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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda 
alerta população para o 

combate à dengue
durante o carnaval

Secretaria de Mobilidade
programa esquema de trânsito 

para o Carnaval 2018 em Taubaté

Taubaté vacina 40.500 
contra a febre amarela

No carnaval ninguém pode 
ficar parado, muito menos 
a água! Por isso, a Prefei-
tura Municipal de Pinda-
monhangaba quer cons-
cientizar a população a 
manter as precauções con-
tra possíveis criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika vírus durante a folia.
“O carnaval é uma data 
festiva, mas a popula-
ção não pode esquecer de 
cumprir o dever de casa e 
eliminar qualquer possi-
bilidade de criadouros da 
dengue”, alertou o diretor 
do Departamento de Pro-
teção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, Rafael La-
mana. Até porque, houve 
um aumento de 307% no 
número de larvas do Ae-
des aegypti encontradas na 

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté dará 
apoio ao trânsito durante 
os eventos pré-carnavales-
cos e nos dias de Carnaval 
com um plano de interdi-
ções e rotas alternativas na 
região central da cidade, 
distrito de Quiririm e bair-
ros.
No próximo sábado, dia 3 
de fevereiro, o esquema de 
interdições para o desfile 
do bloco Vai Quem Quer 
começa a partir das 14h na 
rua Bom Jardim, rua Pre-
sidente Getúlio Vargas e 
no entorno do Largo Santa 
Luzia para a concentração 
dos foliões.
O bloco sai às 17h com 
trajeto pela rua Presidente 
Getúlio Vargas e avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo (avenida do Povo) 
até o trecho coberto, onde 
acontece todo o evento. 
As interdições nos cruza-
mentos destas vias vão ser 
gradativas, de acordo com 
a passagem do Vai Quem 

Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que 40.533 pessoas 
receberam doses da vacina 
contra a febre amarela des-
de o início da campanha 
em 25 de janeiro.
Isto representa uma co-
bertura de 16% do público 
alvo estabelecido pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de. A meta é atingir uma 
cobertura vacinal de 95%.
Do total de pessoas imu-

região central da cidade, 
conforme um levantamen-
to realizado pelo Controle 
de Vetores da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura no fi-
nal de 2017.
Na mesma pesquisa, foi 
detectado que os locais 
onde mais foram encontra-
das larvas foram, respecti-
vamente: vasos de plantas, 
materiais inservíveis nos 
quintais, ralos, reservató-
rios de água e bromélias. 
Portanto, é muito impor-
tante a colaboração dos 
moradores para que vi-
giem suas casas, detectem 
e exterminem circunstân-
cias causadoras da dengue.
Além disso, os cidadãos de 
Pinda também devem con-
tinuar com os cuidados en-
quanto curtem o carnaval. 
Entre as medidas indica-

Quer. A parte coberta da 
avenida do Povo será in-
terditada na noite desta 
sexta-feira, dia 2 de feve-
reiro, e permanecerá até o 
final do evento, previsto 
para as 21h do dia 3.
A partir de quarta-feira, 
dia 7 de fevereiro, o tre-
cho de cobertura da ave-
nida do Povo volta a ficar 
totalmente interditado. A 
previsão é que a via seja 
liberada no dia 14 de feve-
reiro, Quarta-feira de Cin-
zas, após a conclusão da 
desmontagem da estrutura 
de Carnaval.
Para os dias 9, 10 e 11, a 
avenida do Povo e vias de 
acesso da região serão blo-
queadas para os desfiles 
e organização do Integral 
Folia, Bloco da Maricota 
e escolas de samba, per-
mitindo somente o trânsito 
local. As vias alternativas 
e que não terão nenhum 
bloqueio são: avenida In-
glaterra, Tiradentes, John 
Kennedy e Juscelino Ku-

nizadas, 38.817 recebe-
ram doses fracionadas da 
vacina e 1.716 receberam 
doses padrão. Somente no 
último sábado, dia 3 de 
fevereiro, 2.072 pessoas 
foram vacinadas durante 
a campanha realizada casa 
a casa na zona rural de 
Taubaté e nas imediações 
do corredor ecológico 
Areão/Barreiro.
A campanha de vacina-
ção continua esta sema-

das, estão: deixar garrafas 
sempre viradas, manter li-
xeiras bem fechadas, tam-
par tonéis e caixas d’água, 
retirar água de pneus, co-
locar areia em vasinhos de 
plantas, manter calhas lim-
pas e sempre se atentar ao 
acúmulo de água nos mais 
variados locais, como, 
churrasqueiras e potes de 
água para animais.
Lamana também acrescen-
tou a relevância da popu-
lação prestar atenção em 
situações comuns, que são 
favoráveis à proliferação 
de criadouros do mosquito 
no ambiente carnavales-
co. “Os foliões devem ter 
cuidado, principalmente, 
com recipientes de bebi-
das. Eles devem ser de-
vidamente descartadas”, 
ressaltou.

