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A GAzetA dos Municípios

Saúde de Tremembé
realiza Campanha

do Coração

Secretaria de Educação 
adquire prédio para
implantação de sua 

sede em Pinda
CAS inicia combate aos 

pernilongos
em Taubaté

Taubaté sedia 2º
Encontro dos Grupos 
de Cultura Afro neste 

domingo

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
Municipal de Saúde rea-
liza entre os dias 23/09 e 
29/09/2017, a Campanha 
do Coração, sendo de 25 à 
29/09 no Centro de Saúde, 
das 08h00 às 11h00, e nas 
Equipes de Saúde da Fa-

A Secretaria de Educação 
e Cultura terá sede pró-
pria, ainda neste ano. Na 
sexta-feira (15), foi reali-
zada a assinatura da aqui-
sição do prédio e entrega 
das chaves para a Prefei-
tura. A nova sede será no 
prédio onde funcionava, 
até o ano passado, o Co-
légio Comercial Dr. João 
Romeiro.
Agora, de posse das cha-
ves, a equipe da Secreta-
ria de Educação fará uma 
vistoria no prédio, junto 
com a empresa contrata-
da, para levantamento das 
adequações que serão ne-
cessárias. Além dessa ma-
nutenção, será feita ainda 

O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté iniciou esta se-
mana o combate aos per-
nilongos por meio de uma 
frente tripla de atuação.A 
operação começa com a 
aplicação de um larvicida 
por meio de um sistema 
de gotejamento nos rios e 
córregos. Outro produto é 
aplicado na folhagem das 
áreas de mata para reforçar 
a ação. Por fim, agentes 
com os nebulizadores cos-
tais promovem a aplicação 
no entorno da área.

A segunda edição do en-
contro dos Grupos de Cul-
tura Afro acontece no pró-
ximo domingo, dia 24 de 
setembro, no Centro Cul-
tural “Toninho Mendes”, a 
partir das 15h.
Na abertura está prevista 
uma apresentação do gru-
po Centro Cultural N’Go-
lo Brasil. Depois a pales-
tra “Nas origens do ritmo: 

mília, das 08h00 às 15h00, 
onde serão oferecidos tes-
tes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, IMC, 
circunferência abdominal, 
entrega de material edu-
cativo e brindes para po-
pulação da faixa etária a 
partir de 12 anos. No dia 

a pintura interna e externa 
do prédio, antes da trans-
ferência da sede.
Atualmente, a Secretaria 
de Educação e Cultura fica 
sediada em prédio aluga-
do na Avenida Fortunato 
Moreira, centro da cida-
de, investindo em aluguel 
R$ 16.100,38 mensais. 
O prédio próprio foi ad-
quirido pelo valor de R$ 
869.546,35.
De acordo com o secretá-
rio de Educação e Cultura, 
prof. Júlio Valle, a aquisi-
ção da nova sede da Edu-
cação é uma conquista que 
vai representar economia 
para os cofres públicos, 
além de ser uma forma de 

A região do Parque Padu-
an foi a primeira a receber 
esta ação. O cronograma 
dos outros locais deve ser 
definido ainda esta semana 
por meio do cruzamento 
de informações entre a re-
lação de córregos e rios do 
município com os regis-
tros de maior quantidade 
de reclamações.
Com o tempo mais quente 
e a aproximação da esta-
ção chuvosa, a tendência 
é de ocorra a eclosão dos 
ovos do gênero culex.
Outras ações também 

Influência da cultura negra 
na formação do Samba” 
com Bruno Luiz Inocêncio 
dos Santos.  Na sequência, 
uma apresentação de jon-
go com o grupo Netos da 
Raiz.
Uma roda de conver-
sa vai ter a participa-
ção de Adalgiza Amé-
rico de Souza e Suzana  
Lopes Salgado Ribeiro 

23/09/2017, das 08h00 às 
11h30, na Praça Geraldo 
Costa, onde também serão 
oferecidos testes de glice-
mia, aferição de pressão 
arterial, IMC, circunferên-
cia abdominal, entrega de 
material educativo e brin-
des para população.

