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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura e DAEE se
mobilizam para evitar

enchentes em Tremembé

Projeto Edutran inicia
atividades nesta semana

em Pindamonhangaba

Audiência Pública: Balancete 
Financeiro do 3º Quadrimestre 
de 2016 sobre as despesas e 
fontes de recursos aplicados 

na Saúde em Tremembé

O Município de Tremem-
bé recebeu no dia 22 de 
fevereiro, a visita de téc-
nicos do DAEE, objeti-
vando, através de pedido 
oficial da Secretaria de 
Agricultura de Meio Am-
biente e do Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli, 
viabilizar a execução de 
obras de desassoreamento 
e limpeza no Córrego do 
Convento Velho e Ribei-
rão das Pedras. O Enge-
nheiro José do Carmo e 
o Técnico de Campo Al-
fredo Rangel, ambos do 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Esta-
do de São Paulo – DAEE, 
compareceram no Muni-
cípio de Tremembé visto-
riando áreas que sofreram 
danos oriundos das chuvas 

O Projeto de educação 
no trânsito Edutran inicia 
suas atividades de 2017 
nesta segunda-feira (6). 
Realizado pelos agentes 
de trânsito da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o 
Edutran completa, no dia 
23 de março, 10 anos de 
atividades.
Por meio do projeto, crian-
ças dos quartos anos das 
escolas municipais contam 
com aulas teóricas e práti-
cas sobre comportamento 

O Gestor do Sistema  
Único de Saúde do Mu-
nicípio convida para au-
diência pública onde 
será apresentado o Ba-
lancete Financeiro do   
3º Quadrimestre de 
2016 sobre as despe-

que atingiram a cidade no 
início do ano de 2017. As 
vistorias ocorreram no Ri-
beirão das Pedras, que de-
verá passar um processo de 
desassoreamento, onde se 
pretendem limpar o leito 
do ribeirão, aumentando a 
área para vazão das águas,  
evitando, desta forma, en-
chentes, cheias e acúmulo 
de águas nas áreas urbanas 
próximas, principalmen-
te o Parque Novo Mun-
do; vistoriaram, também, 
dois pontos do Córrego do 
Moinho: um no Bairro dos 
Guedes, onde a galeria de 
águas pluviais cedeu devi-
do ao volume de água, cau-
sando uma grande erosão 
no local, pondo em risco a 
estrutura e o asfalta da Rua 
Benedito Rodrigues Lo-

seguro no trânsito, se tor-
nando agentes multiplica-
dores de boas maneiras.
Neste semestre, serão 
atendidas 550 crianças de 
dez escolas municipais: 
EM Prof. Augusto César 
Ribeiro, Vila Rica; EM 
Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, Boa Vista; EM 
Prof. Elias Bargis Mathias, 
Araretama; EM Prof. Félix 
Adib Miguel, Lessa; EM 
Dr. André Franco Monto-
ro, Crispim; EM Profª Gil-

sas e fontes de recur-
sos aplicados na Saúde,  
bem como a oferta e pro-
dução de serviços na rede 
assistencial própria e con-
tratada, que acontecerá na  
Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Tre-

pes, e o outro local trata-se 
de uma propriedade onde 
uma touceira de bambu 
cedeu no leito do ribeirão, 
causando transtornos para 
os proprietários do entor-
no e impedindo o fluxo 
natural das águas. Após 
esta vistoria, os técnicos 
do DAEE irão elaborar o 
Relatório de Vistoria, que 
visa a liberação do em-
préstimo de máquinas do 
Estado para que o Municí-
pio possa executar as obras 
e as interferências neces-
sárias. Salienta-se, ainda,  
que tais interferências pos-
suem Laudo de Vistoria da 
Defesa Civil, atestando a 
situação emergencial em 
que se encontram, sendo 
necessárias medidas ur-
gentes para saná-las.

da Piorini Molica, Santa 
Luzia; EM Profª Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
min, Araretama; EM Profª 
Maria Aparecida Arantes 
Vasques, Mombaça; EM 
Profª Maria Aparecida Ca-
margo de Souza, Ribeirão 
Grande; e EM Vito Ardito, 
Araretama.
Desde seu início, o Edu-
tran já formou 7012 crian-
ças, como Agentes Multi-
plicadores de Boas Ações 
no Trânsito.

membé, neste município, 
no dia 27 de março de 
2017, às 10h, em cum-
primento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.  
Contando com sua valio-
sa presença, agradecemos 
antecipadamente.