bitscheck.
As interdições iniciam às 
17h e o trânsito será libe-
rado ao final das festivida-
des na avenida.
Distrito
Em Quiririm, a interdição 
será nas ruas Coronel Mar-
condes de Matos e José 
Pistilli, onde fica locali-
zado o palco de eventos. 
Os bloqueios de trânsito 
começam no dia 8 de feve-
reiro, quinta-feira, a partir 
das 19h, para a realização 
do festival de marchinhas. 
Durante os quatro dias de 
folia, 10, 11, 12 e 13 de 
fevereiro, a interdição será 
das 14h à meia-noite, para 
as matinês, desfiles de blo-
cos e Carnaval de rua.
Todas as intervenções vi-
árias contarão com as si-
nalizações e agentes de 
trânsito para dar apoio à 
população.
Ônibus
No sábado de Carnaval, as 
linhas de ônibus trabalha-
rão em horários especiais 
para atender o público na 
avenida do Povo.
A partir das 23h, os ôni-
bus começam a transitar 
pela região, com horário 
de término previsto para 
3h, podendo ser estendido 
em razão da demanda de 
passageiros. Os pontos de 
embarque e desembarque 
serão concentrados na ave-
nida Tiradentes, próximo à 
Prefeitura de Taubaté.

na nas unidades de saú-
de e também em ações 
casa a casa realizadas 
pelas 24 equipes de ESF  
(Estratégia de Saúde da 
Família) de Taubaté. As 
unidades funcionam sem 
intervalo de almoço, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30. E quatro uni-
dades estão com horário 
estendido de atendimen-
to ao público, até as 20h: 
UBS Mais Independência, 
Fazendinha, Mourisco e 
Aeroporto.
No sábado de Carnaval, 
dia 10 de fevereiro, a Se-
cretaria de Saúde pretende 
abrir duas unidades para a 
vacinação das 8h às 17h. 
São elas o Pamo São Pe-
dro e o Pamo Três Marias 
2.
A Campanha de Vacinação 
contra Febre Amarela ter-
mina em 17 de fevereiro.
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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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 
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Taubaté é reconhecida 
como a 11ª cidade do 
Brasil em ranking de 

saneamento

Prefeitura de Pinda
oferece bolsas de

estudo para Ensino
Superior

Escolas de Esportes da 
Semelp estão com
matrículas abertas

em Pindamonhangaba

A Abes (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental) realizou 
na última segunda-feira, 
dia 5 de fevereiro, o Sim-
pósio Ranking Abes da 
Universalização do Sa-
neamento, no auditório 
do Conselho Regional de 
Química (CRQ), em São 
Paulo. Taubaté foi reco-
nhecida na ocasião como 
a 11ª cidade do Brasil no 
quesito de universalização 
do saneamento.A Prefeitu-
ra de Taubaté foi represen-
tada no evento pela Secre-
taria de Serviços Públicos.
O levantamento da Abes 
reúne dados de 2015 rela-
tivos ao abastecimento de 

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, atra-
vés do Departamento de 
Assistência Social perten-
cente à Secretaria de Saú-
de e Assistência Social, 
concederá 16 bolsas de 
estudo para estudantes de 
cursos de Ensino Superior 
presenciais e não presen-
ciais reconhecidos pelo 
MEC - Ministério da Edu-
cação e Cultura.
As bolsas serão ofertadas 
para cursos da modalidade 
de tecnologia, licenciatu-
ra e bacharelado nas áre-
as de biológicas, exatas e 
humanas. Além disso, os 
financiamentos aconte-
cerão de maneira integral 
no valor do curso, e as 
mensalidades serão pagas 
diretamente à instituição 
de ensino na qual o aluno 
é matriculado, durante 12 
meses e com possibilidade 
de renovação.

Estão abertas as matrículas 
para as Escolas de Esporte 
da Semelp – Secretaria de 
Esporte e Lazer.  As rema-
trículas de alunos do ano 
passado começaram na se-
gunda-feira (5) e os novos 
alunos devem comparecer 
a partir do dia 14, na se-
cretaria do ginásio com a 
modalidade desejada, das 
7h30 às 11h30 e 13h30 às 
17h30.
Para efetuar a nova ma-
trícula, são necessários os 

