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A GAzetA dos Municípios

Nota: Carnaval 2018
em Tremembé

Considerando que o ano de 
2017 foi pautado por enor-
me crise econômica finan-
ceira, exigindo do gestor 
municipal a adoção de 
medidas para saneamento 
das finanças públicas, e 
continuidade das ações e 
prestação de serviço aos 
munícipes de Tremembé.
Considerando que, dentre 

outras ações foi decidido 
a não realização do evento 
social durante às festivida-
des do Senhor Bom Jesus 
de Tremembé. Conside-
rando a previsibilidade de 
início das obras de revitali-
zação e requalificação das 
praças do centro turístico. 
Considerando a necessida-
de de continuidade de con-

tenção de gastos públicos, 
em especial para equilí-
brio das finanças públicas, 
decidimos em reunião na 
tarde desta quinta-feira 
(10), junto com um grupo 
de vereadores da Câmara 
Municipal e a Secretaria 
de Turismo, pela não rea-
lização das festividades do 
carnaval 2018.

Matrículas para a Fêgo 
Camargo terminam em 

19 de janeiro

Contemplados do ‘Bem Viver’ 
farão vistorias nos

apartamentos em Pinda

Vacina de febre amarela 
só é dada em pessoas 

que vão para áreas
endêmicas em Pinda

Os alunos aprovados no 
processo seletivo da Esco-
la de Artes Maestro Fêgo 
Camargo podem se matri-
cular na própria secretaria 
da unidade, até a próxima 
segunda-feira, dia 19 de 
janeiro.
O horário para as matrí-
culas é das 8h às 11h e 
das 13h às 16h. A lista de 
aprovados está disponível 
em http://www.taubate.
sp.gov.br/fego/. As aulas 
terão inicio no dia 5 de fe-
vereiro.
O candidato que não com-
parecer ao ato da matrícula 
conforme definidos locais, 
datas e prazos, ou ainda, 
não entregar os documen-
tos previstos em sua tota-
lidade, será considerado 
desistente para todos os 
efeitos, sendo convocado 
o candidato seguinte, em 
conformidade com o pro-

Os contemplados do em-
preendimento Bem Viver, 
no Araretama, farão visto-
rias nos apartamentos en-
tre os dias 16 a 21 de janei-

De acordo com normas 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, somente as pessoas 
que vão viajar para áreas 
consideradas endêmicas 
em relação à febre ama-
rela devem ser vacinadas 
contra a doença. Para ter 
acesso à vacina, que é for-
necida pelo Governo do 
Estado, o requerente deve-
rá apresentar, nas unidade 

cesso classificatório.
 Os documentos necessá-
rios no ato da matrícula 
são:
Para o curso básico: có-
pia da Certidão de Nas-
cimento ou outro docu-
mento equivalente; cópia 
do Histórico Escolar do 
Ensino Fundamental (se já 
concluiu), ou Declaração 
Escolar comprovando que 
o aluno está cursando o 
Ensino Fundamental; có-
pia do CPF e RG do res-
ponsável, quando o aluno 
for menor de 18 anos de 
idade; 01 (uma) foto 3×4 
(frontal) recente; compro-
vante atual de residência 
no município de Taubaté, 
nominal do aluno maior de 
idade ou do responsável 
quando aluno menor de 
idade; uma pasta suspen-
sa; atestado médico para 
os Cursos de Dança, que 

ro. A lista de agendamento, 
com dia e horário deve ser 
consultada aqui (http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/mcmv.asp)

de saúde, documentos que 
comprovem sua viagem 
para a área onde houve re-
gistro da doença.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba reitera, mais 
uma vez, que não há regis-
tro de contaminação por 
febre amarela na cidade e 
em municípios vizinhos.
Na próxima semana, re-
presentantes da secreta-

deverá ser apresentado no 
ato da matrícula.
Para o Curso Técnico: có-
pia da Certidão de Nas-
cimento; cópia do CPF e 
RG; cópia do CPF e RG 
do responsável, quan-
do o aluno for menor de 
18 anos de idade; cópia 
do Histórico Escolar do 
Ensino Médio (se já con-
cluiu), ou Declaração Es-
colar comprovando que 
o aluno está cursando o  
Ensino Médio; compro-
vante atual de residência 
no município de Taubaté, 
nominal do aluno maior 
de idade ou do responsá-
vel quando aluno menor 
de idade; 01 (uma) foto 
3×4 (frontal) recente; uma 
pasta suspensa; atestado 
médico para os Cursos 
de Dança, que deverá ser 
apresentado no ato da ma-
trícula.

