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A GAzetA dos Municípios

Senado aprova
empréstimo de Taubaté 

junto ao CAF

Atleta de Taubaté é
destaque em evento

de kickboxing

FLIT 2017 mobiliza a
Capital Nacional da
Literatura Infantil

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado 
Federal aprovou na sessão 
da manhã desta terça-feira, 
dia 5 de setembro, a con-
cessão do empréstimo de 
US$ 60 milhões pela Pre-
feitura de Taubaté junto ao 
CAF (Banco de Desenvol-
vimento da América Lati-
na). Também foi aprovada, 
a pedido do senador Ricar-
do Ferraço, a inclusão da 
pauta para leitura em regi-
me de urgência na sessão 
plenária do Senado. Isto 
deve ocorrer na próxima 
semana, o que homologa a 
decisão da comissão.
A MSF (Mensagem do Se-
nado Federal) 52/2017 foi 
o primeiro item analisa-
do pela CAE, cuja sessão 
teve início por volta das 
10h. Coube ao relator, se-
nador Flexa Ribeiro, fazer 

A equipe de Taubaté de 
kickboxing fez bonito no 
último sábado (2), em 
São José dos Campos, no 
evento The King  que reu-
niu 100 atletas da região. 
O destaque ficou por con-
ta de Dayane Cristine que 
além de vencer seu duelo 

Com o objetivo de conso-
lidar a cidade de Taubaté 
como detentora do título 
de Capital Nacional da Li-
teratura Infantil, a Prefei-
tura de Taubaté realiza a 
FLIT – Feira de Literatura 
Infantil de Taubaté, de 11 a 
17 de setembro na Avenida 
do Povo.
O projeto da Flit 2017 (Fei-
ra de Literatura Infantil de 
Taubaté) é promovido por 
meio do Proac (Programa 
de Ação Cultural), através 
da Secretaria de Estado da 
Cultura. Com isso, o Icult 
(Instituto de Cultura e Ci-
dadania) passa a fazer a 
curadoria da Feira, tendo 
como curador o pianista, 
empresário e produtor cul-
tural, Antonio Ribeiro.
A Flit 2017 conta com o 
patrocínio oficial da EMS, 
maior laboratório farma-
cêutico no país, que tem 
um histórico de apoio a 
diversos projetos de res-
ponsabilidade social com 
o objetivo de promover 
saúde, qualidade de vida 
e bem-estar. Além disso, 
a Flit tem também o apoio 
da CBL (Câmara Brasilei-
ra do Livro), ABC Trans-
portes, CCR Nova Dutra, 
Net e Varanda Espetinhos.
O tema geral da FLIT é 
“O Saci – Ética e Cidada-
nia na Literatura Infantil”.  
O tema escolhido segue o 
que estabelece a Década 
Internacional de Afrodes-
cendentes, proposta pela 
Unesco (Organização das 

a leitura. Ao se posicionar 
favoravelmente, o parla-
mentar apenas se posi-
cionou quanto à retirada 
da equivalência em reais 
de valores constantes nos 
incisos 4 e 6 do artigo 2º 
conforme orientação do 
Banco Central.
Já o senador Ricardo Fer-
raço parabenizou o mu-
nicípio por sua situação 
fiscal, que permite a con-
cessão do empréstimo. 
“Minha breve manifesta-
ção, senhor presidente, é 
para enaltecer o município 
de Taubaté porque, vez 
por outra, nós vemos bons 
exemplos de gestões fis-
cais e esses bons exemplos 
precisam ser enunciados. 
O esforço é grande, o de-
safio é maior, mas existem 
estados e municípios que 
estão fazendo o dever de 

foi eleita a melhor atleta 
do evento. Dayane e Ala-
na Veronese venceram as 
atletas da casa também, 
após três rounds, por de-
cisão dos árbitros.  Já Le-
andro Castro nocauteou 
Everton Erbas. A atleta 
Maria Clara venceu por 

Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura), que vai de 2015 
a 2024, com o tema “Afro-
descendentes: reconheci-
mento, justiça e desenvol-
vimento”. De acordo com 
a Unesco, o principal ob-
jetivo da Década Interna-
cional consiste em promo-
ver o respeito, a proteção 
e a realização de todos os 
direitos humanos e liber-
dades fundamentais de 
afrodescendentes, como 
reconhecidos na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos.
Em 1921 o escritor Mon-
teiro Lobato lançou o livro 
O Saci e nele apresentou 
este personagem folclóri-
co para a turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. O meni-
no travesso de uma perna 
só mostrou para Pedrinho 
e Narizinho os segredos da 
floresta e várias lendas do 
Folclore Brasileiro.
A estrutura da feira conta-
rá com stands de editoras, 
formação de professores, 
palestras, sessões de con-
tação de história, atrações 
artísticas (teatro, música e 
dança), oficinas, apresen-
tações de artistas locais, 
saraus e outros.
Durante o evento serão re-
alizadas atividades de for-
mação dos professores e 
orientações que propiciem 
a multiplicação do con-
teúdo após a feira. Além 
disso, todos os dias 200 
crianças da rede municipal 

casa e são esses estados e 
municípios que merecem 
o nosso aval.”
Conforme consta do Ane-
xo B da minuta de Contra-
to, o financiamento soli-
citado pela prefeitura tem 
por objetivo contribuir 
para a melhoria das con-
dições de acesso ao trans-
porte público e ao fluxo de 
tráfego urbano no Muni-
cípio, por meio de inves-
timento em infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Entre outras intervenções 
no município estão o alar-
gamento da Avenida João 
Batista Ortiz Monteiro, no 
Bonfim, a criação de nove 
parques ambientais line-
ares, central semafórica 
inteligente e obras de sa-
neamento.

W.O. Os quatro esportis-
tas treinam na Academia 
Calasans Camargo e são 
apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Taubaté. No 
próximo sábado, dia 09 de 
setembro, a equipe repre-
sentará Taubaté na compe-
tição de MMA amador.

serão levadas para a Flit, 
no período da manhã e da 
tarde, para participar de 
atividades como contação 
de história e encenações 
teatrais. Será fornecido 
transporte para os estudan-
tes da zona rural e locali-
dades mais afastadas.
A FLIT abrigará, em todos 
os dias da feira, na “Bi-
blioteca do Visconde de 
Sabugosa”, os stands das 
editoras: Autêntica, Bam-
bolê, Brasiliense, Callis, 
Casa Cultura, Ciranda 
Cultural, Companhia das 
Letras, Cortez, Edelbra, 
Girassol, Melhoramentos 
e Paulus, além dos espa-
ços dedicados a Academia 
Taubateana de Letras e 
Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes.
A Praça de Alimentação 
“Tina Anastácia” contará 
com diversificados food 
trucks, sendo eles: Açúcar 
Queimado Food Bike, Bob 
Classic Burgues, Bolonhe-
sa Food Truck, Churreria, 
El Chivito, Enrolados Ice 
– Sorvete na Chapa, Jdog’s 
Hot Dog, Kompizza Food 
Truck, Mitsuo Sushi, Pas-
tel de Feira, Raspadinhas 
Ice Colored, Street Bur-
guer e Tico Churrasco 
Grego.
O público interessado po-
derá conferir as atrações 
da Feira no www.flit.
taubate.sp.gov.br e na pá-
gina www.facebook.com/
feiradeliteraturainfantilde-
taubate/.



página 2 A GAzetA dos Municípios 09-10-11 de setembro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 09/09/2017
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Miscelânea
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 apren-
der 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 os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que 
ocorreu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim 
para 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 corpo 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 é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com 
uma arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, 
com a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra 
uma das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande 
diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a res-
ponsabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.

Prevenção de suicídios é 
tema de atividades

organizadas pela rede de 
saúde em Ubatuba

Todos os dias, 32 pesso-
as morrem no Brasil em 
consequência do suicídio. 
Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, 9 em 
cada 10 casos poderiam 
ser prevenidos.  Em todo o 
mundo, são mais de 1 mi-
lhão de mortes por ano.
Depressão e outros trans-
tornos mentais, abuso de 
álcool e outras drogas, 
estresse e pressão pela im-
posição de padrões sociais 
estão entre as principais 
causas de suicídio, que 
vem aumentando princi-
palmente entre a popula-
ção jovem.
Falar sobre esses assuntos, 
quebrar tabus, esclarecer e 
conscientizar a população 
sobre as causas do suicídio 
e estimular a prevenção é 
o objetivo da campanha 
“Setembro Amarelo”, que 
acontece no mesmo mês 
do Dia Internacional de 
Prevenção ao Suicídio, ce-
lebrado no dia 10.
Em Ubatuba, além de de-
corações utilizando a cor 
amarela e atividades de 
socialização e diálogo, a 
secretaria municipal de 
Saúde centra suas ativi-
dades na capacitação de 
profissionais da rede. A 
sensibilização e formação 
de trabalhadores que atu-
am no setor de emergência 
de saúde sobre a necessi-
dade de notificar os casos 
de tentativa de suicídio 
(violência autoprovocada) 
é uma das atividades a se-
rem desenvolvidas.
Grazielle Bertolini, secre-