manutenção do prédio, que 
tem valor histórico para a 
cidade. “Tornar uma esco-
la a sede da Secretaria de 
Educação é muito especial 
por dar mais identidade ao 
nosso trabalho, que sem-
pre é o de educar, ainda 
que desempenhando fun-
ções administrativas. Ter 
uma escola como sede nos 
remete ao compromisso 
dessa gestão com a educa-
ção pública de qualidade. 
Além disso, estar em um 
prédio próprio nos trata 
uma economia significati-
va permitindo que possa-
mos investir em melhorias 
diversas”, analisou o se-
cretário.

estão previstas, como o 
monitoramento de pon-
tos irregulares de des-
pejo de esgoto nos  
corpos d’água e limpeza 
das margens.
A população deve cola-
borar e evitar o despejo 
clandestino de esgoto, 
bem como o lançamento 
de material que possa pro-
vocar o assoreamento dos 
córregos.
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone do CAS: 3635-
4091.

sobre o tema “Ditos e não 
ditos: Negros e Negritude 
em Taubaté”.  Para o en-
cerramento, uma apresen-
tação do Centro Cultural 
Zumbiarte Capoeira.
A entrada é gratuita e o 
Centro Cultural fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3621-6040.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.

Prefeitura inicia reforma e 
manutenção de escolas e 

creches em Pinda

As 57 unidades educacio-
nais municipais de Pin-
damonhangaba recebem, 
a partir deste mês, obras 
de manutenção e refor-
ma. A primeira unidade 
a ter a benfeitoria é a Es-
cola Municipal Rachel de 
Aguiar Loberto, localiza-
da no Vale das Acácias, 
iniciando pela reforma do 
telhado, que já está em an-
damento, além de todas as 
outras melhorias necessá-
rias. As obras necessárias 
são, tais como: alvenaria, 
elétrica, pintura, hidráuli-
ca e serviços relacionados 
ao reparo dos telhados e 
colocação de manta térmi-
ca nas unidades.
Para o prefeito Isael Do-
mingues, algumas uni-
dades pediam reforma 
imediata. “Como algumas 
escolas estão sem manu-
tenção há muito tempo, 
isso poderia colocar a se-
gurança das crianças em 
risco, como exemplo, do 
que aconteceu na escola 
que abrigava provisoria-
mente os alunos da ‘Padre 
Zezinho’ que, no começo 
do ano, teve uma queda do 
telhado devido a esta falta 
de manutenção”, explica 
o prefeito. De acordo com 
o secretário de Educação 
e Cultura, prof. Júlio Val-
le, neste ano 20 unidades 
receberão as obras e as 

demais, no próximo ano. 
Ele explicou que após os 
primeiros meses de estru-
turação dos serviços e re-
visão dos procedimentos 
internos, não somente da 
Secretaria, mas também 
da própria Prefeitura, a 
Secretaria de Educação 
conseguiu estabelecer 
uma maneira de garantir a 
execução da manutenção e 
reparos das unidades edu-
cacionais de maneira prio-
ritária.
“O caminho que constru-
ímos foi a elaboração de 
uma ata de registro de pre-
ços para serviços de uma 
empresa especializada de 
engenharia com forneci-
mento de materiais, mão 
de obra e equipamentos 
de serviços gerais de ma-
nutenção das unidades”, 
explicou prof. Júlio. “A 
necessidade foi apontada 
pelas planilhas que foram 
preenchidas pelas gestoras 
de unidade, sistematizadas 
pelas gestoras regionais e 
entregues ao Departamen-
to Administrativo da Edu-
cação há alguns meses. A 
proposta desenhada inclui, 
conforme esses descriti-
vos, alguns serviços essen-
ciais de manutenção das 
escolas”, completou.
As primeiras vinte uni-
dades a receberem os re-
paros foram definidas em 