Após realizada a vistoria 
haverá assinatura dos con-
tratos, entrega das chaves 
e o agendamento para mu-
dança.

ria de Saúde de Pinda-
monhangaba e de outros 
municípios vão se reu-
nir com membros da 
secretaria estadual de  
Saúde para debater novas 
medidas para tranquilizar 
a população, bem como 
ações referentes à infor-
mação sobre a questão e 
liberação de novos lotes 
de vacina.
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Exames
laboratoriais 

aumentam em 
Taubaté

Balanço divulgado pela 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté indica que foram 
realizados 86.406 exames 
laboratoriais nos primeiros 
20 dias de funcionamento 
da CientíficaLab no muni-
cípio.
Os números se referem aos 
exames realizados nas uni-
dades da Rede de Atenção 
Básica, bem como das uni-
dades de urgência e emer-
gência entre os dias 1º e 31 
de dezembro. Deste total, 
foram 65.864 exames ele-
tivos e mais 20.542 exa-
mes em caráter de urgên-
cia. Em ambos os casos, as 
médias diárias de exames 
realizados são superiores 
às do ano passado.
Apesar do crescimento na 
média diária de exames 
realizados, o índice de fal-
tas neste período está em 
30%, considerado eleva-
do. Os pacientes faltosos 
receberam ligações e con-
firmaram presença. As fal-
tas acabam prejudicando 
o planejamento para um 
melhor atendimento à po-
pulação.
A Secretaria de Saúde 
mantém contatos frequen-
tes com a CientíficaLab 
para promover os ajustes 
necessários e agilizar tan-
to a coleta quanto o agen-
damento de exames nas 
unidades. Em fevereiro, 
por exemplo, mais três 
pontos de agendamento e 

coleta devem ser criados 
no município. Com isto, 
a expectativa é reduzir a 
concentração de pacientes 
nas unidades. A empresa 
também já aumentou o nú-
mero de atendentes para o 
agendamento de exames.
A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de no-
vembro a realização dos 
exames laboratoriais em 
Taubaté. A coleta dos exa-
mes ocorre no período da 
manhã e o período da tar-
de é destinado aos agenda-
mentos. As três unidades 
de referência atuais são a 
Casa da Mãe Taubateana, 
a UBS+ Fazendinha e a 
UBS+ Mourisco. Os pro-
cedimentos também são 
realizados em 18 unidades 
de ESF (Estratégia de Saú-
de da Família).
Em caso de dúvida, os 
pacientes podem pro-
curar suas unidades de 
saúde de referência,  
assim como a Ouvido-
ria da Saúde, localizada 
à avenida John Kennedy, 
488, Jardim das Nações 
(telefones 3632-2040 ou 
3632-2244).
Balanço de exames labo-
ratoriais
Período – 1º de dezembro 
a 31 de dezembro (20 dias)
Exames eletivos – 65.864
Média diária – 3.293
Exames de urgência e 
emergência – 20.542
Média diária – 1.027
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Moreira César inicia 
o ano com limpeza 

em bairros

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
serviços de remoção de 
lixo em vários pontos do 
distrito, principalmente 
em áreas verdes. Nos últi-
mos dias, as áreas benefi-
ciadas incluem os bairros 
Barranco Alto e as áreas 
verdes do Mantiqueira, 
Taipas e Feital.
Toda a extensão do córre-
go do Barranco Alto está 
passando pela limpeza e 
nos próximos dias a aten-

