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A GAzetA dos Municípios

Pratos e ralos lideram 
ranking de criadouros do 
Aedes aegypti em Taubaté

Prefeitura de Taubaté irá 
contar com drones para 

reforçar a segurança

Vistoria dos agentes do 
CAS (Controle de Animais 
Sinantrópicos) para a ela-
boração da ADL (Análise 
de Densidade Larvária) de 
janeiro identificou a maio-
ria dos criadouros do mos-
quito Aedes aegypti em 
velhos conhecidos da po-
pulação de Taubaté como 
os pratos de plantas e ralos 
externos.  Estes dois cor-
respondem a 26,94% do 
total de criadouros encon-
trados.
O ranking ainda é com-
posto por latas, frascos, 
recipientes plásticos, re-
servatórios, vasos, baldes, 
regadores, entre outros. 
Apesar do número reduzi-
do, alguns criadouros cha-
mam a atenção pelo cará-
ter inusitado.

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com as Po-
lícias Civil e Militar, irá 
viabilizar a operação de 
dois drones em regiões 
com problemas mais acen-
tuados de criminalidade, 
apontados pelo policia-
mento.
O monitoramento será re-
alizado durante todo o dia 
com a captação de ima-
gens, por meio de fotos e 
vídeos, que serão forneci-
dos às policias, auxiliando 
em mandados de busca e 

Foram encontradas larvas 
em caixas de descarga, 
vasos sanitários, bande-
jas de coleta de água de 
geladeiras e aparelhos de 
ar condicionado, piscinas 
desmontáveis e até mes-
mo em espaços ocos de 
bambus usados em cercas 
e barracas. A ADL de ja-
neiro deste ano mostrou 
um aumento nos indicado-
res de infestação de larvas 
do Aedes aegypti, com 4,9 
pontos no IB (Índice Bre-
teau). Em janeiro do ano 
passado, o IB tinha sido de 
4,4. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Mesmo com os bons re-
sultados obtidos no início 

apreensão, de prisão, po-
liciamento e em ações ge-
rais de combate ao crime. 
Os aparelhos também se-
rão utilizados para fiscali-
zar ocupações irregulares 
de fracionamento de solo.
Este projeto foi elabora-
do no ano passado e não 
foi colocado em prática 
devido às limitações or-
çamentárias decorrentes 
da queda de arrecadação 
e crise financeira do país, 
além dos trâmites normais 
para contratação do ser-

do ano, com a redução 
histórica de casos confir-
mados de dengue, a ADL 
de verão 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.
O apoio da população é 
fundamental para con-
ter o avanço de casos em 
Taubaté. Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

viço, como obediência às 
normas da ANAC (Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil) e treinamento para 
operação e manutenção 
dos equipamentos. A pre-
visão é de que estejam em 
operação já no próximo 
semestre.
Além deste reforço para 
a segurança municipal, a 
Prefeitura está estudando 
novos pontos para amplia-
ção do COI, com a insta-
lação de novas câmeras de 
monitoramento.v

Subprefeitura de Pinda
faz operação limpeza

em vários pontos

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
uma operação limpeza em 
diversos pontos no dis-
trito. Esta semana, estão 
sendo pintadas as guias na 
região do Pronto Atendi-
mento e, na sequência, a 
equipe seguirá para a rua 
José Teberga e depois para 
a avenida José Adhemar 
César Ribeiro.
O subprefeito Nilson Luis 
de Paula Santos explicou 
que as pinturas ocorrem 
após os serviços de capina 
e roçada nas áreas. Segun-
do ele, o próximo ponto 
a receber a pintura será a 
praça do Vale das Acácias 
- tanto na região da base 
da Polícia Militar, quanto 
no setor em frente à Igreja 
Santa Rita de Cássia - lo-
cais que tiveram limpeza 
há duas semanas.

Outros pontos do distrito
Esta semana, a Subpre-
feitura ainda executou 
roçada na parte de trás 
da escola estadual Mário 
Tavares; roçada e limpeza 
em vários pontos da Vila 
São João, incluindo a pra-
ça principal e a pracinha 
da quadra de esportes, que 
está ganhando novas tela 
de proteção.
A Vila São José é outro 
ponto atendido esta se-
mana pela Subprefeitura. 
No local, já foram limpos 
a praça principal e a praça 
em frente à biblioteca Ma-
ria do Carmo dos Santos 
Gomes.
De lá, a equipe segue para 
o Ipê II, onde as laterais da 
avenida Ilha Bela come-
çaram a ser contempladas 
com limpeza e roçada na 
tarde de quarta-feira (8).