Secretaria de Educação
de Caraguá oferece curso 

gratuito de italiano

A Prefeitura de Caragua-
tatuba por meio da Secre-
taria de Educação em par-
ceria com a Federação das 
Entidades Culturais Ítalo 
Brasileiras do Estado de 
São Paulo (Fecibesp) e o 
Consulado Geral da Itália 
de São Paulo abre 50 va-
gas à população do muni-
cípio para o curso de ita-
liano, gratuito. Outras 150 
vagas foram oferecidas 
aos professores e servido-
res da rede municipal.
 O curso é resultado de 
uma parceria firmada en-
tre a Prefeitura de Cara-

guá, a Fecibesp e o Con-
sulado Geral da Itália. A 
assinatura do convênio foi 
realizada na secretaria de 
Educação, no sábado (4), 
com a presença do pre-
feito Aguilar Júnior e do 
cônsul honorário italiano, 
Giampaolo Bonoro.  O ob-
jetivo principal é formar 
educadores para ministra-
rem aulas de italiano como 
matéria opcional na grade 
curricular das unidades es-
colares.  O prefeito Agui-
lar Júnior ressaltou que 
essa é uma oportunidade 
das pessoas aprenderem 

uma nova língua e uma 
nova cultura.  O curso é 
de 450 horas, dividido em 
cinco módulos, compos-
tos por 30 encontros de 
três horas cada. O início 
do curso será no dia 10 de 
março e terá a duração de 
três anos. Os participantes 
estão divididos em turmas 
às sextas, de 19h às 22h, e 
aos sábados, de 9h às 12h, 
na Secretaria de Educação, 
no Indaiá.  Os interessados 
devem fazer a inscrição 
pela internet no endereço 
eletrônico italiano.cara-
gua@gmail.com.
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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

Pelo dia em que você nasceu, o que você é?
Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a) 
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador (a

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Adminis-
tração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi 
cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia, falo corretamente 
cinco idiomas, entre eles o latim e o mandarim e agora quero aprender um jeito de 
arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua, para fins matrimoniais. Tratar com Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento do DERSA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade, 
por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: Alugamos apenas no 
período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens 

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência está 
na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar completa-
mente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode colocar 
tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é imediata-
mente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender e assim 
acabamos metidos em uma briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito importante para 
qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individualista precisa comparti-
lhar certos momentos da sua vida. Não é só nas horas difíceis que precisamos de 
um ombro amigo para nos apoiar e acolher nossa dor. Também nas horas de alegria 
é preciso ter alguém com quem comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho 
um sucesso, sem ninguém que nos aplauda nem erga um brinde às nossas conquis-
tas. Antes de declarar para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma 
sobre o assunto.
***
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marcas, não arrisca 
vestir uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente 
quem não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não ar-
risca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos 
uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não sou suficiente jovem para saber tudo.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força.
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.

MISCELÂNEA Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 117, Termo nº 6502
Faço saber que pretendem se casar JEFFERSON SIQUEIRA GONÇALVES e 
CINTIA DA SILVA MORAES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Arujá - SP, nascido em 21 de abril de 1990, de profissão auxiliar de limpeza, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, 
nº 1260, Centro, nesta cidade, filho de BENEDITO GONÇALVES FILHO, de 
66 anos, nascido na data de 16 de julho de 1950, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Brotas/SP e de CLAUDIA SIQUEIRA GONÇALVES, de 
53 anos, nascida na data de 30 de novembro de 1963, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
28 de fevereiro de 1987, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MANOELINO DE 
MORAES, falecido em Taubaté/SP na data de 31 de março de 2014 e de CLEO-
NICE DA SILVA MORAES, de 50 anos, nascida na data de 16 de maio de 1966, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Guaianazes/SP. 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 117, Termo nº 6503
Faço saber que pretendem se casar JOÃO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO 
e NATÁLIA FERREIRA MARCONDES, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 27 de julho de 1989, de profissão 
funcionário público estadual, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Travessa Treze de Maio, nº 81, Centro, nesta cidade, filho de JOÃO CARDOSO, 
de 62 anos, nascido na data de 15 de janeiro de 1955, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ELIANE RODRIGUES DE SOU-
ZA CARDOSO, de 55 anos, nascida na data de 22 de outubro de 1961, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangba/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 8 de setembro de 1990, de profissão caixa, de estado ci-
vil solteira, residente e domiciliada na Rua José Higino Siqueira, nº 278, Jardim 
Santana, nesta cidade, filha de CLAUDIO GAMA MARCONDES, de 54 anos, 
nascido na data de 23 de maio de 1962, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, ntaural de Taubaté/SP e de JULIA VALÉRIA FERREIRA MARCONDES, 
falecida em São Paulo/SP na data de 13 de outubro de 2015. 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
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINS-
TRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUS-
TRIAL
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
 
