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A GAzetA dos Municípios

Carnaval de Tremembé 
foi sucesso de público, 

segurança e  
organização

O Carnaval foi de mui-
ta animação e alegria em 
Tremembé. A festa foi su-
cesso de público, reunindo 
mais de 120 mil pessoas 
entre os dias 24 e 28 de 
fevereiro. O prefeito Mar-
celo Vaqueli, acompanhou 
a folia e destacou a gran-
diosidade da festa, que 
cresce a cada ano. “Todos 
os cantos estão lotados de 
foliões. Em todos os luga-
res, gente de todas as ida-
des e de várias outras cida-
des estão curtindo o nosso 
carnaval, fico feliz demais 
em ver crianças e famílias 

se divertindo com a total 
segurança.” – destacou o 
gestor. Este ano, além do 
grande número de público 
que veio conferir o carna-
val da cidade, a Prefeitu-
ra de Tremembé também 
trabalhou forte para pro-
porcionar mais segurança 
aos foliões. Com o ótimo 
apoio da Policia Militar, 
o município NÃO RE-
GISTROU NENHUMA 
OCORRÊNCIA GRAVE 
e ainda pôde dar um gran-
de suporte na estruturação 
para levar mais comodida-
de e alegria aos foliões.

POLOS INFANTIS – O 
carnaval de Tremembé foi 
para todas as idades. O pú-
blico infantil também teve 
sua vez com o 1º Bloco 
Vai Quem Quer Kids, Es-
paço Criança e Fraldário. 
“Tivemos atrações para 
os pequenos também. Eles 
brincaram com segurança 
e seus pais também pude-
ram se divertir. Este é o 
nosso carnaval: para gente 
de todas as classes, raças, 
lugares e idades”, afirmou 
Marcela Tupinambá, Se-
cretária de Turismo e Cul-
tura.

Carnaval Solidário  
reúne mais de 150 mil 

pessoas em  
Pindamonhangaba

Mais de 150 mil pessoas 
participaram das festivi-
dades oficiais do Carnaval 
Solidário 2017 em Pinda-
monhangaba, de acordo 
com os organizadores da 
programação. Os eventos 
tiveram início com o Fes-
tival de Marchinhas, reali-
zado de 17 a 20 de feve-
reiro, no Largo do Quartel.
Além do Festival, o Pré-
Carnaval de Moreira César 
com o Bloco do Barbosa, 
completou a programação 
antecipando a folia, que 
começou pra valer no sá-
bado (25), com o Bloco 
das Dondocas e terminou 
só na noite de terça-feira 
(28). Diversos blocos par-
ticiparam da programação, 
fora do circuito oficial, 
abrilhantando ainda mais 
a festa na cidade.  
Um dos blocos mais anti-
gos da cidade, o Bloco das 
Dondocas vem se firman-
do ao longo dos anos como 
o destaque das manhãs de 
sábado pelas ruas do cen-
tro. Neste ano, a estimati-
va é que cerca de 10 mil 
pessoas acompanharam o 
bloco, em que participam 
homens vestidos de mu-
lher e mulheres vestidas 
de homem. Mas todos são 
bem-vindos, com ou sem 
fantasia.
No entanto, o campeão de 
público, mais uma vez, 
foi o Juca Teles e a ban-
da Estrambelhados, que 

arrastaram uma multidão 
do Largo do Quartel até 
a Avenida Nossa Senhora 
do Bonsuceso. Cerca de 
40 mil foliões acompanha-
ram o bloco luizense.
Outra novidade que sur-
preendeu apesar do ho-
rário, foi o bloco Socó da 
Madrugada, animado pela 
Banda Folia. Mais de 10 
mil pessoas acompanha-
ram o bloco na tarde de 
segunda-feira (27), pelo 
mesmo percurso do bloco 
de São Luiz do Paraitin-
ga. Nos anos anteriores, o 
Socó saía à meia-noite de 
sexta-feira - também com 
grande público -, abrindo 
o Carnaval mas, neste ano, 
devido às orientações da 
Polícia Militar, o bloco foi 
transferido para a tarde de 
segunda, o que não aca-
bou com seu brilho, mes-
mo com a chuva que caiu 
na cidade, na reta final do 
percurso.
O domingo e a terça-feira 
de carnaval tiveram como 
principais atrações os blo-
cos carnavalescos de Pin-
damonhangaba: FFDÉF, 
Chique Chitas, Império da 
Banana Ouro, Nego Loko, 
Amigos do Terreirão, blo-
co do Português, Pé na 
Cova e Bloco do Coringão.
Na Avenida Nossa Senho-
ra do Bonsucesso e no 
Largo do Quartel, eventos 
durante a tarde e a noite 
completaram a folia. Nes-

