas nas escolas 
como palestras, distribui-
ção de panfletos e vistoria 
para combater possíveis 

bom para nossas escolas, 
colocando seus desejos 
na árvore dos sonhos.
No primeiro dia, os pro-
fessores foram divididos 
por segmento e puderam 
participar de palestras 
formativas, oficinas e ou-
tras ações. A Educação 
Infantil se reuniu com a 
Cia. Bola de Meia para 
trabalhar “Rodas e Brin-
cadeiras cantadas”. Já o 
Ensino Fundamental I 
trabalhou Implantação do 
livro didático Porta Aber-
ta (Ed. FTD) com a Profº 
Maria Angela Diaféria de 
Oliveira. Para o Ensino 
Fundamental II o tema foi 
“Avaliação no Ensino Fun-
damental II” com o Prof. 
Ms. Davi do Carmo Fer-
reira. Ainda aconteceram 
formações para os Direto-
res, “Gestão e mobilização 
de pessoas” com o Prof. 
Ms. Wagner Cipriano de 
Araújo e para os coordena-
dores, “O papel do coorde-
nador pedagógico” com o 
Prof. Ms. Diego Moreira.
Durante o lanche os pro-
fissionais puderam apre-
ciar uma apresentação 
musical de alunos da rede, 
e depois assistiram uma 
palestra com a Secretária 
de Educação, Profª Drª 
Cristiana Berthoud, “Re-
flexões sobre uma Edu-
cação de Excelência”.
Para o segundo dia foram 

criadouros do mosquito. 
As atividades envolverão, 
ainda, professores, direto-
res, reitores de universida-
des e de institutos federais, 
agentes de saúde e da vi-
gilância sanitária e milita-
res das Forças Armadas.  
Sabendo da importância 
dessa ação, outros municí-
pios do Brasil aderiram a 
campanha. Tremembé or-
ganizou sua participação.
Dia 19, sexta-feira, foi o 
primeiro dia e nos dias 26 
de fevereiro e 04 de mar-
ço (sextas-feiras) estão 
programadas novas ações 
para a conscientização.
A população está preocu-
pada, a escola está agindo 
e os alunos estão empol-
gados. No primeiro dia, as 
17 escolas se agitaram na 
campanha com ações di-
versificadas. A vigilância 
epidemiológica, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
disponibilizou profissio-
nais para um plantão de 
dúvidas e os alunos fize-
ram entrevistas com os 
agentes para saber mais 
sobre que fazer. Cartazes 
e panfletos confecciona-
dos pelos alunos foram 
entregues nos bairros 
próximos da escola e co-
lados no comércio local.
A escola EMEF Comen-
dador Teixeira Pombo 
organizou oficinas, pales-
tras e ainda estão prepa-
rando teatros e paródias.
“Acreditamos na força das 
crianças e dos jovens, nos-

preparadas oficinas de 
integração para os pro-
fessores novos com os 3 
Programas desenvolvidos 
pela Secretaria de Edu-
cação, FAST- Famílias e 
escolas juntas!, Comuni-
dade de Aprendizagem e 
Mais Educação. Muitos 
professores ficaram sur-
presos e encantados com 
a qualidade e com os re-
sultados dos Programas.
Os professores efetivos 
participaram de oficinas 
específicas. Na Educação 
Infantil:  “Trabalhando 
com Limites”, com Adria-
na Nascimento, no Ensino 
Fundamental I: “Implan-
tação do livro didático de 
matemática” coma  co-
ordenação pedagógica 
da rede e Ensino Funda-
mental II: “Conflitos na 
escola à luz do projeto 
Comunidade de Aprendi-
zagem” com Ricardo Paim.
Após as oficinas os pro-
fessores passaram por reu-
nião por área/segmento/ní-
vel e finalizaram o evento 
com a fala da Secretária de 
Educação, que apresentou 
o planejamento de traba-
lho de 2016. A Prefeitura 
cedeu o transporte para 
os professores, que elo-
giaram muito o evento, 
destacando a importância 
desse acolhimento e dessa 
preocupação com o pla-
nejamento do ano letivo.