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.
br

Passarela quebrada sobre 
rio do Ouro é retirada para 

reforma em Paraibuna

Atingida por uma árvore 
no final do ano passado e 
há mais de um ano aban-
donada, a passarela ao 
lado da ponte sobre o rio 
do Ouro, nas proximida-
des do Horto Florestal, foi 
retirada hoje (02) para re-
forma.
 A Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep) esteve 
hoje no local e, em pou-
cos minutos, com a ajuda 
de um caminhão munck, 
retirou a passarela, que es-
tava com suas estruturas 
totalmente enferrujadas e 
o piso retorcido.

 A passarela, paralela à 
ponte, é utilizada princi-
palmente por moradores 
da região e por cerca de 
150 estudantes da EMEI/
EMEF Bernardo Ferreira 
Louzada, localizada na es-
trada do Horto Florestal.
 Depois da retirada da 
passarela, que tem aproxi-
madamente 14 metros de 
comprimento, o local foi 
isolado com fitas. A ponte 
será a única alternativa dos 
pedestres para a travessia 
do rio.  Funcionários da 
Sesep que estiveram tra-
balhando na retirada das 

ferragens acreditam que 
o piso deverá ser reapro-
veitado. Contudo, a estru-
tura enferrujada deve ser 
substituída por madeira 
tratada.  O secretário de 
Serviços Públicos, Rober-
ti Costa, estima que, logo 
que a Secretaria consiga o 
material necessário para a 
reforma, será necessária 
uma semana de trabalhos 
no local para a instalação 
da nova passarela. “Nosso 
objetivo é fazer a substi-
tuição o mais rapidamente 
possível, tornando o local 
seguro para os pedestres”. 
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Caps II promove Grupo 
de Orientação Familiar

O Caps II (Centro de 
Apoio Psicossocial) de 
Taubaté convida a popula-
ção a participar dos encon-
tros semanais do Grupo de 
Orientação Familiar.
Este é um grupo aberto a 
todos que se interessarem 
em participar para buscar 
entendimento sobre trans-
tornos mentais.  Os encon-
tros acontecem todas as 
sextas-feiras, das 14h às 

15h30. Não é necessário 
se inscrever antecipada-
mente.
Durante os encontros serão 
fornecidas informações 
sobre o que são doenças 
mentais, seus diferentes 
tipos e causas, a necessi-
dade do tratamento/assis-
tência e de como ela pode 
e deve ser realizada.
Quem quiser participar é 
só vir até o Caps II, se diri-

gir à recepção e avisar que 
veio participar do Grupo 
de Orientação Familiar. 
No grupo terá uma lista de 
presença.
Serviço: Grupo de Orien-
tação Familiar Local: Cen-
tro de Atenção Psicosso-
cial – CAPS II Endereço: 
Avenida Inglaterra, 240. 
Jardim das Nações. Tauba-
té, SP Horário: toda sexta-
feira, das 14h as 15h30

Taubaté aumenta oferta 
e produção de serviços 

de saúde em 2016

Balanço da Secretaria de 
Saúde de Taubaté indica 
um aumento generalizado 
no número de atendimen-
tos na rede municipal e o 
consequente crescimento 
na quantidade de exames 
fornecidos, bem como de 
medicamentos dispensa-
dos. Os números foram 
obtidos a partir dos levan-
tamentos quadrimestrais 
de 2016, em comparação 
com os de 2015.
Chama atenção o aumento 
de atendimentos nas unida-
des de ESF (Estratégia de 
Saúde da Família), Pamos 
(Postos de Atendimento 
Médico e Odontológico) e 
na urgência e emergência. 