ção será voltada para o rio 
Coruputuba, localizado 
atrás da Vila São João.
A limpeza será executada 
entre os meses de janeiro 
e fevereiro e nas próximas 
semanas a ação será reali-
zada no Vale das Acácias e 
Laerte Assunção.
O serviço Pega Tudo está 
percorrendo as ruas do 
bairro Mantiqueira, os 
moradores podem retirar 
seus entulhos para a equi-
pe possa recolher.
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Coca-Cola FEMSA Brasil 
agita verão no litoral

paulista
Até fevereiro, a engarra-
fadora estará presente em 
festas e espaços de experi-
ência de marcas parceiras 
Ubatuba e Riviera São 
Lourenço, dois points do 
verão no litoral paulista, 
serão sede de ativações da 
Coca-Cola FEMSA Bra-
sil, maior engarrafadora 
de produtos Coca-Cola no 
mundo em volume de ven-
das, pelas marcas de ener-
géticos Burn e Monster.
A começar por Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo, 
em que Burn Energy Drink 
será o energético oficial da 
programação do Club 180º 
em 12 festas que prome-
tem agitar a cidade. A casa 
será ambientada com lou-
nge, totens e mesas para 
recarga de celulares e ou-
tros elementos alusivos à 
energia da marca.
Já no litoral Sul, quem es-
tiver pela Riviera São Lou-
renço, badalada praia de 
Bertioga, poderá conferir 
as ações da engarrafado-
ra no Quiksilver Summer 
Experience, um espaço 
criado para atrair e entreter 
o público jovem com ati-
vidades esportivas, musi-
cais, além de gastronomia, 

coquetelaria, entre outros. 
De quinta a domingo, até 
14 de fevereiro, Monster 
impulsionará o clima sun-
set surf da programação. 
Sobre a Coca-Cola FEM-
SA
Coca-Cola FEMSA, SAB 
de C.V produz e distribui 
Coca-Cola, Fanta, Spri-
te, Del Valle, Schweppes 
e outras bebidas do por-
tfólio da The Coca-Cola 
Company em 10 países: 
México (uma parte subs-
tancial da região central, 
incluindo a Cidade do Mé-
xico, bem como sudeste e 
nordeste do país); Guate-
mala (Cidade da Guatema-
la e região metropolitana); 
Nicarágua (todo o país); 
Costa Rica (todo o país); 
Panamá (todo o país); 
Colômbia (maior parte 
do país); Venezuela (todo 
o país); Brasil (parte do 
país); Argentina (Buenos 
Aires e arredores) e Filipi-
nas (todo o país).
A empresa é considerada 
a maior franquia do siste-
ma Coca-Cola no mundo e 
também engarrafa e distri-
bui água, sucos, chás, iso-
tônicos, cervejas e outras 
bebidas em alguns desses 

territórios. Ao todo, possui 
63 fábricas e 327 centros 
de distribuição, atenden-
do mais de 358 milhões de 
consumidores por meio de 
aproximadamente 2,8 mi-
lhões de pontos de vendas 
e conta com mais de 120 
mil funcionários em todo 
o mundo.
No Brasil está presente 
como Coca-Cola FEMSA 
Brasil em 48% do territó-
rio nacional, empregando 
cerca de 20 mil funcio-
nários e atendendo mais 
de 88 milhões de consu-
midores, distribuídos nos 
estados de São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e em 
parte do estado de Goiás. 
No país, conta com uma 
estrutura de 44 centros de 
distribuição, 24 Cross Do-
ckings e 21 Cross Trucks, 
10 fábricas, sendo a unida-
de de Jundiaí (SP) a maior 
no mundo em volume de 
vendas em produtos Coca-
Cola.
Mais informações: S/A 
LLORENTE & CUENCA 
- Assessoria de Imprensa 
Coca-Cola FEMSA Brasil

Bosque da Princesa recebe
manutenção em Pinda

Foi realizada uma manu-
tenção periódica no Bos-
que da Princesa durante 
a última semana. Todo o 
Bosque recebeu serviço 
de roçada e varrição, ga-
rantindo a segurança e o 
conforto da população que 
frequenta o local. 

O Bosque recebeu di-
versos eventos em 2017 
e continuará sendo 
sede de atrações cultu-
rais ao longo deste ano.  
Com programações fami-
liares, o local recebe con-
tações de história e peças 
de teatro, além de ser o lo-

cal escolhido para receber 
o ‘Animacão Legal’ devi-
do ao ambiente acolhedor.
A manutenção é reali-
zada frequentemente 
para que os visitantes  
possam aproveitar o local 
da melhor maneira possí-
vel.
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Seguro DPVAT calendário 
de 2018 já está disponível