Mantiqueira
O loteamento do Man-
tiqueira vai receber uma 
atenção especial com 
ações de limpeza, capina 
e roçada. Na de quarta-
feira (8), a região da qua-
dra de esportes recebeu  
capina e boa parte do local 
já está limpo e adequado 
aos moradores, sobretudo 
os que frequentam a qua-
dra e o parque infantil. 
Nos próximos dias, os ser-
viços avançam com outras 
ações no Mantiqueira.
Roçada no Zito
Os trabalhos de limpe-
za e roçada estão em 
andamento no Centro  
Esportivo ‘Zito’, onde 
a parte da frente já re-
cebeu a benfeitoria e  
nos próximos dias deverá 
ser finalizada a área atrás 
dos ginásios.

ADMINISTRATIVO : ABERTAS INSCRIÇÕES PARA VAGAS DE ESTÁGIO
  
Aberta inscrições para vagas de Estágio na Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de São Luiz do Paraitinga, para seguintes áreas:

Administração
Contabilidade
Direito
Educação Física
Gestão Pública
Logística
Pedagogia
Psicologia
Recursos Humanos

Auxiliar de Enfermagem
Técnico em Informática
Ensino Médio

Documentos necessários: cópias RG, CPF e último boletim (Ensino Superior, En-
sino Médio e Técnico)

Maiores informações CIEE Taubaté – Rua Dr. Pedro Costa, 270 – centro – Taubaté

Contato: 12 3634-8080

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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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

Estudos realizados para compreender os efeitos dos torpedos SMS comprovaram que eles 
exercem influências negativas sobre a habilidade de interpretar e memorizar palavras. 
Aqueles que são viciados em enviar esse tipo de mensagem são menos capazes de aprender 
o significado de novas palavras. Por outro lado, os que têm o hábito de ler livros, revistas 
e jornais, são mais capazes. Estudantes universitários foram questionados a respeito dos 
seus hábitos de leitura, incluindo mensagens de texto e, apresentou-se várias palavras, tanto 
reais quanto fictícias. A idéia das mensagens instantâneas é que elas encorajam uma lingua-
gem mais livre, mas os estudos mostram que isso é um mito.
***
Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é um costume existen-
te em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa comemoração não acontece na data do 
nascimento das pessoas, mas no Ano Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário 
surgiram no Ocidente. Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma 
pessoa conhecido como “dies soltiemnes natalis”. Os bolos de aniversário apareceram na 
Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, passaram a oferecer no 
seu templo, um preparado de mel e pão, no formato de uma lua (daí também a expressão 
“lua de mel”). As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na época dos deuses 
antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua proteção para o 
próximo ano.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?
1... Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro fica ao recebê-lo.
2... Cachorros não reclamam se você os chama pelo nome de outros cachorros.
3... Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4... Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5... Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argumentar.
6... Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos para sair vinte 
e quatro horas por dia.
7... Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8... Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9... Um cachorro nunca irá lhe acordar à noite para perguntar: “Se eu morresse você irá 
arrumar outro cachorro?”
10... Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los para outras pessoas.
11... Um cachorro deixará você colocar uma coleira nele sem te chamar de pervertido.
12... Se um cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não ficará bravo, ele 
apenas achará interessante.
13... Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14... Se um cachorro vai embora, ele não leva nada.
15... Teste da verdade: Tranque sua esposa e seu cachorro no porta-malas do seu carro. 
Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará mais feliz ao vê-lo.
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo. Centralize-se ao bem a 
fazer. Esqueça as sugestões de medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra 
dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. 
Edifique sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeças o coração. Não te 
impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o 
dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a 
injúria. Olvide para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não 
permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. 
Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho 
do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem 
fracassos. Não dramatize provocações ou problemas. Conserve o hábito da oração para que 
se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Aja auxiliando. 
Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Lembre-se de que você é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista se seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
Isso é você mesmo.  