tária de Saúde de Ubatu-
ba, enfatiza a relevância 
do tema. “Estamos mo-
bilizados para a discus-
são do suicídio pois tra-
ta-se de ação silenciosa 
e fatal que atinge nossa 
sociedade. E também é  
importante falar sobre 
depressão enquanto pro-
blema de saúde pública, 
que, portanto, demanda 
tratamento e assistência 
interdisciplinar e multidis-
ciplinar. Esse é o foco des-
ta campanha, que envolve 
toda a rede de serviços, 
que inclui o SUS, a educa-
ção, e outros órgãos inter-
setoriais, como o CRAS e 
o CREAS”, afirma.
Confira a programação
11 setembro – 14 horas
Sensibilização com bexi-
gas amarelas na aula de 
surf na Praia do Perequê
-Açu
12 setembro – 14 horas
Sensibilização com bexi-
gas amarelas na aula de 
surf na Praia Grande
13 de setembro – Capaci-
tação na Santa Casa
Promoção de sensibili-
zação e acolhimento do 
paciente suicida. Palestra 
com dr. Catalino los Reis 
Garcia, médico psiquiatra; 
Luis Palombo, psicólogo, 
e Olivia Samersla, enfer-
meira do CAPS – Centro 
de Atenção Psicossocial, 
especializada em saúde 
mental
14 e 15 de setembro – Bai-
le de fandango no Taquaral
Projeto de sensibilização 
sobre qualidade de vida, 

com distribuição de bixi-
gas amarelas
19 de setembro – Capaci-
tação de enfermeiros e téc-
nicos e outros equipamen-
tos da rede*
8 às 12 horas – Enfermei-
ras/os e técnicas/os de en-
fermagem
– Conduta terapêutica e 
medicamentosa ao suicida 
em potencial, dr. Joaquim 
Machado Júnior
– Interpretações de sinais 
de risco de suicídio, enfer-
meira Olivia Samersla
14 horas – Enfermeiras/
os, técnicas/os de enfer-
magem, Fundac, CREAS, 
CRAS, rede de Educação 
municipal e estadual, Ci-
randa, Conselho Tutelar e 
NASF
– Automutilação de ado-
lescentes, dra. Marcela 
Pellegrino, médica psi-
quiatra
 28 de setembro – Capaci-
tação dos médicos da rede 
e equipe Santa Casa*
8 às 12 horas – Médicos e 
equipe da Santa Casa
– Conduta terapêutica e 
medicamentosa ao suicida 
em potencial, dr. Joaquim 
Machado Júnior
– Interpretações de sinais 
de risco de suicídio, enfer-
meira Olivia Samersla
14 horas– Médicos e equi-
pe da Santa Casa
– Automutilação de ado-
lescentes, dra. Marcela 
Pellegrino
*Atividades abertas à par-
ticipação de interessados/
as. Locais a serem divul-
gados em breve.
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Projeto Ilhabela
Empreendedora segue 

realizando oficinas para 
empresários

A Prefeitura de Ilhabe-
la, em parceria com a 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, 
o Ilhabela Convention&-
Visitors Bureau e com o 
apoio do Sebrae, realizou 
na última semana a oficina 
“Planeja Fácil” voltada a 
proprietários de empresas 
do ramo de hospedagem 
e multisetorial, que fazem 
parte do projeto Ilhabela 
Empreendedora.
Durante a oficina, os parti-
cipantes receberam orien-
tações sobre a forma de 
reconhecer os pontos for-
tes e fracos do negócio e 
encontrar soluções de pla-
nejamento e ação.
Segundo os participantes, 
o projeto ajuda no cres-
cimento das empresas 
locais. “Essa é uma opor-

tunidade muito boa para 
quem mora no município, 
por isso, estou aproveitan-
do e buscando me aprimo-
rar a cada dia, visando o 
crescimento do meu negó-
cio”, disse Marcelo Barbo-
sa Castelhões, proprietário 
de hostel e restaurante no 
arquipélago.
Para a proprietária de pou-
sada, Marjordá Marcelo 
da Silva, o curso ajuda a 
expandir os horizontes. 
“A oficina nos oferece 
oportunidades para abrir 
novos horizontes, que é 
bom, já que estamos num 
ramo turístico, e inova-
ções são sempre bem-vin-
das”, afirmou. “A oficina 
proporciona para os em-
preendedores aprendizado 
e planejamento necessá-
rios para alcançarem seus 