Valor do IPVA 2018 já está disponível 
para consulta na internet

Quitação do seguro é con-
dição obrigatória para a 
emissão do licenciamen-
to anual. O calendário de 
pagamento do DPVAT 
2018 já está disponível. 
Os motoristas de São Pau-
lo deverão emitir a guia 
de recolhimento no site 
da Secretaria da Fazenda 
e pagá-la no BANCO DO 
BRASIL, BANCOOB, 
BMB, BRADESCO, CAI-
XA/CEF, CITIBANK, 
DAYCOVAL, ITAÚ, 
RENDIMENTO, SAFRA 
ou SANTANDER. O prê-
mio do seguro DPVAT 
também poderá ser pago 
em um desses bancos, sem 
guia, apenas com o núme-
ro do RENAVAM do veí-
culo. Para os proprietários 
de ônibus, micro-ônibus 
e lotações com cobrança 
de frete basta apresentar o 
número do RENAVAM do 
veículo e pagar o prêmio 
sem necessidade de guia 

O motorista pode conferir 
o valor do imposto, fazer o 
pagamento, e licenciar seu 
veículo sem sair de casa
Os proprietários de veícu-
los registrados no Estado 
de São Paulo já podem 
conferir o valor do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) na rede bancária 

O prêmio do seguro obri-
gatório DPVAT deve ser 
recolhido de forma inte-
gral junto com a primeira 
parcela do IPVA ou junta-
mente com a cota única.
Licenciamento: O governo 
de São Paulo tem adotado, 
cada vez mais, os meios 
eletrônicos para a presta-
ção de serviços públicos, 
o que facilita a vida do ci-
dadão, que não precisa se 
deslocar e pegar filas para 
atualizar um documento.
No caso do licenciamen-
to de veículos, por exem-
plo, não é necessário ir 

nos bancos anteriormente 
listados.
O pagamento do prêmio 
do Seguro DPVAT, ad-
ministrado pela Segura-
dora Líder, deve ser feito 
no vencimento da cota 
única ou na 1ª parcela 
do IPVA. No caso de ve-
ículos isentos do IPVA,  
o vencimento do prêmio 
à vista se dará juntamente 
com o emplacamento ou 
no licenciamento anual. 
Vale lembrar que a quita-
ção do Seguro DPVAT é 
necessária para a obtenção 
do CRLV, documento de 
comprovação do licencia-
mento anual do veículo e 
de porte obrigatório.
Em 2018, o prêmio do Se-
guro DPVAT não poderá 
ser parcelado para nenhu-
ma categoria de veículo. 
Com a nova redução do 
prêmio no próximo ano, 
o valor mínimo de R$ 
70,00 por parcela, previs-

ou diretamente no endere-
ço www.valoripva2018.fa-
zenda.sp.gov.br, mediante 
o número do Renavam e 
placa do veículo.
Para automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, micro-ô-
nibus, motos e similares, o 
vencimento começa no dia 
9 de janeiro de 2018. Os 
contribuintes podem pa-

às unidades do Detran.SP 
ou imprimir boleto para 
fazer o pagamento. Basta 
informar o número do Re-
navam ao caixa bancário 
ou selecionar essa opção 
nos terminais eletrônicos 
das agências bancárias ou 
no internet banking. Para 
receber o documento em 
casa, o cidadão paga R$ 
11 a mais pela postagem 
dos Correios. Neste caso, 
o documento é emitido au-
tomaticamente e a entrega 
é realizada em até sete dias 
úteis no endereço de regis-
tro do veículo, por isso é 

to na Resolução CNSP 
332/2015, não será atingi-
do. Valores de Indenização 
do Seguro DPVAT
O Seguro DPVAT é um 
seguro de caráter social 
que ampara e protege to-
das as vítimas de aciden-
tes de trânsito em todo 
o Brasil, seja motorista, 
passageiro ou pedestre, 
sem necessidade de apu-
ração da culpa. O Seguro 
garante três tipos de in-
denizações: Morte, com  
indenização de R$ 
13.500,00; Invalidez Per-
manente, com indeniza-
ção de até R$ 13.500,00; 
e Reembolso de Despe-
sas Médicas e Hospitala-
res (DAMS) em até R$ 
2.700,00. O calendário 
de pagamento do Seguro 
DPVAT, por UF, final de 
placa e categoria do ve-
ículo pode ser conferido 
em: www.seguradoralider.
com.br

gar o IPVA 2018 em cota 
única, com desconto, ou 
parcelar o tributo em três 
vezes (nos meses de janei-
ro, fevereiro e março), de 
acordo com o final da pla-
ca do veículo. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, sem 
desconto (confira as datas 
na tabela abaixo).