Pensamentos, provérbios e citações

A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela mudo, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres enchido a barriga.
Uma amizade nunca morre, se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
No fim é que se contam as glórias.
Ai de nós se os mortos não dessem força aos vivos.
O elogio de boca própria desagrada a qualquer um.
Em casa de ferreiro, espeto de pau.
A decisão é uma forma de reagir.
Um bom começo já é a metade.
Se não houvesse esperança não estaríamos tentando.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.

Religião não rima com intolerância

Paiva Netto
Em 21 de janeiro, celebra-se o Dia Mundial da Religião. Na Folha de S.Paulo, década de 1980, 
arguido por um leitor, ponderei que não vejo Religião como ringues de luta livre, nos quais as mui-
tas crenças se violentam no ataque ou na defesa de princípios, ou de Deus, que é Amor, portanto, 
Caridade, e que, por isso, não pode aprovar manifestações de ódio em Seu Santo Nome nem precisa 
da defesa raivosa de quem quer que seja. Alziro Zarur (1914-1979) dizia que “o maior criminoso do 
mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus”.
Compreendo Religião como Fraternidade, Generosidade, Solidariedade, Respeito à Vida Humana, 
Iluminação do Espírito, que todos somos. Entendo Religião como algo dinâmico, vivo, pragmático, 
altruisticamente realizador, que abre caminhos de luz nas Almas, e que, por essa razão, deve estar 
na vanguarda ética. Não a vejo como coisa abúlica, nefelibata, afastada do cotidiano de luta pela 
sobrevivência que sufoca as massas. Não a entenderia, se não atuasse também de modo sensato na 
transformação das realidades tristes que ainda atormentam os povos. Esses, cada vez mais, andam 
necessitados de Deus, que é antídoto para os males espirituais, morais e, por consequência, os so-
ciais, incluídos o imobilismo, o sectarismo e a intolerância degeneradores, que obscurecem o Espíri-
to das multidões. (...) E, de maneira alguma, devem-se excluir os ateus de qualquer providência que 
venha beneficiar o mundo.

Deus, Sabedoria e Entendimento
Religião, como sublimação do sentimento, é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu 
Criador, pelo exercício da Fraternidade e da Justiça entre as Suas criaturas. O Pai Celestial é fonte 
inesgotável de Sabedoria e Entendimento, quando não compreendido como caricatura, estereótipo, 
ódio, vingança, porquanto “Deus é Amor” (Primeira Epístola de João, 4:8), sinônimo de Caridade.
Com apurado senso de oportunidade, preconiza o Profeta Muhammad (570-632) — “Que a Paz e as 
bênçãos de Deus estejam sobre ele” — no Corão Sagrado: “Cremos no que nos foi revelado e no que 
vos foi revelado. Nosso Deus e vosso Deus é o mesmo. A Ele nos submetemos”.
Vêm-me à lembrança estas palavras de Santa Teresa d’Ávila (1515-1582): “Procuremos sempre 
olhar as virtudes e as coisas boas que virmos nos outros e tapar-lhes os defeitos com os nossos 
grandes pecados”.

Religião na vanguarda
Tudo evolui. Ontem os homens diziam, por exemplo, que a Terra era chata, afirmava-se que o nosso 
planeta seria o centro do Universo. Por que então as religiões teriam de estacionar no tempo? Pelo 
contrário, Religião, quando sinônimo de Solidariedade e Misericórdia, tem de iluminar harmoniosa-
mente os demais estratos do pensamento. Bem a propósito esta meditação do nada menos que cético 
Voltaire (1694-1778): “A tolerância é tão necessária na política como na religião. Só o orgulho é 
intolerante”. (...)

Para amainar a frieza de coração
Cabe ainda recordar esta máxima abrangente de Zarur: “Religião, Filosofia, Ciência e Política são 
quatro aspectos da mesma Verdade, que é Deus”.
Ora, querer conservar esses ramos do saber universal confinados em departamentos estanques, ou 
em preconceituosa conflagração, tem sido a origem de muitos males que nos assolam, em especial 
tratando-se de Religião, entendida no mais alto sentido. É principalmente de sua área que deve pro-
vir o espírito solidário, que, se às demais faltando, resulta na frieza de sentimentos que tem caracte-
rizado as relações humanas, nestes últimos tempos.