te ano, bandas e músicos 
de Pindamonhangaba ani-
maram a festa nestes dois 
locais.
Carnaval enxuto
Como a maioria das cida-
des brasileiras, Pindamo-
nhangaba enfrenta uma 
crise econômica, por isso, 
apostou em um carnaval 
mais “enxuto”, com gastos 
menores, infraestrutura 
mais modesta. No total, o 
investimento para a reali-
zação do Carnaval foi de 
R$ 250 mil, representando 
uma economia de cerca de 
50% com relação à festa 
nos anos anteriores.
Além de ser um evento 
que faz parte da cultura 
popular, o Carnaval aque-
ce a economia da cidade, 
por meio da rede hoteleira 
e do comércio. Sem falar 
da melhor oportunidade 
do ano para vendedores 
ambulantes e músicos da 
cidade garantirem uma 
renda extra.
“Recebemos um público 
maravilhoso neste carna-
val e a expectativa já era 
muito boa. A gente pode 
dizer que foi excelente. A 
população entendeu a nos-
sa situação econômica. É 
um carnaval mais enxuto, 
mas muito alegre, carnaval 
família, e no ano que vem 
nós faremos um carnaval 
ainda mais bonito”, disse 
o coordenador de eventos 
Ricardo Flores.

Setor hoteleiro de 
Caraguatatuba comemora 

melhor Carnaval com  
97% de ocupação

O setor hoteleiro de Cara-
guatatuba quebrou recor-
des durante o Carnaval de 
2017. Segundo avaliação 
do Conselho Municipal de 
Turismo, (Contur), a taxa 
de ocupação dos leitos em 
hotéis e pousadas foi de 
97%, fazendo deste Car-
naval, o de maior sucesso 
para o setor na história da 
cidade.
 Para efeito de compara-

ção, os números de 2017 
superaram a estatística 
no Carnaval passado, em 
2016, que teve 65% dos 
leitos ocupados.
 O recorde ganha mais re-
levância, quando compa-
rado com o nível de ocu-
pação de hotéis e pousadas 
no período de Reveillon de 
2017, quando foram obti-
dos 82% de leitos ocupa-
dos.  Para o presidente do 

Contur, Rodrigo Tavano, 
os resultados do Carnaval 
foram extremamente posi-
tivos. “Nunca tivemos um 
Carnaval como o de 2017. 
Os números de ocupação 
dos hotéis foram fantásti-
cos e superou até mesmo 
a época de Reveillon. Este 
foi sem dúvidas o melhor 
Carnaval de todos os tem-
pos para o setor hoteleiro 
em Caraguatatuba”. 
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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 
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.

Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade
A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada ocorre em 
nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que se integram 
conosco está ali por uma razão, para que possamos aprender e evoluir em cada 
situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. Nada 
absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de outra maneira. 
Nem mesmo o detalhe mais insignificante! Não existe: se acontecesse tal coisa tal-
vez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocorreu foi a única coisa que poderia ter 
ocorrido e, teve que ser assim pata que pudéssemos aprender a lição e, então seguir 
adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, 
mesmo que nossa mente e nosso ego resistam em aceitá-las. 
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e nem depois! 
Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em nossa vida, então aí é 
que terá início.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo termina 
em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor despegar, erguer cabeça 
e seguir adiante.

Humor
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando 
aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dá alguma coisa prá diarréia!
O rapaz nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio pra acalmar os ner-
vos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao mes-
mo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te dar 
remédio pra diarréia, que o senhor pediu eu lhe dei remédio para os nervos. Como 
o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo...
***
As quinze mentiras mais usadas:
Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos duas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora... 

Mensagens
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamento e ações de ou-
tras pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, 
porque no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos 
nós sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo,
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultando 
as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caídos 
da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.

Pensamentos, provérbios e citações
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
O apreço é o lubrificante da vida.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por último, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.

MISCELÂNEA

Cobrança zona azul
volta a valer nesta

semana em Caragua

Depois de interromper nos 
dias 25 e 27 de fevereiro 
(sábado e segunda-feira 
de Carnaval) por conta do 
movimento de turistas, a 
cobrança do estaciona-
mento rotativo zona azul 
será retomada a partir des-
ta quarta-feira (1/3) em 
Caraguatatuba.