Os Pamos, por exemplo, 
tiveram o maior aumento 
percentual (18,84%), com 
156,9 mil atendimentos a 
mais no ano passado.
Já os exames de diagnósti-
co aumentaram em 8,46%, 
com uma oferta de 90,5 
mil procedimentos a mais. 
Com 15,7 milhões de me-
dicamentos fornecidos em 
2016, a Secretaria de Saú-
de de Taubaté computou 
um crescimento de 4,38% 
em relação a 2015.
Apesar da estabilidade em 
relação às especialidades 
médicas, o destaque nega-
tivo fica para o aumento de 
42,61% no número de fal-
tas nas consultas. No ano 

passado, 24,8 mil pessoas 
faltaram às consultas com 
os médicos especialistas 
da rede.
No setor de saúde men-
tal, o CAPS I (Centro de 
Apoio Psicossocial Infan-
til) foi responsável por 
14,3 mil atendimentos em 
2016, o que representa um 
aumento de 66,37% em re-
lação a 2015.
Estes indicadores servem 
como uma importante fer-
ramenta para a definição 
de estratégias de gestão 
por parte do corpo técni-
co da Secretaria de Saúde 
de Taubaté. Confira abai-
xo um resumo da oferta e 
produção da pasta.

Balanço Secretaria de Saúde de 
Taubaté 2015/2016
Atendimentos nas unidades de ESF – 
Crescimento de 11,98%
2015 – 388.786
2016 – 435.380
Atendimentos nos Pamos – Crescimento 
de 18,84%
2015 – 832.651
2016 – 989.568
Exames de diagnóstico – Crescimento 
de 8,46%
2015 – 1.068.845
2016 – 1.159.368
Farmácia (itens distribuídos) – Cresci-
mento de 4,38%
2015 – 15.060.932
2016 – 15.721.482
Atendimentos nas unidades de Urgência 
e Emergência – Crescimento de 8,28%
2015 – 401.664

2016 – 434.946
Atendimentos na Policlínica – Redução 
de 0,21%
2015 – 250.585
2016 – 250.038
Faltas na Policlínica – Aumento de 
42,61%
2015 – 17.394
2016 – 24.806
Atendimentos no CAPS II – Crescimen-
to de 25,41%
2015 – 26.679
2016 – 33.459
Atendimentos no CAPS AD – Queda de 
3,78%
2015 – 18.858
2016 – 18.171
Atendimentos no CAPS I – Crescimento 
de 66,37%
2015 – 8.603
2016 – 14.313

Paratleta de Taubaté
disputa maior competição de 

mountain bike da América

Taubaté oferece exposições 
em museus da cidade e

homenageia as mulheres
em março

O paratleta de Taubaté, 
Tiago Santos, partici-
pou entre os dias 3 e 5 de 
março, da Copa Interna-
cional de Mountain Bike, 
em Araxá (MG). Esta é a 
maior competição da mo-
dalidade na América.

A Divisão de Museus, Pa-
trimônio e Arquivo His-
tórico de Taubaté realiza 
três exposições em março. 
De segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, o local re-
cebe “Taubaté na História 
do Brasil”, “História de 
Taubaté” e “Origens da 
comemoração do Dia da 

Em 2017, a organização 
do evento já confirmou 
equipes de mais de 20 paí-
ses para a disputa.
A prova já é bem conheci-
da no calendário dos me-
lhores atletas do mundo, 
pois conta pontuação para 

Mulher”.
A partir do dia 9 de março, 
às 19h, o museu ainda re-
cebe a 2ª edição da mostra 
“As Taubateanas”.
O Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm tam-
bém é outra opção. O lo-
cal recebe visitas monito-
radas entre os dias 2 e 31 

UCI (União Internacional 
de Ciclismo).
O paratleta taubateano 
disputará a prova de mou-
ntain bike no dia 4 de mar-
ço, o percurso da prova 
será de 5 km e os atletas 
terão que dar três voltas. A 
expectativa de Tiago é fi-
car entre os três primeiros 
colocados na competição.
Tiago Santos, ainda se 
prepara para o Panamae-
ricano de Paratriathlon, 
sua especialidade, que irá 
acontecer em Sarasota, 
nos Estados Unidos, no 
dia 11 de março.

de Março, de terça-feira a 
sábado, das 8h às 17h, e 
domingo, das 8h às 16h.
A Divisão de Mu-
seus fica na rua Tomé 
Portes Del Rey, 925,  
no Jardim Ana Emília. O 
Museu da Imigração Ita-
liana fica na avenida Libe-
ro Indiani, 550.