conjunto com as gestoras 
regionais. Foram consi-
deradas as necessidades 
de reparos em alvenaria, 
telhado, hidráulica e elé-
trica.
“É importante dizer que 
esse procedimento respon-
de, inclusive, à demanda 
identificada na primeira 
pesquisa que realizamos 
com a rede no início do 
ano, em que identificamos 
que a dificuldade mais 
gritante enfrentada nas 
escolas hoje consiste jus-
tamente nos problemas da 
estrutura física das unida-
des”, revelou o secretário 
de Educação.
À medida que os primeiros 
reparos forem concluídos, 
as próximas escolas serão 
incluídas, para que todas 
possam ser contempladas. 
“Depois de uma primeira 
demanda de todas as esco-
las e Cmeis, manteremos a 
ata vigente para que qual-
quer necessidade eventual 
de reparos nas unidades 
possa ser suprida com ra-
pidez”, garantiu o prof. 
Júlio. “Todas essas inicia-
tivas vão confluir para a 
construção de uma escola 
pública de cada vez mais 
qualidade em que o traba-
lho de toda a nossa equi-
pe possa ser efetivado da 
melhor maneira possível”, 
concluiu.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 188, Termo nº 6644
Faço saber que pretendem se casar FABIO JUNIOR PEREIRA LEITE e ROSE-
LI DA SILVA GUILHERME, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 11 de maio de 1983, de profissão servente, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
JOÃO BARBOSA LEITE, de 68 anos, nascido na data de 19 de dezembro de 
1948, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de CAR-
MEN PEREIRA LEITE, de 64 anos, nascida na data de 26 de maio de 1953, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 22 de outubro de 1975, de profissão auxi-
liar de cozinha, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Anibal 
Ortiz Patto, nº 210, Jardim Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ FRANCISCO 
GUILHERME, falecido em São José dos Campos/SP na data de 24 de dezembro 
de 2015 e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de 73 anos, nascida na data de 
6 de setembro de 1944, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/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. 

Agricultura familiar,
reciclagem e queimadas 
são temas de palestras 

aos alunos da Escola do 
Cedro em Paraibuna

O grupo também partici-
pou de uma visita especial 
à Feirinha do Produtor Ru-
ral de Paraibuna
     Alunos da EMEIEF do 
Bairro do Cedro estive-
ram no auditório da Casa 
da Agricultura, na manhã 
desta quarta-feira (20), 
para assistir palestras mi-
nistradas pela equipe da 
Seção de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Paraibu-
na.
     Foram abordados temas 
como: agricultura familiar 
– palestra proferida pela 
técnica em agropecuária, 
Heloisa Prado; reciclagem 
de pilhas, baterias e óleos 
de cozinha com a enge-

nheira ambiental, Victó-
ria Zanato; e o perigo das 
queimadas com a estagiá-
ria em engenharia flores-
tal, Bárbara Ferreira. Os 
alunos e professores tam-
bém assistiram dois víde-
os institucionais, um sobre 
a cidade de Paraibuna e 
outro referente à Feira do 
Produtor Rural do Muni-
cípio.
    Após as atividades na 
Casa da Agricultura, o 
grupo dirigiu-se a feirinha 
do produtor na praça do 
Mercado Municipal para 
conhecer de perto os legu-
mes, frutas e verduras pro-
duzidos pelos agricultores 
paraibunenses.

    Segundo a professora da 
EMEIEF do Cedro, Rita 
Camargo, a visita ajudou 
os alunos a entender me-
lhor a importância da agri-
cultura familiar. “Temos 
falado sobre esse tema em 
sala de aula e notamos que 
uma visita técnica seria 
interessante para ilustrar 
melhor às crianças o belo 
trabalho desenvolvido pe-
los agricultores, além de 
mostrarmos a importância 
de valorizar a pessoa do 
campo (produtor rural), 
que produz alimentos or-
gânicos sem agrotóxicos 
e, por isso, são mais sau-
dáveis para nossa saúde”, 
comenta. 

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do 
Pregão nº 046/2017. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de programas de informática (softwares), tendo em vista impugnação ao Edital - Potim, 21 de 
setembro de 2017 - André L. A. Guimarães – Pregoeiro.