Educação com Espiritualidade Ecumênica
A ausência de Solidariedade, de Fraternidade, de Generosidade tem suscitado grande defasagem 
entre progresso material e amadurecimento moral e espiritual. (...) Mas é sempre hora de aplacar 
ressentimentos. Contudo, não haverá Paz enquanto persistirem cruéis discriminações e desníveis 
sociais criminosos, provocados pela ganância, que, por meio de eficiente Educação com Espiri-
tualidade Ecumênica, devemos combater. Se não optarmos por caminhos semelhantes, estaremos 
sentenciados à realidade denunciada pelo Gandhi (1869-1948): “A menos que as grandes nações 
abandonem seu desejo de exploração e o espírito de violência, do qual a guerra é a expressão natural 
e a bomba atômica a consequência inevitável, não há esperança de paz no mundo”.

A solução está em Deus
Sempre um bom termo pode surgir quando os indivíduos nele lealmente se empenham. E isso tem 
feito que a civilização, pelo menos o que vemos por aí como tal, milagrosamente sobreviva aos seus 
piores tempos de loucura. A sabedoria do Talmud dá o seu recado prático: “A Paz é para o mundo o 
que o fermento é para a massa”. Exato.
Há quem prefira referir-se ao espírito religioso, exaltando desvios patológicos ocorridos no trans-
correr dos milênios. (De modo algum incluo nestes comentários os historiadores e analistas de bom 
senso.) Creio que essa conduta beligerante, que manchou de sangue a História, deva ser distanciada 
de nossos corações, por força de atos justos, porquanto maiores são as razões que nos devem confra-
ternizar do que as que servem para acirrar rancores. O ódio é arma voltada contra o peito de quem 
odeia. Muito oportuna, pois, esta advertência do pastor Martin Luther King Jr. (1929-1968), que não 
negou a própria vida aos ideais que defendeu: “Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como 
os peixes, mas não a arte de conviver como irmãos”.
O milagre que Deus espera dos seres espirituais e humanos é que aprendam a amar-se, para que não 
ensandeçam de vez, como na pesquisa para o uso bélico da antimatéria.
O melhor altar para a veneração do Criador são Suas criaturas. Torna-se urgente que a Humanidade 
tenha humanidade.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 
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Após análise, Defesa Civil 
remove pedra no morro dos 

Barreiros em Ilhabela

A prefeitura de Ilhabela, 
por meio do departamento 
de Defesa Civil, tem reali-
zado estudos em diversas 
áreas para detectar locais 
com riscos prementes. Em 
uma dessas análises, foi 
identificada a necessidade 
de remoção de uma pedra 
em situação de alto risco 
de desabamento, no bairro 

do Barreiros.
“Com as chuvas dos últi-
mos dias o risco desta pe-
dra desabar morro abaixo 
ficou muito alto.Trabalha-
mos com a ajuda de uma 
equipe de rapel, liderada 
pelo chefe de operações 
Raimundo, e executamos 
o serviço de maneira se-
gura”, explicou o diretor 

do departamento, André 
Frederico. Durante a re-
moção, a pedra acabou se 
dividindo, mas foi retirada 
completamente. O proce-
dimento contou com o au-
xílio do departamento de 
Trânsito, que executou a 
operação pare e siga, para 
evitar maiores transtornos 
aos motoristas.

9º Concurso de Marchinhas 
recebe 17 inscrições em 

Caraguátatuba

O 9º Concurso de Mar-
chinhas promovido pela 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de 
Caraguatatuba recebeu 
17 canções inscritas para 
concorrer nesta edição. As 
inscrições se encerraram 
na segunda-feira (6/2).
De acordo com o coorde-
nador de música da Fun-
dacc, Bartholomeu Vaz 
Mendes, as 17 marchinhas 
inscritas vêm de cidades 
variadas da região e ar-
redores, como Mogi das 
Cruzes e Pindamonhanga-
ba, e até mesmo de Belo 
Horizonte, capital de Mi-
nas Gerais.
As marchinhas inscritas 

serão avaliadas por uma 
comissão interna, com-
posta por três membros: 
um da Fundacc, um da 
Comissão Municipal Se-
torial de Música e um da 
Associação de Músicos. A 
comissão de avaliação terá 
a atribuição de selecionar 
até 10 marchinhas para 
concorrerem na final.
O resultado da seleção das 
marchinhas finalistas será 
divulgado no próximo dia 
10, no site da Fundacc 
(fundacc.sp.gov.br). Já a 
apresentação das marchi-
nhas será realizada no dia 
18 (sábado), às 20h30, na 
Praça do Caiçara, no Cen-
tro de Caraguá. 