Trotes para o Samu
superam 45 ligações diárias

Levantamento do Cisamu 
(Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) do 
Vale do Paraíba e Região 
Serrana após os três pri-
meiros meses de operação 
contabilizou uma média 
superior a 45 trotes diários 
para o serviço.
Desde o início das ativi-
dades na região, em 24 
de novembro do ano pas-
sado, foram feitas 25.131 
chamadas para o telefone 
192, das quais 4.136 iden-
tificadas como trotes. Isto 
representa 16,45% no uni-

verso total de chamadas no 
período. Os trotes acabam 
prejudicando a qualidade 
no atendimento a popu-
lação. Atualmente, o Ci-
samu atende chamadas de 
emergência de nove mu-
nicípios, totalizando uma 
população de 579,8 mil 
pessoas. Até o momento 
integram o Cisamu as ci-
dades de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremembé, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga.

Todas as chamadas são 
rastreadas e identificadas. 
De acordo com o artigo 
266 do Código Penal, o 
trote é considerado crime.
Apesar disto, a coordena-
ção do Samu busca pro-
mover a conscientização 
sobre a importância do 
serviço por meio de con-
tato telefônico no número 
identificado.
Em alguns casos, as li-
gações são feitas de ore-
lhões. Em outras ocasiões, 
crianças acabam usando o 
telefone sem a permissão 
dos pais.
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Poupatempo do
Empreendedor

será transferido para
o Mercado Municipal 

em Tremembé

Saúde realiza
campanha de prevenção 

à Tuberculose em
Tremembé

Com o objetivo de aumen-
tar o fluxo de pessoas, a 
Prefeitura irá transferir o 
Poupatempo do Empreen-
dedor, como também o Se-
brae e Banco do Povo para 
o Mercado Municipal de 

A Secretaria Municipal de 
Saúde lança nesta quinta-
feira (02)  a “Campanha 
de Combate a Tuberculo-
se” que acontece até o dia 
20 de março em todas as 
unidades de saúde do mu-
nicípio.
O objetivo é alertar a po-
pulação sobre os sintomas 
da doença e o tratamen-
to gratuito oferecido pelo 
SUS.
O QUE É TUBERCULO-
SE?
É uma doença causada 
por uma bactéria que ata-
ca principalmente os pul-
mões, mas pode também 
ocorrer em outras partes 
do corpo, como ossos, rins 
e meninges (as Membra-
nas que envolvem o cére-
bro).
COMO SE PREVINE A 
TUBERCULOSE?
Evite ambientes fechados 
e mal ventilados, pois fa-
vorecem a transmissão da 
doença. A vacina BCG, 
obrigatória para menores 
de um ano, só protege as 
crianças contra as formas 

Tremembé.
Através de um pedido rea-
lizado pelo vereador Beto 
Tirelli, nesta sexta-feira, o 
Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Jurí-
dico Marco Queiroz, que 

mais graves da doença. 
Adultos não são protegi-
dos por essa vacina.
COMO SE TRATA A TU-
BERCULOSE?
Após o diagnóstico na uni-
dade de saúde, o tratamen-
to deve ser feito o quanto 
antes e por um período mí-
nimo de seis meses, dia-
riamente e sem nenhuma 
interrupção, mesmo com 
o desaparecimento dos 
sintomas. O tratamento só 
termina quando o médico 
confirmar a cura por meio 
de exames.
COMO SE PEGA A TU-
BERCULOSE?
A tuberculose é transmiti-
da de pessoa a pessoa. Ao 
espirrar, tossir ou falar, o 
doente com tuberculose 
nos pulmões espalha no ar 
bactérias que podem ser 
aspiradas por outras pes-
soas.
COMO SE SABE SE AL-
GUÉM ESTÁ COM TU-
BERCULOSE?
Se você está com tosse 
por mais de três semanas, 
acompanhada ou não de 

também é responsável jun-
to com o prefeito Marcelo 
Vaqueli pela vinda destes 
órgãos para o município, 
visitou o novo local e deu 
sinal verde para a mudan-
ça.

