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A GAzetA dos Municípios

Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem

inscrições em outubro

Semelp prepara Festas 
para Dia das Crianças
em Pindamonhangaba

Prefeitura abre inscrições 
para processo seletivo de 

estagiários em Pinda

Tremembé inicia projeto
para emagrecimento 

com saúde

As Escolas do Trabalho de 
Taubaté oferecem, duran-
te o mês de outubro, 168 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos em 
diversas áreas, além de 26 
vagas remanescentes no 
ramo industrial.
Os interessados precisam 
atender os pré-requisi-
tos para poder efetuar a 
matrícula e as vagas são 
preenchidas por ordem de 
chegada. Para o curso de 
Penteados e Tranças é ne-
cessário apresentar certi-
ficado de Cabeleireiro ou 
Auxiliar. Pata o curso de 
Excel Básico, é necessário 
possuir o curso de Infor-
mática Básica.
A maioria dos cursos exi-
ge a idade mínima de 16 
anos. Os cursos de Pente-
ados e Tranças e Manicure 
e Pedicure aceitam candi-
datos com idade a partir de 
18 anos. A idade mínima 
para o curso de Digitação 
é de 14 anos.
O ensino fundamental 
completo é obrigatório 
para os cursos com certi-
ficação do Senai. Para os 
demais é exigido o fun-

Muitas brincadeiras, apre-
sentações artísticas, mú-
sica, jogos recreativos, 
zumba e até piscina são 
algumas das atrações das 
duas festas comemorati-
vas ao Dia da Criança, que 
a Semelp está preparando.
No dia 8 de outubro, a festa 
será no Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito”, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do CIEE - Centro de In-
tegração Empresa Es-
cola - abriu inscrições 
para processo seletivo 
de estagiários para 2018.  
As vagas são para cadastro 
reserva e estão disponí-
veis em 15 áreas de curso 
superior: Administração 
de Empresas, Arquitetu-
ra e Urbanismo, Biolo-
gia, Comunicação Social 
(Jornalismo), Direito, 
Educação Física, Enge-
nharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Farmácia, 

Serão seis dias para apren-
der hábitos que ema-
grecem com orientação 
médica, psicológica e nu-
tricional através do Proje-
to “Amigos da Balança”. 
Totalmente grátis.
De 08 à 13 de outubro de 
2017 às 19h30.
Local: Rua Primeiro de Ja-
neiro, 245 – Centro – Tre-

damental incompleto.Os 
cursos de Excel Básico, 
Controle Dimensional e 
Funilaria de Brilho são 
certificados pelo Senai e 
os demais pela Escola do 
Trabalho.
A matrícula é efetuada 
com a apresentação das 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
comprovante de escolari-
dade. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3622-1170 ou  em: 
www.taubate.sp.gov.sp
Confira os cursos, vagas 
disponíveis e data de ins-
crições em cada unidade:
Jaboticabeiras I – Av. 
Monte Castelo, 15
– Designer de Sobrance-
lhas – 12 vagas – inscri-
ções dia 18
– Penteados e Tranças – 12 
vagas – inscrições dia 19
– Unhas Artísticas – 24 va-
gas – inscrições dia 31
Jaboticabeiras II – Av. Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1.555
– Excel Básico – 12 vagas 
– inscrições dia 17
Cecap –  Rua Firmo Men-
des Castilho, 750

em Moireira César, e no 
dia 12 de outubro, no Cen-
tro Esportivo João Car-
los de Oliveira “João do 
Pulo”. Nos dois locais, a 
comemoração será realiza-
da das 13h30 às 18 horas.  
Entrada gratuita. Impor-
tante ressaltar que, para 
as atividades nas piscinas, 
crianças menores de 7 anos 

Fisioterapia, Informática 
(Ciência da Computação, 
Computação Aplicada, 
Engenharia da Computa-
ção, Análise de Sistemas,  
Tecnologia em Redes de  
Computadores, Tecnolo-
gia em Análise de Desen-
volvimento de Sistemas), 
Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, e Terapia 
Ocupacional; quatro de 
nível técnico: Administra-
ção; Informática, Seguran-
ça do Trabalho, e Serviços 
Jurídicos; além de nível 
médio.
Os interessados devem fa-

membé-SP
Inscrições pelo telefone: 
(12) 3674-1901 (das 9h às 
17h) ou (12) 99178-0455
O projeto tem como foco 
proporcionar aos partici-
pantes: o estímulo para 
as práticas corporais sau-
dáveis; o autodomínio do 
corpo e das vontades; o 
incentivo a uma alimenta-