so objetivo é que os alunos 
sejam multiplicadores das 
orientações do que deve 
ser feito para o combate 
desse mosquito. Nossa es-
cola está empenhada nes-
se combate”, nos conta a 
diretora Marise Tressoldi.
Cada escola criou seu cro-
nograma sempre pensan-
do em ações que chamem 
a atenção da população.
Para a Secretária da 
Educação, Cristiana 
Berthoud, a participa-
ção da escola é funda-
mental nesse combate:
A conscientização é a arma 
para combatermos esse 
mosquito, e nós da rede 
municipal, com nossos 
5573 alunos, estamos em-
penhados nessa força tare-
fa. Com os profissionais da 
saúde, das forças armadas 
vamos levar a informação 
correta aos munícipes. 
Chamamos sempre a fa-
mília pra dentro das esco-
las e agora é a hora de nos 
unirmos para acabar com 
os focos de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue, da febre chikun-
gunya e do vírus Zika.
Desde a semana passada, 
militares das Forças Ar-
madas e agentes de saúde 
vêm fazendo um mutirão 
para eliminar focos do 
mosquito nos municípios 
do país. Nossas escolas 
já receberam as palestras 
do exército esclarecen-
do as dúvidas dos alunos.

Secretaria de Educação dá 
boas-vindas aos professores 
em clima de confraternização

Escolas de Tremembé participam 
do Dia Nacional de Mobilização da 

Educação contra o Zika
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O Caraguá Summer Fight 
de Jiu Jitsu e No-Gi (Sem 
Kimono) será disputado 
neste sábado e domingo, 
às 12h e às 10h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug), 
no Jardim Britânia. Cerca 
de mil competidores de 
várias partes da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
são esperados para o tor-

Manutenção contínua 
garante escoamento de 
água da chuva. A lim-
peza regular de valas é 
uma das ações funda-
mentais realizada pela 
Prefeitura de Ubatuba para 
melhorar o escoamento 
das águas das chuvas que 
vêm atingindo a cidade 
nos últimos meses e, con-

neio. O Caraguá Summer 
Fight No-Gi (Lutas Sem 
Quimono) será no sábado 
(20), das 12h às 20h, com 
lutadores das categorias 
Juvenil, Adulto e Máster, 
agrupados nas faixas bran-
ca; azul e roxa; e marrom 
e preta. No domingo (21), 
das 10h às 19h, os atletas 
competem no Caraguá 
Summer Fight de Jiu Jitsu 
nas categorias Mirim, In-

sequentemente, amenizar 
os impactos de alagamen-
tos. Por ser um município 
litorâneo e com lençol 
freático muito próximo 
da superfície, Ubatuba 
tem variados problemas 
de drenagem. Entretan-
to, mesmo com um vo-
lume de chuva bastante 
considerável nos últimos 

fantil, Infantojuvenil (A e 
B), Juvenil, Adulto, Mas-
ter, Sênior e Absoluto. O 
Centro Esportivo Munici-
pal Ubaldo Gonçalves fica 
na Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. O Cara-
guá Summer Fight de Jiu 
Jitsu e No-Gi é organiza-
do pela Liga Valeparaiba-
na de Jiu-Jitsu  e Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Esportes.

meses, a cidade não tem 
apresentado problemas 
permanentes e nem de fa-
mílias desabrigadas. Em 
pontos históricos de alaga-
mento, o acúmulo de água 
tem sido menor e por um 
tempo mais curto, o que 
comprova um melhor es-
coamento das águas plu-
viais nos últimos anos.

Caraguá Summer Fight de 
Jiu Jitsu aguarda mil atletas 

da Região Metropolitana

Prefeitura de Ubatuba 
intensifica limpeza de 

valas para evitar
alagamentos

Os alunos da rede munici-
pal receberam kits de ma-
terial escolar adquiridos 
pela Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, para uso du-
rante o ano letivo. Foram 
fornecidos 41.135 kits, 
distribuídos entre o Ensi-
no Infantil, Fundamental, 
Médio e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). Na 
Educação Infantil os kits 
são compostos por 1 agen-
da, 1 caderno de desenho, 
4 lápis, 2 caixas de lápis de 
cor, 1 caixa de giz de cera, 
1 caixa de canetinha, 2 
borrachas, 2 apontadores, 
1 tesoura, 2 colas, 1 caixa 
de guache, 1 caixa de mas-
sa de modelar e 1 pincel. 
Já para os anos iniciais 
do Fundamental, cada kit 