água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta e des-
tinação de resíduos sóli-
dos. O ranking avalia as 
condições do saneamento 
em relação à universaliza-
ção nas cidades brasilei-
ras com mais de 100 mil 
habitantes. Também são 
apresentados dados sobre 
as Doenças Relacionadas 
ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI) de 
cada município.
Compõem o estudo da 
Abes 231 municípios cujos 
dados foram fornecidos ao 
Sistema Nacional de In-
formações de Saneamento 
(SNIS). Os dados de saú-
de foram obtidos junto ao 

De acordo com a assis-
tente social envolvida no 
processo de consentimen-
to dos financiamentos es-
tudantis, Eliana Almeida, 
essa “é uma forma de o 
município conceder uma 
oportunidade a estudantes 
que não têm condições de 
pagar uma faculdade, ou 
seja, que não têm uma ren-
da suficientemente razo-
ável para poder estudar o 
Ensino Superior e ter uma 
qualificação profissional”.
Os alunos interessados 
devem seguir os critérios, 
juntamente a relação de 
documentos, necessários 
para inscrição no proces-
so de avaliação e seleção 
de concessão das bolsas 
que estão disponíveis em 
edital publicado no site 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/downloads/2018/edi-

documentos: duas fotos 
3x4, cópia de Certidão de 
Nascimento ou RG, pai ou 
responsável devem preen-
cher e assinar a ficha de 
inscrição. Os alunos que 
fizeram parte da Escola de 
Esporte no ano interior e 
desejam ser rematricula-
dos, precisam levar a car-
teirinha de renovação na 
secretaria do local em que 
fez aula e preencher a fi-
cha de inscrição para este 
ano.

Ministério da Saúde por 
meio do DataSUS.
De um total de 500 pontos 
possíveis, Taubaté atingiu 
491,28 e integra o grupo 
de municípios dentro da 
categoria rumo à universa-
lização. O município tam-
bém apresentou o menor 
indicador de internações 
por DRSAI (2,32).
Cidades que obtiveram 
entre 450 e 489 pontos 
foram classificadas dentro 
do grupo de compromis-
so com a universalização. 
Quem ficou com pontua-
ção abaixo de 450 pontos 
integra o grupo dos pri-
meiros passos para a uni-
versalização.

tal_novas_bolsas_estu-
do_2018.pdf. Entre os 
requisitos obrigatórios, 
estão: residir no município 
há pelo menos 48 meses; 
não possuir Ensino Su-
perior Completo; ter sido 
aprovado no vestibular ou 
estar cursando o Ensino 
Superior; ter estudado o 
ensino médio em escola 
pública ou ter sido bolsista 
integral na rede particular; 
entre outras exigências.
As inscrições ocorrerão 
nos dias 22 e 23 de feve-
reiro de 2018, das 8 horas 
às 16 horas, no Setor de 
Protocolo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, loca-
lizado na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
nº 1400  – Bairro Alto do 
Cardoso. E o resultado fi-
nal será divulgado no Jor-
nal Tribuna do Norte e no 
site da Prefeitura no dia 27 
de março de 2018.

Para o ano de 2018, a no-
vidade é a expansão da 
faixa-etária abrangendo 
crianças de 5 a jovens de 
17 anos. As crianças de 5 
anos podem optar entre as 
modalidades de Iniciação 
Esportiva: Ginástica Rít-
mica, Ginástica Artística 
e Capoeira. Outra novida-
de é o retorno da modali-
dade de Tênis de Mesa, 
que agora faz parte grade 
de opções para os alunos, 
com o retorno do Prof. 
Tanaka. Outras informa-
ções podem ser obtidas 
diretamente nos centros e 
ginásios esportivos ou pe-
los 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.

COMUNICADO
Comunicamos ao Proprietário do Imóvel localizado na Rua Lindolfo Go-
mes, nº 175, Com Inscrição Cadastral nº 03.03.019.00 em nome de Rozalia 
Luiza do Prado Santos, para que efetue a limpeza do imóvel pois o mesmo 
se encontra em estado de abandono de acordo com a Lei Municipal nº 
935/2017. O prazo para a limpeza é de 10 (dez) dias da data de publicação. 
Prefeitura Municipal de Potim. Setor de Fiscalização.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 
461/2017 – CONCORRENCIA PÚBLICA N° 001/2018 – No dia 08 de feve-
reiro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. Érica Soler Santos de Oliveira, Prefeita 
Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da respectiva 
Concorrência Pública, qual seja: Permissão de uso de espaço público e 
exploração de barracas e marcas por infraestrutura do Carnaval 2018, na 
ordem de R$ 78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais), sendo a 
importância de R$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais) em 
estrutura física e R$ 1.000,00 (mil reais) em repasse ao município, à em-
presa SIT, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS S/S 
LTDA. ME, portadora do CNPJ nº 10.786.995/0001-11. Ficando a empresa 
convocada a assinar o Contrato conforme Item 14.2 do Edital.