Os candidatos deverão 
comparecer ao evento com 
uma hora de antecedência 
e com, no mínimo, um ins-
trumento harmônico e um 
de percussão.
O primeiro colocado ga-
nhará troféu e prêmio em 
dinheiro, no valor de R$ 
2 mil; o segundo recebe-
rá troféu e R$ 1.5 mil; já 
o terceiro, leva o troféu e 
R$ 1 mil. Os dois primei-
ros colocados terão suas 
marchinhas divulgadas 
nas rádios locais, além de 
serem apresentadas no 19º 
Carnaval de Antigamente, 
realizado pela Fundacc e 
Prefeitura. Mais informa-
ções: (12) 3897.5661.

Peça de teatro vai contar
boas histórias em cunha,
usando atrizes, bonecos

e sombras em Cunha

No mês de fevereiro, en-
tre os dias 8 a 12, Cunha 
recebe o grupo teatral 
As Graças, com a peça  

Bessarábia, uma feira de 
história. O espetáculo 
conta com o incentivo do 
Programa de Ação Cultu-

ral – ProAC, da Secreta-
ria de Estado da Cultura 
– Governo do Estado de  
São Paulo e o apoio lo-
cal das Secretarias de 
Turismo e Cultura e de 
Educação, da Prefeitura  
Municipal de Cunha. As 
apresentações gratuitas e 
abertas ao público (veja 
abaixo, os dias, horá-
rios e locais) acontece-
rão na EMEF Benedito  
Aguiar Santana, na As-
sociação Santa Terezinha 
– Campos Novos, na EE 
Barra do Bié e na Amprasp 
(Associação do Bairro do 
Sítio).

Comum-Unidade em Ação
apresenta Parkour como

nova modalidade em Taubaté

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté apresenta 
uma novidade para 2017, 
no programa Comum-U-
nidade em Ação. O pro-
jeto já consolidado, que 
visa minimizar o tempo 
ocioso de crianças e ado-
lescentes nas ruas, agora é 
oferece aulas de Parkour. 
O Parkour é uma divertida 
prática de atividade física 
que tem por objetivo reali-
zar exercícios de transpo-
sição de obstáculos, como 
por exemplo: escalar mu-
ros, equilibrar em corri-
mãos ou saltar sobre vãos. 
A modalidade trabalha 
força, resistência, explo-
são muscular, equilíbrio, 
determinação, concentra-

ção, persistência, entre ou-
tras capacidades físicas e 
mentais.
As aulas acontecem todas 
as terças e quintas-feiras, 
no Skate Plaza, e são co-
ordenadas pelo professor 
Pedro Almeida Vidal, que 
é praticante da modalidade 
e instrutor certificado para 
ministrar as aulas.
O Comum-Unidade em 
Ação promove projetos 
sócio esportivos, voltados 
a atender prioritariamen-
te a população em maior 
vulnerabilidade social por 
meio de atividades espor-
tivas e de lazer.
O programa ainda visa 
oferecer promoção da saú-
de desde a 1ª infância até a 

3ª idade e ocupar os espa-
ços adequados para prática 
de atividade física.
Em 2016 foram cerca de 
6.000 inscritos em 14 pro-
jetos divididos em 78 lo-
cais de atendimento.
Os projetos que mais se 
destacam em número de 
inscritos são Vida Ativa, 
Ritmo Livre e Gol do Fu-
turo.
Os interessados podem 
clicar aqui para saber os 
horários e turmas, em 
seguida ir até o local da 
modalidade escolhida, 
procurar pelo professor 
responsável e receber as 
informações necessárias 
para participar.
A partir da 1ª quinzena de 
março, o site da prefeitu-
ra irá oferecer um novo 
sistema que irá facilitar a 
administração das matrí-
culas junto aos professo-
res. Na nova ferramenta 
haverá informações sobre 
os projetos, horários de 
aulas, controle de frequên-
cia e posteriormente será 
possível fazer a inscrição 
on line. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3625-
5093.
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Alunos da rede municipal 
de Taubaté recebem kits 