– Escovas e Penteados – 
12 vagas – inscrições dia 
10
Estiva –  Rua Edmundo 
Morewood, 551
– Funilaria de Brilho – 12 
vagas – inscrições dia 10
– Excel Básico – 10 vagas 
– inscrições dia 11
– Controle Dimensional – 
25 vagas – inscrição dia 17
Areão  – Av. Santa Cruz do 
Areão, s/n
– Digitação – 10 vagas – 
inscrições dia 10
– Designer de Sobrance-
lhas – 15 vagas – inscrição 
dia 11
Pq Três Marias – Rua Ar-
mando de Moura, 264
-Excel Básico –  12 vagas 
– inscrição dia 17
Sítio Santo Antônio – Av. 
Dr. José Ortiz Patto, 2557
– Manicure e Pedicure – 
12 vagas – inscrição dia 3
– Controle Dimensional – 
10 vagas remanescentes – 
inscrições imediatas
Quinta das Frutas – Rua 
Caminho dos Coqueiros, 
250
– Controle Dimensional – 
14 vagas remanescentes – 
inscrições imediatas

poderão participar somen-
te se estiverem acompa-
nhadas por maior de idade.  
A brincadeira é para crian-
ças até os 15 anos, e todos 
devem, obrigatoriamente, 
trajar maiô, biquíni, sunga 
ou shorts de banho. Não 
será permitido entrar na 
água com vestimentas que 
não sejam essas.

zer cadastro gratuito pelo 
site www.ciee.org.br até 
dia 15 de outubro. A prova 
seletiva será realizado dia 
22 de outubro na Funvic - 
campus Dutra, às 9 horas 
para curo superior; e às 12 
horas para nível técnico e 
médio.
O valor da bolsa auxílio é 
de R$ 472,44 (nível supe-
rior) e R$ 420,42 (médio e 
técnico), além de auxílio 
transporte de R$ 30,00. 
Mais informações pelo site 
da Prefeitura http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/concursos.asp

ção qualitativamente sau-
dável e equilibrada; além 
de promover o emagreci-
mento saudável e mini-
mizar dores articulares e 
musculares. Parceria entre 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, Novo Tempo, Es-
cola Adventista e Polisport 
Academia.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Ponte do Paraíba recebe
iluminação de LED em Pinda

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tinua em andamento. Na 
última semana, foram ins-
taladas lâmpadas LEDs na 
ponte do Rio Paraíba, que 
dá acesso à Rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo, 
importante via de acesso 
aos bairros rurais, como 
Núcleos Turísticos Ribei-
rão Grande e Piracuama, e 
a Campos do Jordão.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Ser-
viços Públicos, as lâmpa-

das de LEDs são as mais 
eficientes, pois são econô-
micas, duram mais e cau-
sam menor impacto am-
biental.
O projeto de ilumina-
ção planeja atender cer-
ca de 19 mil pontos em 
todo município. Além 
da redução do consu-
mo de energia, o que irá  
gerar economia, os LEDs 
possuem também baixo 
custo de manutenção e au-
xiliam os munícipes, pois 
a cidade iluminada de for-
ma correta orienta melhor 