Comunicado da
Comissão organizadora 
da eleição do COMUS

em Tremembé

Diante do número de indi-
cações terem sido insufi-
cientes para a composição 
do segmento usuários, fica 
determinado à prorroga-
ção do prazo para o recebi-
mento de novas indicações 
de Entidades e Associa-
ções de 21/09/2017 a 
06/10/2017 com a entrega 
das indicações na Secreta-
ria do Centro de Saúde de 
Tremembé.
Ofício nº 03/2017
Tremembé, 17 de agosto 
de 2017.
 Prezado (a) Senhor (a):
 Considerando a Lei 
Municipal nº 2.386 de 

07/05/1997, alterada pela 
Lei nº 2.443 de 21/08/1998 
e pela Lei nº 3.277 de 
18/10/2007, convidamos 
sua entidade, para partici-
par da escolha dos mem-
bros do Conselho Munici-
pal de Saúde do segmento 
usuário.
 Sua entidade poderá indi-
car um membro para con-
correr à vaga do COMUS, 
através de indicações que 
deverão ser enviadas a 
presidente do COMUS, 
até o dia 15/09/2017, às 
10h na sala da secretaria, 
no Centro de Saúde de 
Tremembé, desde que esta 

esteja com a documenta-
ção regularizada junto aos 
órgãos competentes a qual 
deverá ser apresentada 
juntamente com a indica-
ção.
Informamos que a eleição 
do representante está pre-
vista para o período de 25 
a 29/09/2017, às 15h na 
sala do Conselho Munici-
pal de Saúde, no Centro de 
Saúde de Tremembé.
 Atenciosamente.
 Lucila de Medeiros Silva
Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde. 
Ao Representante da Enti-
dade



22  de setembro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Campanha de Vacinação 
antirrábica chega à zona 

urbana de Taubaté

Circuito Cultural Paulista 
traz Cirquim do Serafim 

para o Teatro Galpão

A primeira etapa da cam-
panha de vacinação antir-
rábica na zona urbana de 
Taubaté será realizada no 
próximo sábado, dia 23 de 
setembro, em 23 pontos do 
município.
Até o momento, já fo-
ram vacinados 9.327 
animais na zona rural e 
na parte alta da cidade.  
A segunda etapa da va-
cinação na zona urbana 
acontece no dia 30 de se-
tembro.
Confira abaixo a relação 
de postos. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
por meio do telefone do 
CCZ de Taubaté: 5704-
8048.
Relação de Postos do dia 
23 de setembro:
– Vila Iapi  – Pamo Vila 
Iapi – Praça de Esportes 
Visconde de Tremembé, 
nº 20
– Jardim Ana Rosa – Pamo 
Ana Rosa – Rua Antônio 
Vieira da Maia, s/nº
– Água Quente – ESF 
Água Quente – Rua José 
Teófilo da Cruz, nº 600
– Jardim Santa Isabel – 
Pamo Santa Isabel – Rua 
José Martins Ronconi, nº 
151
– Parque Piratininga – 
ESF Piratininga – Avenida 
Antônio Carlos dos San-
tos, nº 445
– Parque Aeroporto – UBS 
MAIS Aeroporto – Rua 
Dinorah Pereira Ramos, nº 
363
– Vila São Carlos – Hiper-
merca Shibata – Rua Emi-
lio Zainar, nº 139
– Baronesa – Pamo Ba-
ronesa – Rua Monsenhor 
Antônio Vieira, nº 89
– Esplanada Santa Terezi-
nha – ESF Esplanada San-
ta Teresinha – Rua Luiz 
Cláudio de 0liveira, nº 30
– São Gonçalo – Esco-
la Lafayette – Rua André 
Cursino dos Santos, nº 651
– Santa Fé – Pamo Santa 
Fé – Estrada do Pinhão, nº 

A parceria entre a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, e o Gover-
no do Estado, por meio do 
Circuito Cultural Paulista, 
traz ao Teatro Galpão o 
espetáculo gratuito “Cir-
quim do Serafim”. A apre-
sentação será neste sábado 
(23), às 20 horas.
Com entrada gratuita e li-
vre para todos os públicos, 
o espetáculo tem 60 mi-
nutos de duração e os in-
gressos devem ser retirado 
a partir das 19 horas, na 
bilheteria do Teatro.
Humor ingênuo
Nesta montagem do Gru-
po Circo Navegador, dois 