objetivos com o negócio. 
O processo desenvolvido 
pelo “Planeja Fácil” visa 
trazer a estes empreende-
dores a possibilidade de 
entenderem a importância 
do planejamento em seus 
negócios”, disse Gilson 
Santos, consultor de negó-
cios do Sebrae São Paulo.
O Ilhabela empreendedora 
é um projeto importante 
para o desenvolvimen-
to econômico da cidade, 
proporcionando melhor 
qualidade nos atendimen-
tos, gestão e planejamen-
to, através do marketing e 
vendas.
As atividades realizadas 
através do projeto são 
voltadas a proprietários e 
gestores de empresas que 
estão integradas ao projeto 
Ilhabela Empreendedora.

Engenharia reversa:
oficinas e apresentações 
em São Luiz do Paraitinga
Neste final de semana 
acontece o ENGENHA-
RIA REVERSA: Espe-
táculo de encerramento 
das oficinas nos 10 anos 
de fundação da Escola 
de Congo São Benedito 
do Erê. Dia 08 de setem-
bro – sexta – das 10h00 

as 15h00 tem oficina de 
conclusão de construção 
de tambores. No dia 09 de 
setembro – sábado – das 
10h00 as 13h00 tem Ofici-
na de toques tradicionais.
E as 15h00 tem apresenta-
ção de Mestre Lumumba 
com a Orquestra São Be-

nedito do Erê – no Largo 
das Mercês.
As oficinas acontecem no 
CENTRO TURÍSTICO E 
CULTURAL NELSINHO 
RODRIGUES. Endereço: 
Rua Coronel Domingues 
de Castro, nº 33 – Evento 
gratuito
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Moradores do bairro 
Portal da Mantiqueira

recebem praça
iluminada por LED

O Setor de Iluminação Pú-
blica de Taubaté concluiu 
a implantação de LED na 
praça do bairro Portal da 
Mantiqueira. Ao todo são 
24 postes com 62 lumi-
nárias, oferecendo mais 
segurança aos moradores 
além de permitir que o es-
paço seja utilizado a qual-
quer hora.
A Prefeitura Municipal 
investiu cerca de R$ 140 
mil para que se realizasse 
uma economia de 10.000 
watts. Se fossem utilizadas 

lâmpadas normais, o gas-
to mensal seria de 17.600 
watts. Com a instalação 
de LED o gasto energético 
será de 7.600 watts o que 
equivale ao gasto de um 
chuveiro elétrico.
As vantagens das lâmpa-
das de LED são: permitir 
uma economia de ener-
gia entre 60% e 90%, que 
apresentam baixa volta-
gem, não transforma ener-
gia luminosa em calor, sua 
vida útil não fica compro-
metida com seu acendi-

mento e apagamento, não 
transmitem radiação ultra-
violeta ou infravermelha, 
possuem elevada resistên-
cia mecânica, são reciclá-
veis, possuem vida útil su-
perior a 50.000 horas e por 
isso necessitam de menos 
gastos com a reposição, 
mão de obra e manuten-
ção. E por características 
próprias, assegura maior 
conforto na percepção da 
luz pela visão do usuário e 
reflete em maior seguran-
ça.

Saúde Bucal: Prefeitura 
de Caçapava atua na

prevenção

O CEO (Centro de Espe-
cialidades Odontológicas) 
da Prefeitura de Caçapava 
possui atendimento espe-
cializado no cuidado da 
saúde bucal de crianças e 
bebês através da odonto-
pediatria, que tem como 
objetivo o diagnóstico, 
prevenção, tratamento e 
o controle dos problemas 
de saúde bucal nessa faixa 
etária.
Cerca de 80 pacientes 
são atendidos por mês. 

O tratamento é realiza-
do pela odontopediatra, 
Roseli Gandur, e a au-
xiliar de saúde bucal,  
Luciana Marini.Os pais 
também recebem orienta-
ções para manutenção do 
tratamento dos filhos em 
casa. “Prevenir os pro-
blemas bucais enquanto 
criança é evitar problemas 
futuros e manter a saúde 
que se prolonga em todas 
as fases da vida”, disse o 
chefe da divisão de assis-

tência odontológica Luiz 
Guilherme Cristino Pa-
checo.
Crianças de zero a cin-
co anos podem dispor do 
atendimento exclusivo e 
especializado, basta os pais  
comparecerem ao CEO, 
localizado dentro da Se-
cretaria de Saúde (Rua 
Professor João Batista 
Ortiz Monteiro, 345, Vila 
Antônio Augusto), e dei-
xar nome e contatos na re-
cepção. 