 A cobrança é feita em 
ruas da região central  
da cidade e atende pelo 
menos 1.100 vagas. O 
usuário que utiliza carro 
paga R$ 2,40 e quem uti-
liza motos paga R$ 1,20 a 
hora.
 O usuário pode comprar 
tickets nos estabeleci-

mentos cadastrados da re-
gião central ou procurar 
os agentes de venda mais 
próximos.
 O horário de cobrança da 
zona azul é de segunda-
feira a sábado, das 9h às 
18h. O sistema não fun-
ciona aos domingos e fe-
riados.

Fiscalização apreende 
mais de 2 mil mercadorias 

durante o carnaval
em Caraguatatuba

Durante o Carnaval, foram 
lavrados mais de 30 autos 
de infração e apreendidas 
mais de duas mil merca-
dorias que estavam sendo 
irregularmente comercia-
lizadas, como: frutas, ar-
tigos de praia, brinquedos, 
pendrives, relógios, bijute-
rias, fones de ouvido, ali-
mentos e principalmente, 
bebidas alcoólicas.
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Fraschetti Bas-

tos de Aguilar disse que 
as apreensões referentes a 
alimentos foram imedia-
tamente encaminhadas a 
instituições assistenciais 
da cidade. Cerca de 180 
abacaxis foram para a Co-
munidade Divina Provi-
dência, no Rio do Ouro.
Sobre o trabalho dos fis-
cais, Samara explicou que 
os funcionários agiram 
com responsabilidade e 
profissionalismo, ampa-
rados pela legislação e 

contribuíram para que o 
comércio local fosse res-
peitado e as normas cum-
pridas. De acordo com a 
Fiscalização do Comércio, 
para reaver materiais os 
infratores têm que pagar 
uma multa de 200 VRM’s 
(Valor de Referência do 
Município/ 1 VRM = R$ 
3,29), equivalente a R$ 
658, mais a taxa de apre-
ensão de R$ 98,50 para 
cada unidade apreendida. 
O prazo para recorrer da 
penalidade é de 10 dias. 
O setor de Fiscalização do 
Comércio da Secretaria da 
Fazenda está localizado na 
Rua Luiz Passos Júnior, 
50 – Centro. As denúncias 
podem ser feitas nos te-
lefones (12) 3897-8127 e 
3897-8118. O horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de plantão nos finais 
de semana e feriados são 
(12) 7813-8906 e 7813-
8894.
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Febre Amarela: 
Saiba onde se vacinar 
e cuidados para evitar

Quadro 1: Orientações para a vacinação contra febre amarela para residentes em 
área com recomendação da vacina ou viajantes para essa área4.

Quadro 2: Situações especiais de indicação da febre amarela

Locais de vacinação somente em Taubaté nos seguintes PAMOS:
Pamo CIDADE JARDIM: Rua Manoel Humia Duran, 5 Cidade Jardim –  telefone: 3631-0251
Pamo 3 MARIAS: Rua Armando de Moraes, 290 3 Marias – telefone:  3631-0382
Pamo JARDIM MOURISCO: Rua Francisco Escobar, 389 – telefone: 3631-0262
Febre amarela: Sintomas, transmissão e prevenção
Sintomas – A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por ve-
tores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito 
fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de 
cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é 
rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer 
insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas e 
cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra 
a febre amarela.
Transmissão – A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da 
África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em 
ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos — a diferença está 
apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principal-
mente o mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes 
aegypti (o mesmo da dengue). A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a 
febre amarela ou tomado a vacina contra ela circula em áreas florestais e é picada por um mosquito 
infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no 
meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os 
macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas ter a quantidade de 
vírus suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra.
Prevenção – Como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada de mosqui-
tos Aedes aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação. Os mosquitos 
criam-se na água e proliferam-se dentro dos domicílios e suas adjacências. Qualquer recipiente 
como caixas d’água, latas e pneus contendo água limpa são ambientes ideais para que a fêmea do 
mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, após desenvolverem-se na água, se tornarão 
novos mosquitos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. 
Para eliminar o mosquito adulto, em caso de epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer a 
aplicação de inseticida através do “fumacê”. Além disso, devem ser tomadas medidas de proteção 
individual, como a vacinação contra a febre amarela, especialmente para aqueles que moram ou 
vão viajar para áreas com indícios da doença. Outras medidas preventivas são o uso de repelente de 
insetos, mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo.