245
– Vila São Geraldo – esco-
la Judith Campista César – 
Rua Paraná, nº 320
– Independência – Praça 
do 5º BPMI –  Avenida In-
dependência s/nº
– Jardim Ana Emília – 
Corpo de Bombeiros – 
Avenida Santa Luiza Ma-
rilac, nº 1.081
– Centro – praça Santa Te-
rezinha
– Belém – Pamo Belém – 
Rua Maria Rita Basso, nº 
180
– Estoril – creche Profes-
sora Eliete Santos –  Ave-
nida Álvaro Marcondes de 
Mattos, nº 1.051
– Chácaras Flórida – Igre-
ja – rua Azaleia
– Cecap – escola Gui-
do Miné –  Rua Benedito 
Durval Brunácio, nº 43
– Gurilândia – escola Má-
rio Monteiro –  Rua Helió-
polis, nº 1.351
– Parque Três Marias – 
UBS Mais Fazendinha – 
Rua 31, nº 50
– Marlene Miranda – ESF 
Marlene Miranda – Rua 
Doze, nº 15
– Jardim Continental – es-
cola Ramon Ortiz – Estra-
da do Barreiro, nº 5.602

Relação de postos do dia 
30 de setembro:
– Bonfim  – Pamo do Bon-
fim – Rua Juta Fabril, nº 
29
– Estiva  – Pamo da Esti-
va – Praça Antônio Levi, 
nº 60
– Vila São Carlos  – Pamo 
da Vila São Carlos – Ave-
nida Francisco Augusto da 
Silva Tófuli, nº 201
– Independência – UBS+ 
Independência – Avenida 
Independência, nº 1.640
– Parque Planalto – ESF 
Planalto – Rua Hélio Za-
mith, s/nº
– Jaraguá  – creche Irace-
ma de Almeida – Rua João 
Monteiro França, nº 96
– Mourisco – Pamo Mou-

palhaços cultuam a ima-
gem do senhor Serafim, 
o finado dono do circo, e 
perpetuam a sua presen-
ça por meio da crença de 
que ele ainda pode voltar. 
A dupla esfarrapada e fa-
minta, porém, feliz e com 
um humor ao mesmo tem-
po ácido e ingênuo, chega 
de uma longa caminhada 
em busca de seus sonhos, 
carregando na bagagem as 
dificuldades de uma vida 
de muito trabalho e pou-
cos prazeres.
Montam um cirquinho es-
tilizado que se apresenta 
apenas com os contornos 
dos mastros da lona, que 
são coloridos com fitas de 

risco – Rua Francisco Es-
cobar, s/nº
– Bosque  – Pamo Bosque 
da Saúde – Rua Diaulas 
Almeida Castro, s/nº
– Chácaras Reunidas – 
Pamo Chácaras Reunidas 
– Rua Expedicionário Be-
nedito Moura, s/nº
– Chácara Silvestre  – es-
cola Celina Monteiro – 
Rua Isidoro Nogueira Ti-
noco, nº 401
– Imaculada  – Casa do Fi-
gureiro – Rua dos Girassó-
is, nº60
– Parque 3 Marias – esco-
la Anita Ribas – Rua José 
Pedro T. Marcondes, nº 69
– Residencial Santo An-
tonio – escola Frei Arthur 
Salvatti – Av. Dr. José Or-
tiz Patto, nº 2.700
– Jardim América –  esco-
la Moura Abud – Avenida 
Antídio de Águiar, nº 300
– Alto do Cristo  – praça 
em frente ao Cristo – Rua 
José Benedito Santana, s/
nº
– Jardim Resende – Pamo 
Jardim Resende – Rua 
Evangelina Monteiro Sil-
va, nº 154
– Fonte Imaculada – Pamo 
Fonte Imaculada – Rua 
Bendito Seramins Couto, 
nº 59
– Quiririm – Pamo Quiri-
rim – Estrada Municipal 
Francisco Alves Monteiro, 
s/nº
– Jardim Santa Teresa – 
escola Docelina Silva – 
Rua Professora Odila de 
Almeida Carvalho, s/nº
– Cidade Jardim – Pamo 
Cidade Jardim – Rua Ma-
noel Huma Duran, nº 241
– Gurilândia – creche Pro-
fessora Nair Mouassab – 
Rua Pedro Malazarte, nº 
50
– Jardim Ana Emília – 
Corpo de Bombeiros – 
Avenida Santa Luiza Ma-
rilac, nº 1.081
– Novo Horizonte – ESF 
Novo Horizonte – Avenida 
Francisco Monteiro, nº 45