escolares

Taubaté vacina 1.100
contra febre amarela

em um dia

A Prefeitura de Taubaté, 
em uma iniciativa que visa 
colaborar com as famílias 
na aquisição de material 
escolar, iniciou a entrega 
dos 48.172 kits escolares 
aos alunos da rede muni-
cipal de ensino. O material 
será distribuído entre Edu-
cação Infantil (Pré-Esco-
la), Ensino Fundamental, 
Médio e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos).
Os kits foram adquiridos 
pelo valor total de R$ 
1.017.454,05, através do 
Sistema SIGARP/FNDE 
(Sistema de Gerenciamen-
to de Adesão de Registros 
de Preços), ferramenta que 
permite às prefeituras e 
aos estados a aquisição de 
equipamentos e materiais 

Em apenas um dia, o es-
toque de 1.300 doses da 
vacina contra a febre ama-
rela, recebido pela Prefei-
tura de Taubaté, foi pra-
ticamente esgotado. Para 
esta quinta-feira, dia 9 de 
fevereiro, restam menos 
de 200 doses ainda dispo-
níveis nos Pamos (Posto 
de Atendimento Médico 
Odontológico) Cidade Jar-
dim e Jardim Mourisco. A 
UBS Mais (Unidade Bási-
ca de Saúde) Fazendinha, 
no Três Marias, zerou os 
estoques na tarde de quar-
ta-feira, dia 8.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté vai entrar 
em contato com a regional 
do GVE (Grupo de Vigi-

por meio de uma Ata de 
Registro de Preços pre-
viamente realizada pelo 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação).
Na Educação Infantil, os 
kits são compostos por 
uma agenda, dois cader-
nos de desenho, quatro 
lápis, duas caixas de lápis 
de cor, uma caixa de giz de 
cera, uma caixa de caneti-
nhas, duas borrachas, dois 
apontadores, uma tesoura, 
duas colas, uma caixa de 
guache, uma caixa de mas-
sa de modelar e um pincel.
Já para os anos iniciais 
do Fundamental, cada kit 
contém quatro cadernos 
de brochura, um caderno 
de desenho, quatro lápis, 

lância Epidemiológica) 
nesta quinta para se infor-
mar sobre a previsão do 
repasse de novas doses.
Desde o início do ano, uma 
média de 180 pessoas vi-
nha recebendo diariamen-
te doses da vacina contra a 
febre amarela. Somente na 
quarta-feira foram aplica-
das cerca de 1.100 doses.
Para evitar o desabasteci-
mento da vacina, que é re-
passada pelo Ministério da 
Saúde aos estados e, pos-
teriormente, aos municí-
pios, a Secretaria de Saúde 
de Taubaté alerta para a 
sua aplicação em caso de 
real necessidade.
A vacina é contraindica-
da para crianças meno-

uma caixa de lápis de cor, 
uma caixa de giz de cera, 
uma caixa de canetinhas, 
duas borrachas, dois apon-
tadores, uma tesoura, uma 
cola e uma régua, e nos 
anos finais: dois cadernos 
universitários, um caderno 
de desenho, quatro lápis, 
uma caixa de lápis de cor, 
duas borrachas, dois apon-
tadores, quatro canetas, 
uma tesoura, uma régua, 
um transferidor e dois es-
quadros.
Os alunos do Ensino Mé-
dio e do EJA também re-
ceberão três cadernos uni-
versitários, um caderno de 
desenho, três lápis, duas 
borrachas, dois apontado-
res, quatro canetas e uma 
régua.

res de seis meses, ido-
sos acima dos 60 anos,  
gestantes, mulheres que 
amamentam crianças de 
até seis meses e pacientes 
em tratamento de câncer, 
entre outros.
A população que não vive 
na área de recomendação 
ou não vai se dirigir a essas 
áreas não precisa buscar a 
vacinação neste momento.  
De acordo com a últi-
ma listagem publicada 
pelo Ministério da Saú-
de, nenhum municí-
pio do Vale do Paraíba  
é classificado como ACRV 
(Área com Recomendação 
de Vacina) ou ACRT (Área 
com Recomendação Tem-
porária de Vacina).