os motoristas e garante 
mais segurança.
Receberam a nova ilumina-
ção locais como o viaduto 
central, Avenida Coronel 
Fernando Prestes, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Rua Deputado Claro Cé-
sar - até o Museu Histórico  
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.
As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em 
áreas com necessidade, 
tais como bairros urbanos 
e áreas rurais para reforço 
de iluminação.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 193, Termo nº 6654
Faço saber que pretendem se casar JOÃO AMBRÓSIO DE FRANÇA e REGI-
NA CÉLIA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Cunha - SP, nascido em 12 de dezembro de 1957, de profissão ajudante geral, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de JOSÉ GALVÃO DE FRANÇA, falecido em Cunha/SP na data 
de 12 de abril de 1965 e de MARIA MENDES MEIRELLES DE FRANÇA, 
falecida em Cunha/SP na data de 7 de julho de 2003. Ela é natural de São Luís 
do Paraitinga - SP, nascida em 11 de novembro de 1965, de profissão doméstica, 
de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Perimetral dos Ibéres, 
nº 11, Vale das Flores, nesta cidade, filha de JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, fa-
lecido em São Luís do Paraitinga/SP na data de 18 de maio de 1977 e de VERA 
DE ANDRADE OLIVEIRA, falecida em São Luís do Paraitinga/SP na data de 
3 de setembro de 1972. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

RELAÇÃO DE VAGAS
PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Adminis-
trativo (para pessoa 
com deficiência)
Vendedor pracista
Vendedor de materiais 
de construção
-NÚMERO DO PIS-
CARTEIRA DE TRA-
BALHO-RG, CPF

Endereço: Piso supe-
rior da Rodoviária Ve-
lha

Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empre-
sas 
As empresas que têm 
o interesse em cadas-
trar vagas abertas  en-
trar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farma-
cêutico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar 
com ânsias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma 
receita de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi 
misturado com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da 
Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris 
de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor 
oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava 
entre os ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. 
Dois anos depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce 
e menos gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao 
Brasil em 1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-
Cola são vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamen-
te. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de 
sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que 
a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam 
mais nítidos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa 
respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os 
batimentos cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o 
sonho se assemelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os so-
nhos com situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos 
problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madruga-
da, completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, 
uma viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem 
pra ele descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um 
caminhão capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e 
o homem aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com 
a mulher perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com 
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera 
libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de 
um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um ir-
mão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
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Pindamonhangaba
comemora Mês da Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, irá promover, 
no mês de outubro, uma 
mostra de filmes e um ci-
clo formativo com HTPCs 
temáticos para falar sobre 
educação. As atividades 
temáticas serão para ce-
lebrar o dia do professor, 
comemorado no dia 15 de 
outubro.
A mostra de filmes será 
nas quartas-feiras, às 19 
horas, no Palacete 10 de 
Julho.
A primeira exibição será 
no dia 4 de outubro, e será 
apresentado o documen-
tário nacional “Nunca me 
sonharam”, com direção 
da Cacau Rhoden e clas-
sificação de 10 anos. O 
documentário mostra os 
desafios e as expectativas 
de quem está presente na 
realidade do Ensino Mé-
dio nas escolas públicas 
do Brasil, na visão de pro-
fessores, gestores, alunos 
e especialistas.
A segunda produção será 
apresentada no dia 11, e 
terá a exibição de outro 
documentário da diretora 
Cacau Rhoden, chamado 
“Tarja Branca”. O docu-
mentário busca, através de 
depoimentos, exaltar a im-
portância do brincar, tra-

zendo diversas brincadei-
ras tradicionais presentes 
na nossa cultura popular.
No dia 18, terá a exibição 
do documentário “Pro dia 
nascer feliz”, com a di-
reção do João Jardim e 
classificação de 10 anos. 
A produção expõe de-
poimentos de estudantes 
sobre seus receios no am-
biente da rede pública e 
particular.
O último documentário 
será no dia 25, e será exi-
bida a produção do diretor 
Antonio Sagrado, “Quan-
do sinto que já sei”. O 
intuito do documentário 
é provocar uma reflexão 
sobre o modelo tradicional 
de ensino, apresentando 
projetos educacionais ino-
vadores do Brasil.
As exibições são gratuitas 
e abertas ao público, e as 
sessões são limitadas a 50 
lugares. O Palacete 10 de 
Julho fica localizado na 
rua Deputado Claro César, 
n°33, centro.
Palestras temáticas
O ciclo formativo de HTP-
Cs começa com a palestra 
“Ensinar a escrever nos 
anos iniciais: da alfabeti-
zação à produção de tex-
tos”, na segunda-feira (2), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera. O 
segundo será “Os desafios 