Prefeitura de Campos 
do Jordão continua a 

Operação Tapa Buracos 
de 2017

CRAS volante chega 
a Campos Novos de 

Cunha

Como as chuvas deram 
uma trégua nos últimos 
dias, a Prefeitura ini-
ciou a “Operação Tapa 
Buracos 2017”. Até o 
momento, a equipe de 
Serviços Públicos da  
Prefeitura já esteve em 
diversos pontos do Eixo 
Central. Nesta quinta-fei-

O CRAS Volante (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social-CRAS) promo-
veu ação de atendimento 
à população do Distrito de 
Campos Novos). Esse tipo 
de atividade social, a partir 
dessa primeira que aconte-
ceu no dia 23 de fevereiro 
de 2017, será repetido to-
das as quintas-feiras, pela 
Diretoria Social, da Prefei-
tura da Estância Tursítica 
de Cunha.
A atividade do CRAS Vo-
lante levou para o distri-
to serviços de Proteção e 
Atendimento Integral às 

ra, estiveram no Morro 
do Elefante e continua-
rão pelos bairros. Flores-
ta Negra e Vila Alberti-
na receberão as equipes  
nos próximos dias. De lá a 
operação segue para a Vila 
Sodipe.
A previsão da Prefeitura 
é de que em 45 dias toda 

Famílias (PAIF) e demais 
serviços de Proteção So-
cial Básica, que podem ser 
adaptados à condição local 
específica de cada região.
A equipe do CRAS Volan-
te realiza o acolhimento 
das pessoas, incluindo as 
famílias no cadastro único, 
dá informações e orienta-
ções sobre Bolsa Família, 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), realiza 
visitas domiciliares, dis-
ponibiliza auxílios emer-
genciais e realiza encami-
nhamentos necessários.
A coordenadoria do CRAS 

a cidade esteja recupera-
da. Serão utilizadas cerca 
de 800 toneladas de mas-
sa asfáltica, nesta fase da 
operação.
Esta não é a primeira vez 
que a Prefeitura faz este 
trabalho. Desde 2013, a 
Operação Tapa-Buracos 
tem sido permanente.

Volante informa que o tra-
balho tem caráter preven-
tivo, protetivo e proativo, 
promovendo ações que 
levam às pessoas que re-
sidem em locais de difícil 
acesso noções sobre seus 
direitos, assim contribuin-
do para a melhoria de qua-
lidade de vida.
Informações
Diretoria Social: (12) 
3111-1201
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
– Rua João Mayela Queri-
do, s/n (onde funcionava o 
CAPS)
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Clínicas de handebol  
e vôlei sentado 

beneficiam esporte  
de Pinda

Pindamonhangaba permanece 
com atendimento  

municipalizado de emergência

As clínicas esportivas rea-
lizadas pelo Circuito Sesc 
Verão no dia 22 foram um 
sucesso em Pindamonhan-
gaba e contribuíram para 
o desenvolvimento espor-
tivo. O ginásio do Centro 
Esportivo Zito recebeu 
grande público para acom-
panhar o handebol, com 
jogador Marcão - golei-
ro do Pinheiros, campeão 
panamericano em Santo 
Domingo-2003, e que dis-
putou as Olimpíadas de 
Atenas em 2004, além de 
campeonatos mundiais.

Pindamonhangaba vai per-
manecer com os serviços 
de atendimento de urgên-
cia e emergência, por meio 
do Emercor, que já atende 
a cidade desde junho de 
2012, e a Clínica Médica 
Vale Guaratinguetá. No to-
tal, são três ambulâncias, 
sendo uma ativa e uma 
reserva da Emercor e uma 
UTI da Clínica, prontas 
a atender as ocorrências 
dentro do município.
Em média, são 450 aten-
dimentos mensais, com 
investimento da Prefeitura 
de R$ 125 mil. O serviço 
inclui ainda profissionais 
e médico na central de 
regulação, enfermeiro e 
técnico de enfermagem. 
O atendimento é 24 horas, 
com telefonistas de emer-
gência além da equipe de 
atendimento de Pinda.

Já no aspecto paraolímpi-
co, no ginásio de esportes 
Juca Moreira, o vôlei sen-
tado da equipe do Instituto 
Athlon, demonstrou força 
de vontade e luta dos atle-
tas.
A modalidade é uma 
adaptação do voleibol 
na qual as pessoas am-
putadas e com outros  
tipos de deficiência loco-
motora competem numa 
quadra onde as medidas e 
a altura da rede são ade-
quadas para a prática do 
esporte. 