febre no fim do dia, suor 
noturno, falta de apetite, 
perda de peso, cansaço ou 
dor no peito, pode ser tu-
berculose.
ONDE PROCURAR 
ATENDIMENTO?
Procure uma unidade de 
saúde mais próxima de sua 
residência.
 NÃO ESQUEÇA
Tosse por mais de três se-
manas, com ou sem catar-
ro, pode ser tuberculose.
A tuberculose tem cura, 
desde que tratada adequa-
damente e por um período 
mínimo de seis meses.
O tratamento NÃO deve 
ser abandonado, mesmo 
com o desaparecimento 
dos sintomas.
Compartilhar talheres, co-
pos, toalhas ou banheiros 
Não transmite tuberculo-
se. Beijos e abraços tam-
bém não.
Procure uma unidade de 
saúde o mais rápido pos-
sível, a qualquer apareci-
mento de um ou mais sin-
tomas da tuberculose.

Pinda abre inscrições 
para Escola de Esportes

Estão abertas as matrículas 
para as Escolas de Espor-
tes oferecidas pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. No total, 
serão oferecidas 3600 va-
gas para crianças e jovens 
de 6 a 17 anos (nascidos 
de 2000 a 2011).
As matrículas seguem até 
que todas as vagas sejam 
preenchidas e as aulas têm 
início imediato -  as aulas 
já estão acontecendo, com 
os alunos do ano passado.
Para se inscrever, é neces-
sário que pais ou respon-
sáveis pelo aluno levem 
2 fotos e cópia do RG ou 
Certidão de Nascimento, 
na secretaria do ginásio 
que irá fazer aula.
De acordo com a profes-
sora Priscila Mateus, res-

ponsável pelas escolas de 
esportes, “A criança que 
pratica esportes se desen-
volve melhor, é mais sau-
dável, é mais disciplinada, 
respeita as regras e tem 
mais amigos, importantes 
para o sucesso escolar a 
para a vida”, afirmou.
Locais de atendimento e 
modalidades oferecidas
G. E. Araretama: Basque-
te, Esportes, Futsal, Fute-
bol, Ginástica Artística, 
Judô e Vôlei.
C. T. Luis Caloi: Basquete, 
Esportes, Funcional, Gi-
nástica Artística, Ginástica 
Rítmica e Vôlei.
G. E. Cidade Nova: Espor-
tes, Futsal e Handebol
C. E. João do Pulo: Atle-
tismo, Basquete, Capo-
eira, Judô, Taekwondo e 
Vôlei de Areia
G. E. Juca Moreira: Futsal, 

Esportes e Vôlei
Quadra Coberta: Futsal, 
Esportes, Handebol e  Vô-
lei
G. E. Tabau: Futsal e Han-
debol
C. E. Zito: Esportes, Fut-
sal, Futebol, Capoeira, Gi-
nástica Rítmica, Handebol 
e Judô
G. E. Pai João: Futsal, Es-
portes e Basquete
Mais informações
Outras informações po-
dem ser obtidas direta-
mente nos centros e giná-
sios esportivos ou pelos 
telefones: Araretama – 
3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do Pulo 
– 3648-2248, Juca Morei-
ra – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito 
– 36375-5425, Pai João – 
3637-5069.

Secretaria de Segurança
de Taubaté recupera 
produtos furtados de 
escola no Carnaval

Agentes da Secretaria 
de Segurança Pública de 
Taubaté recuperaram nesta 
quarta-feira, dia 2 de feve-
reiro, os itens furtados da 
EMEI José Alfredo Lopes 
Vieira, no bairro do Cecap 
III, na sexta-feira de Car-
naval, dia 24 de fevereiro.
Uma denúncia levou os 
agentes a um conjunto 
habitacional próximo à 

escola, onde os produtos 
estavam sendo comercia-
lizados. Quatro indivídu-
os foram conduzidos ao 
DP com auxílio da Polícia 
Militar. Entre os utensílios 
levados pelos bandidos es-
tavam itens alimentícios, 
objetos de uso pessoal 
das crianças como kits de 
higiene, toalhas e fraldas, 
além de duas TVs, um 

microondas, dois rádios, 
dois aparelhos de DVD, 
uma impressora, um home 
theater, um botijão de gás, 
uma balança e dois liqui-
dificadores. Apesar da es-
cola ser monitorada por 
câmeras de segurança, o 
sistema de alarme não foi 
acionado. Um Boletim de 
Ocorrência foi registrado 
no 1º Distrito Policial.