contém 4 cadernos de bro-
chura, 1 caderno de dese-
nho, 4 lápis, 1 caixa de lá-
pis de cor, 1 caixa de giz de 
cera, 1 caixa de canetinha, 
2 borrachas, 2 apontado-
res, 1 tesoura, 1 cola e 1 
régua, e, nos anos finais: 2 
cadernos universitários, 1 
caderno de desenho, 4 lá-
pis, 1 caixa de lápis de cor, 
2 borrachas, 2 apontado-
res, 4 canetas, 1 tesoura, 1 
régua, 1 transferidor e 2 es-
quadros. Os alunos do En-
sino Médio e do EJA tam-
bém receberam 3 cadernos 
universitários, 1 caderno 
de desenho, 3 lápis, 2 bor-
rachas, 2 apontadores, 4 
canetas e 1 régua. Os kits 
foram adquiridos pelo va-
lor total de R$ 867.639,10, 
através do Sistema SI-

GARP/FNDE (Sistema de 
Gerenciamento de Adesão 
de Registros de Preços), 
ferramenta que permite às 
prefeituras e aos estados 
a aquisição de equipamen-
tos e materiais por meio 
de uma Ata de Registro de 
Preços previamente reali-
zada pelo FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação). A 
compra dos Kits Escolares 
pela Prefeitura é uma ini-
ciativa que visa colaborar 
com as famílias na aquisi-
ção de material escolar, re-
duzindo a necessidade dos 
pais comprarem tudo com 
recursos próprios, de modo 
que cada aluno da rede 
municipal receberá um kit, 
contemplando todas 
as unidades de ensino.

Alunos da rede municipal 
em Taubaté ganham

kit de material escolar

No início deste mês, os 
alunos do curso de auxi-
liar de veterinária, da es-
cola Nesper, realizaram 
mais uma visita ao Abrigo 
Municipal de Animais. Na 
ocasião, os alunos tiveram 
a oportunidade de auxiliar 
a vacinação dos animais 
do Ama, com vacina an-
tirrábica fornecida pelo 
Estado. O veterinário do 
Ama acompanhou a ação, 

indicando os animais que 
estavam aptos a receber a 
vacina. Os alunos foram 
orientados pela professora 
do curso, a veterinária Ra-
faela dal Piero. O Abrigo 
recebe constantemente a 
visita de estudantes, que 
podem conhecer o tra-
balho realizado no local, 
bem como realizar aulas 
práticas de cursos espe-
cíficos. São realizadas vi-

sitas específicas de acor-
do com a faixa etária dos 
alunos, tudo sob supervi-
são da coordenadora e do 
veterinário do Ama. Para 
mais informações e agen-
da de visitas, o telefone 
é o 3648-2959 e o e-mail 
é o abrigo@pindamo-
nhangaba.sp.sp.gov.br. O 
Abrigo Municipal de Ani-
mais fica na Estrada Mu-
nicipal do Maçaim, s/nº.

Animais do Abrigo são 
vacinados contra raiva
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Cultura, está receben-
do, por mais um ano, 
o Circuito Cultural 
Paulista (Governo Estadu-

al). As ações na cidade co-
meçam no dia 27 de março, 
com o show da cantora de 
MPB Mariana Ay-
dar. A apresentação 
será realizada no Te-
atro Galpão, às 

 20 horas, com entra-
da gratuita. Em breve, 
serão divulgadas mais 
informações a respei-
to da troca dos ingres-
sos e do restante da pro-
gramação para este ano.

Mariana Aydar fará
show em Pinda em março

A partir de abril de 2016, 
os agendamentos para 
as seguintes especialida-
des: Neurologista, Car-
diologista (com eletro-

cardiograma realizado), 
Ortopedista, Gastroente-
rologista, Psiquiatra e Gi-
necologista (apenas para 
as ESFs), deverão os pa-

cientes estarem munidos 
de um encaminhamento 
do médico do Centro de 
Saúde ou ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família)

Centro de Saúde de
Tremembé terá mudança

de fluxo nos agendamentos