cetim e pequenas lâmpa-
das. Eles têm a consciência 
de que são apenas operá-
rios de montagem do circo 
e que nunca serão artistas. 
Mas, na prática, fazem o 
espetáculo sem perceber, 
esbanjando a simplicidade 
típica dos palhaços.
A espera pelo senhor 
Serafim, o dono do cir-
co, é o motivador dos 
palhaços esfomeados 
que vão trapaceando  
um ao outro em busca de 
passar o tempo e enganar 
a fome, enquanto a plateia 
se diverte com as trapalha-
das clássicas e as soluções 
inusitadas para problemas 
inexistentes.

Pindamonhangaba recebe 
prêmio por tratamento de 

tuberculose

O setor de Infectologia da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
receberá, no dia 25, um 
prêmio de reconhecimento 
referente à taxa de cura no 
tratamento de tuberculose. 
O município ultrapassou 
a meta estabelecida pela 
Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado de São 
Paulo, que era de 85%, e 
atingiu o índice de 91,30% 
dos pacientes com a enfer-
midade.
“O sucesso no tratamento, 
que deve durar 6 meses, 
e no índice de excelência 
alcançado foi possível em 
decorrência da integração 
de toda a equipe e tam-
bém com a participação 
das unidades de saúde do 
município”, explicou o 
diretor do Departamento 

de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
O município está entre as 
três cidades do estado de 
São Paulo que receberão o 
prêmio de reconhecimen-
to no tratamento super-
visionado - que consiste 
na atenção e assistência à 
saúde não só ao paciente 
como também na popula-
ção que tenha contato pró-
ximo a ele.
A tuberculose é uma do-
ença infectocontagiosa, 
que causa infecção princi-
palmente nos pulmões. A 
forma de contágio é direta 
principalmente em aglo-
merações de pessoas, pois 
ao falar, espirrar ou tossir, 
pequenas gotas de saliva 
que contêm o agente infec-
cioso podem contaminar 
outro individuo.

Em sua grande maio-
ria pessoas infectadas 
com tuberculose, apre-
sentam os seguintes si-
nais e sintomas: Tosse 
seca contínua no início,  
depois com presença de 
secreção por mais de qua-
tro semanas; Cansaço ex-
cessivo; Febre baixa ge-
ralmente à tarde; Sudorese 
noturna; Falta de apetite; 
Palidez; Emagrecimento 
acentuado; Rouquidão; 
Fraqueza.
O tratamento se faz através 
de antibióticos com efi-
ciência de 100% na cura, 
quando não há abandono 
no tratamento. Para isto, 
é importante que o pa-
ciente seja acompanhado 
por equipes com médicos, 
enfermeiros, assistentes 
sociais e visitadores devi-
damente preparados.

Alunos da Escola Otacília
Domingues participam de

atividades em celebração ao
Dia da Árvore em Paraibuna

Nesta quinta-feira (21/09), 
data na qual se come-
mora o Dia da Árvore, a 
EMEIEF Otacília Domin-
gues, no Bairro do Comér-
cio, participa das 8:30 as 
11:30, de várias atividades 
aos alunos, incluindo pa-

lestra, plantio de árvores 
frutíferas para formação 
de um pomar na escola, 
dentre outras ações.
    As atividades na escola 
fazem parte do Projeto Co-
lhendo Frutos, que com-
põe o programa de Educa-

ção Ambiental da CESP, 
realizado em parceria com 
a Diretoria Municipal de 
Educação e o apoio técni-
co da Seção de Meio Am-
biente da Prefeitura de Pa-
raibuna. Mais informações 
pelo celular: 9 9794-1211.