da diversidade sexual na 
escola”, no dia 03 (terça-
feira), às 14 horas, no Pa-
lacete Dez de Julho.
A próxima palestra será 
“Escola como local seguro: 
trabalhando com o pensar, 
o sentir e o querer”, no dia 
10 (terça-feira), às 18h30, 
no Auditório da FABAD. 
No dia 16 (segunda-feira), 
às 18h30, no Auditório da 
Faculdade Anhanguera, o 
tema será “Financiamento 
público da educação”. Já 
no Palacete Dez de Julho, 
no dia 17 (terça-feira), às 
14 horas, “Educação de jo-
vens e adultos: uma educa-
ção inclusiva, uma escola 
acolhedora” será o tema 
discutido.
O último assunto será “+ 
Meninas + Ciências + 
Matemática”, no dia 24 
(terça-feira), às 18h30, no 
Auditório da Faculdade 
Anhanguera.
O evento é voltado para 
os educadores da rede 
municipal de ensino de 
Pindamonhangaba, po-
rém a partir de segun-
da-feira (2), os interes-
sados em geral poderão  
se inscrever presencial-
mente na Secretaria de 
Educação e Cultura, lo-
calizada na rua Fortunato 
Moreira, 155, centro, ou 
pelo telefone 3644-1570.
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Taubaté Veste Rosa 
Contra Câncer de 

mama

Taubaté oferece acesso à leitura para pessoas 
com deficiência visual e motora

Taubaté programa
ADL para combate ao 

Aedes aegypti

Hidrojateamento é  usado 
na megaoperação de

limpeza de bocas-de-lobo
em Caraguatatuba

Prefeitura de Caçapava
e Repamix doam

suplementos para animais

Taubaté promove, a partir 
da próxima sexta-feira, dia 
6 de outubro, uma série de 
atividades nas unidades de 
saúde para marcar o “Ou-
tubro Rosa”.
A campanha “Taubaté Ves-
te Rosa” prevê atividades 
educativas como palestras 
e orientações, distribuição 
de material educativo, co-
leta de exame preventivo 
de câncer de colo de úte-
ro o “papanicolau” e exa-
me físico da mama para 
prevenção de câncer de 
mama.
Durante esse mês, uma ilu-
minação especial também 
será instalada no Cristo 
Redentor, Prédio da CTI, 
Palácio do Bom Conselho 
e na Secretaria de Saúde.
Entre os dias 6 e 28 de 
outubro, as unidades bási-
cas promoverão mutirões 

A Biblioteca Municipal 
Professor José Jeronymo 
de Souza Filho foi con-
templada em um concurso 
promovido pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de 
São Paulo.
O concurso selecionou 
projetos de bibliotecas 
públicas interessadas em 
receber equipamentos de 
tecnologia assistiva capa-
zes de assegurar o acesso 
à leitura para pessoas com 

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté iniciam na 
próxima segunda-feira, 2 
de outubro, a ADL (Análi-
se de Densidade Larvária) 
para monitorar o índice 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti 
no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 
imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.

Prosseguindo com a me-
gaoperação de limpeza de 
bocas-de-lobo, a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba está 
utilizando um caminhão 
de hidrojateamento de alta 
pressão para melhor resul-
tado no desentupimento 
do sistema de drenagem 
da cidade.
A responsável pelos traba-
lhos é a Secretaria de Ser-
viços Públicos (Sesep) que 
até agora já limpou mais 
de 60 bocas-de-lobo, na 
Avenida Geraldo Noguei-
ra da Silva, nos bairros 
Aruan e Indaiá.
O hidrojateamento consis-
te na aplicação de um jato 
de água de alta pressão 
dentro de uma tubulação 
para limpá-la ou desobs-