Como a cidade já con-
ta com este atendimento, 
e não dispõe de verba no 
orçamento para manter 
outro serviço semelhan-
te, Pindamonhangaba está 
encerrando, até o final de 
fevereiro, a participação 
no Cisamu - Consórcio 
Intermunicipal do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). Atu-
almente, o custo para se 
manter no Consórcio é de 
R$ 4,8 milhões por ano e 
ele atende a uma média de 
324 pacientes por mês, no 
município. “Nunca tive-
mos a intenção de sair do 
Samu. Ocorre que o méto-
do utilizado pelo colegia-
do (Consórcio) encareceu 
muito os custos. Fizemos 
um estudo orçamentário 
para tentativas de rema-
nejamento de verba para 

Segundo o secretá-
rio de Esportes de 
P i n d a m o n h a n g a b a ,  
Everton Chinaqui, a Prefei-
tura estuda novas edições 
da parceria com o Circuito 
Sesc, além de outras inicia-
tivas. Ele explicou sobre a 
importância dos atletas,  
principalmente da base, 
terem contato esportistas 
consagrados, como o Mar-
cão do handebol, e elogiou 
a equipe do vôlei sentado - 
que deu uma verdadeira li-
ção de como usar o esporte 
para superar barreiras.

suprir os custos do Samu, 
mas infelizmente o muni-
cípio não conta com esse 
recurso”, explicou a se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos. A secretária 
destacou, ainda, que foram 
feitas propostas em quatro 
reuniões, dentro da viabi-
lidade econômica do mu-
nicípio. “Foi proposto o 
pagamento aproximado de 
R$ 215 mil por mês para 
nos mantermos no Samu. 
Porém todas as ofertas 
foram recusadas. Assim, 
para a redução dos cus-
tos, seria necessário novo 
modelo de gestão. Por 
exemplo, o modelo fundo 
a fundo, ou seja, sem a ne-
cessidade de consórcio”, 
ressaltou. O serviço de 
atendimento de urgência e 
emergência continua atra-
vés do telefone 192. 

Prefeitura de Taubaté 
participa da Feira do 

Empreendedor

Representantes da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to e Inovação de Taubaté 
participaram esta semana 
na capital paulista da Feira 
do Empreendedor do Se-
brae-SP.
Durante o maior even-
to de empreendedorismo 
do país, que recebeu 140 

mil pessoas no Anhembi, 
os técnicos da secretaria 
acompanharam as novida-
des no setor.
Com o tema “Cidade Em-
preendedora”, o evento 
reuniu empreendedores, 
expositores, lojas modelo, 
instituições de crédito e 
uma extensa programação 

de palestras, além de espa-
ços voltados para consul-
toria e diagnóstico empre-
sarial.
As informações obtidas no 
encontro serão repassadas 
ao público local por meio 
da Sala do Empreendedor, 
localizada na sede da Pre-
feitura de Taubaté.

Campanha Xô Escorpião 
recolhe 60 toneladas de 

resíduos

A primeira etapa da cam-
panha Xô Escorpião pro-
movida pela Prefeitura de 
Taubaté terminou nesta 
sexta-feira, 24 de feverei-
ro, com um saldo de 60 to-
neladas de entulho e resí-
duos recolhidos na região 
composta pelos bairros 
Cecap, Novo Horizonte e 
Chácaras Flórida.
Um total de 21 praças re-
cebeu serviços de capina e 
limpeza com o apoio dos 
detentos que integram as 
frentes de trabalho da pre-
feitura. Outras duas praças 
devem ser limpas ainda 
nesta semana para encerrar 
a programação na região.
Fiscais do Setor de Pos-
turas da prefeitura pro-
moveram um pente-fino 
nos terrenos dos bairros. 
A fiscalização resultou em 
nove notificações e quatro 

multas aplicadas por irre-
gularidades, como o acú-
mulo de sujeira, mato alto 
e entulho.
Funcionários da Secreta-
ria de Obras promoveram 
a limpeza de 269 bocas de 
lobo. Em 14 delas foram 
encontrados escorpiões.
Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) fizeram visitas casa a 
casa e distribuíram cerca 
de 3.000 folhetos com di-
cas de prevenção aos mo-
radores. Também foram 
realizadas capacitações 
das equipes das salas de 
espera de unidades de saú-
de da região, bem como de 
88 professores da rede mu-
nicipal. Estes profissionais 
serão agentes multiplica-
dores responsáveis por au-
xiliar na conscientização 
de estudantes e seus fami-

liares sobre o animal.
De acordo com cronogra-
ma estabelecido no início 
do ano, a região composta 
pelos bairros Parque Três 
Marias, Bosque da Saúde 
e Terra Nova deve receber 
a campanha Xô Escorpião 
entre 20 e 31 de março. A 
megaoperação de combate 
aos escorpiões vai englo-
bar 26 bairros de Taubaté 
e acontecerá mensalmente 
até novembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.
A campanha Xô Escorpião 
em Taubaté conta com o 
apoio de parceiros como a 
EDP Bandeirante e o labo-
ratório SPX.