importante estar com o 
cadastro atualizado no De-
tran.SP.
Quem preferir solicitar e 
retirar o documento pesso-
almente, é só ir até um pos-
to Poupatempo ou unidade 
do Detran.SP da cidade 
onde o veículo está regis-
trado, com o comprovante 
de pagamento e a identida-
de. Independente do final 
da placa, o motorista que 
desejar pode optar pelo li-
cenciamento antecipado e 
realizar o pagamento jun-
to com o recolhimento do 
IPVA.

Taubaté vacina 500 
contra febre amarela 

em um dia

Taubaté inicia processo 
para titularização de

conjuntos habitacionais

Em apenas um dia, 500 
pessoas receberam doses 
da vacina contra febre ama-
rela em Taubaté.O lote de 
reforço encaminhado pela 
regional do GVE (Grupo 
de Vigilância Epidemio-
lógica)na manhã desta 
quinta-feira, 11 de janeiro, 
esgotou-se ao final da tar-
de.A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté solicitou 
um novo lote e a expectati-
va é de que mais 500 doses 
sejam enviadas no período 
da manhã de sexta-feira, 
dia 12 de janeiro. A partir 
desta sexta, serão ofereci-
dos mais dois locais para 
a vacinação contra a fe-

O Departamento de Ha-
bitação da Prefeitura de 
Taubaté deu início à regu-
larização de 5.982 unida-
des habitacionais, tanto de 
interesse social quanto de 
interesse específico.
As reuniões com morado-
res têm o objetivo de re-
cadastrar os proprietários 
dos imóveis para posterior 
titularização.
Encontram-se em trâmi-
te em cartório para regis-
tro 1.260 imóveis. Outras 
4.722 unidades habitacio-

bre amarela em Taubaté. 
Além da UBS Mais In-
dependência, UBS Mais 
Fazendinha e UBS Mais 
Mourisco, os munícipes 
também pode se dirigir até 
a UBS  Mais Gurilândia e 
UBS Mais Aeroporto. O 
objetivo é diluir o fluxo 
de pessoas nas unidades. 
Desde o início do ano, já 
foram aplicadas 1.300 do-
ses da vacina em Taubaté. 
Em 2017 foram aplicadas 
9.640 doses e em 2016 o 
número foi de 1.074 doses 
aplicadas. Para evitar o de-
sabastecimento da vacina, 
que é repassada pelo Mi-
nistério da Saúde aos esta-

nais já foram registradas 
pela prefeitura. Destas, 
2.600 são de interesse so-
cial nos bairros Canuto 
Borges, Bardan, Parque 
das Bandeiras, Vila Pros-
peridade, Água Quente, 
Jardim América, Taubate-
guassu, Jardim Mourisco, 
Itaim, Belém e Vila Bela. 
As demais 2.122 são de 
interesse específico e es-
tão localizadas nos bairros 
Jardim América, Cháca-
ra Guisard, Chácara Sil-
vestre, Catagá, Barreiro, 

dos e, posteriormente, aos 
municípios, a Secretaria 
de Saúde de Taubaté aler-
ta para a sua aplicação em 
caso de real necessidade.  
A população que não vive 
na área de recomenda-
ção ou não vai se dirigir a 
áreas de risco não precisa 
buscar a vacinação neste 
momento. Taubaté é uma 
das 52 cidades do Estado 
de São Paulo onde haverá 
a Campanha de Vacinação 
contra a Febre Amarela. 
A campanha está prevista 
para ocorrer entre os dias 
3 e 24 de fevereiro, com a 
aplicação de doses fracio-
nadas.

Água Grande e Baracéia.
Profissionais do Departa-
mento de Habitação tam-
bém iniciaram em 8 de 
janeiro o levantamento 
topográfico no Conjunto 
Habitacional Tancredo de 
Almeida Neves, no bairro 
Sônia Maria. A previsão de 
término do levantamento é 
em 50 dias. Após conclu-
são, um processo adminis-
trativo será iniciado para 
a regularização fundiária 
no Cartório de Registro de 
Imóveis.