A Prefeitura de Caçapava 
através do Fundo Social 
de Solidariedade em par-
ceria com a Repamix doou 
suplementos alimentares 
para os animais da ONG 

de coleta de preventivo, 
além de exames físicos 
de mama. As mulheres 
devem procurar antecipa-
damente suas unidades de 
referência para verificar o 
cronograma de atividades. 
Para participar da campa-
nha e a coleta de preven-
tivo, é preciso levar RG, 
CPF, cartões Sim e SUS.
Existem em Taubaté 
83.673 mulheres entre 25 
anos e 64 anos, faixa etá-
ria considerada vulnerá-
vel para a ocorrência de 
câncer de colo de útero. 
Considerando que o exa-
me de Papanicolau deve 
ser realizado a cada três 
anos, isso significa que 
27.891 mulheres deveriam 
ter realizado este proce-
dimento em 2016. No en-
tanto, foram realizados 
cerca de 13 mil exames. 

deficiência visual e moto-
ra.
Os projetos foram selecio-
nados por uma comissão 
julgadora e os vencedores 
receberam kit de equi-
pamentos e treinamento 
necessário para sua utili-
zação. O kit recebido pela 
Biblioteca Central contém 
computador, ampliador 
automático, scanner leitor 
de mesa, teclado amplia-
do, mouse estacionário, 
software de voz sintetiza-

Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão.
O trabalho de contro-
le é realizado, normal-
mente, nos meses de ja-
neiro, julho e outubro.   
Em outubro do ano passa-
do a ADL foi de 0,3. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 

truí-la. A alta velocidade 
da água gera uma pressão 
que destrói os objetos que 
estão impedindo o fluxo 
dentro de uma tubulação, 
sem danificá-la.
Na semana passada, cen-
tenas de pedras portugue-
sas foram encontradas 
dentro de uma das bo-
cas-de-lobo, obstruindo a  
drenagem de água. As pe-
dras foram encontradas 
por funcionários ligados à 
Sesep, durante a megaope-
ração de limpeza das tubu-
lações.
Os resíduos mais comuns 
encontrados nas bocas-de
-lobo são areia (arrastada 
para dentro da tubulação 
pela maré alta), resíduos 
verdes (folhas, galhos e 

Aconchego dos Bichos de 
Caçapava.
Os suplementos nutrem e 
fortalecem o sistema imu-
nológico, são indicados 
para animais com dificul-

Já em relação à mamogra-
fia, existem atualmente em 
Taubaté 30.626 mulheres 
entre 50 anos e 69 anos. 
Considerando que a ma-
mografia deve ser bianual, 
isso significa que 15.313 
mulheres deveriam fazer 
a mamografia de rastre-
amento no ano de 2016, 
mas foram realizados ape-
nas 5.870 exames.
A campanha do Mi-
nistério da Saúde, co-
nhecida por ” Outubro 
Rosa”, tem por objetivo  
fortalecer as recomenda-
ções para o rastreamento 
e o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e desmis-
tificar conceitos em rela-
ção à doença.
A campanha “Taubaté 
Veste Rosa” conta com as 
parcerias da Secretaria de 
Saúde, SPX e Milclean.

da para atuação com o sof-
tware leitor de tela NVDA 
(leitor de tela em código 
aberto para Windows que 
ajuda deficientes visuais 
na inclusão digital), um 
display braile e impresso-
ra braile.
O uso dos equipamentos é 
gratuito e oferecido de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Biblioteca que 
fica na Praça Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, no 
Centro.

risco de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
De janeiro até agosto des-
te ano, Taubaté registrou 
56 casos de dengue con-
tra 3.295 casos no mesmo 
período do ano passado. 
O município não tem ne-
nhum caso de zika em 
2017. Até o momento fo-
ram confirmados 5 casos 
de chikungunya.

grama) e lixo como papéis, 
sacos plásticos, canudos, 
fraldas descartáveis, gar-
rafas pet, garrafas de vidro, 
entre outros. Há mais de 
10 anos as bocas-de-lobo 
da cidade não passam por 
um processo de limpeza 
como o que está sendo re-
alizado esse ano.
Ação preventiva
O objetivo da megaope-
ração é de melhorar o 
escoamento das águas, 
evitando enchentes e 
alagamentos no perío-
do de fortes chuvas que  
ocorrem nos meses de ve-
rão. Os trabalhos iniciam 
simultaneamente à ação de 
limpeza e desassoreamen-
to de valas, córregos e rios 
em toda a cidade.

dades para se alimentar e 
no período de amamenta-
ção.
As outras ONGs da cidade 
também serão beneficia-
das.


