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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura apresenta 
benefícios do plano de 
PDV para o sindicato 

de servidores em Pinda

Saúde divulga números 
de doenças notificadas 

em 2017 em Potim

Prefeitura de Ubatuba 
iniciará aplicação do 

BTI

Bloco Zé Pereira inicia 
cortejo pelas ruas em 
São Bento do Sapucaí

Oportunidade e benefícios 
para servidores públicos 
que tiverem interesse no 
Plano de Desligamento 
Voluntário – PDV. Esta 
foi a principal pauta apre-
senta pelo secretário de 
Administração de Pinda-
monhangaba, Fabrício Au-
gusto Pereira, em reunião 
com os representantes do 
Sindicato dos Servidores 
Públicos. 
Entre os benefícios que fo-
ram apresentados o desta-
que é o pagamento de um 
salário base acrescido dos 
adicionais fixos para cada 
ano trabalhado, num teto 
de dez salários.
Para o secretário, esta 

A diretoria de saúde de Po-
tim divulgou no início do 
mês o número de notifica-
ções de doenças.
Pelo relatório foram re-
gistradas as doenças se-
xualmente transmissíveis, 
doenças transmitidas pelo 
mosquito da dengue entre 
outras.
A saúde adverte para os 
casos onde é possível re-
alizar prevenção, como 
as doenças sexualmente 
transmissíveis.  O uso do 
preservativo é muito im-
portante e o mesmo está 
disponível nas unidades 
de saúde. As unidades 
contam ainda com exames 

Os bairros Sertão da Qui-
na e Taquaral receberão 
na próxima segunda-fei-
ra, 15, a aplicação do lar-
vicida Bacillum thurin-
giensis israelense – BTI, 
substância utilizada para 
combater a proliferação de 
mosquitos. De acordo com 
a Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Ubatuba o 
larvicida será aplicado nas 
cabeceiras dos rios nos 

Neste sábado, 13 de janei-
ro, às 19h, o Bloco Zé Pe-
reira de bonecos gigantes 
iniciou seu cortejo pelas 
ruas de São Bento do Sa-
pucaí, comemorando um 
mês para a chegada do 
Carnaval sambentista, que 
entrará no 25º ano de festa 
familiar e saudável.
A família do famoso Zé Pe-
reira é composta também 
por Maria Pereira, Kiko, 
Mariinha, Tomé, Amélia, 
Zé Neguinho e Dieguito, 
formando ao todo oito bo-

proposta é uma oportuni-
dade que alguns servido-
res aguardavam há alguns 
anos. “Com este benefício 
atrativo de até 10 salários 
base acreditamos que tere-
mos adesão principalmen-
te de aposentados”, expli-
ca Fabrício Augusto.
Durante a reunião, que foi 
convocada pela prefeitura 
para discutir a proposta, 
também foram apresenta-
das as datas do plano. Na 
proposta, o PDV terá 30 
dias de divulgação e mais 
90 dias para os interessa-
dos em aderir ao progra-
ma.
Também participaram da 
reunião os representan-

de teste rápido para HI-
V,Hepatite  B e C e sífilis. 
A saúde alerta ainda para 
os casos onde a carteira de 
vacinação não está em dia. 
Todas as pessoas, inclusi-
ve adultos devem manter 
as vacinas atualizadas.
O número de acidentes 
com animais peçonhen-
tos teve um ato registro, 
foram 55. A saúde orienta 
as pessoas a não mexer 
em colmeias e vespeiros, 
inspecionar roupas, cal-
çados, toalhas de banho e 
rosto, pano de chão tape-
tes, antes de usa-los. Antes 
de dormir inspecionar os 
cômodos da casa princi-

bairros Sertão da Quina e 
Taquaral.O trabalho será 
desenvolvido por 12 fun-
cionários da Vigilância.
Segundo Patricia Macha-
do Sanches, supervisora 
da Vigilância em Saúde, o 
BTI é usado para eliminar 
as larvas antes que cres-
çam e se tornem adultos 
capazes de picar as pesso-
as. “O BTI é uma bactéria 
inofensiva para humanos e 

necos. O mais pesado de-
les pesa 32,5kg, chegando 
a 4 metros de altura. Além 
dos bonecões, o Bloco 
ainda é composto por uma 
bateria de jovens partici-
pantes da Banda Marcial 
de São Bento, que fazem 
o batuque mais famoso da 
cidade, levando todos a 
saírem de suas casas para 
acompanharem o Zé Pe-
reira. A passeata acontece-
rá todos os dias do mês até 
o dia 13 de fevereiro, das 
19h às 22h, estendendo até 

tes da prefeitura: Thiago 
Vieira Carvalho (diretor 
de Recursos Humanos), 
Maria Regina Hidalgo de 
Oliveira Lindgren (enge-
nheira de Segurança do 
Trabalho), Joel Cardoso 
(técnico de Segurança do 
Trabalho), Carlos Daniel 
Zenha de Toledo (diretor 
Judicial) e Reginaldo Lu-
cas Ouverney, servidor 
municipal da Secretaria de 
Educação. Representando 
o sindicato estavam pre-
sentes Daniel Ramos (pre-
sidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais), José Carlos César 
e Nize Maria Salles Carre-
ra Possato, advogada.

palmente camas, devido a 
presença de escorpiões e 
aranhas.
Não deixar entulhos, res-
tos de alimentos jogados 
em via pública ou terrenos 
isto atrai os animais, o que 
pode causar doenças como 
leptospirose e leishima-
niose,
Este ano o município teve 
um surto muito grande de 
varicela (catapora).  A saú-
de pede para que o perío-
do de cura da doença seja 
respeitado e que por 03 se-
manas a criança não tenha 
contato com outras para 
assim evitar a transmissão 
que é feita pelo ar.

animais domésticos, mas 
letal para o mosquito”, ex-
plica a supervisora.
Na primeira semana de 
fevereiro a secretaria de 
Saúde divulgará o novo 
de calendário de aplicação 
do BTI em outros bairros 
de Ubatuba. A cidade não 
recebe o BTI desde julho, 
quando o Estado suspen-
deu o fornecimento do lar-
vicida.

às 23h nos dias de Carna-
val, com saída da Casa e 
Memorial do Zé Pereira, 
localizada no calçadão da 
Praça Monsenhor Pedro 
do Valle Monteiro. A única 
exceção é no domingo de 
Carnaval, dia 11, em que o 
Bloco sairá às 17h.
Os abadás do Bloco Zé Pe-
reira são vendidos na Casa 
do Zé Pereira e na Arteben 
– Casa do Artesão no valor 
de R$ 25,00, sendo toda a 
renda revertida para o Blo-
co.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 
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Escola Municipal de Vela de 
Ilhabela é destaque na Copa 
Brasil Estreantes Optimist

Os pequenos velejadores 
da Escola Municipal de 
Vela Lars Grael, de Ilha-
bela, trouxeram para casa 
excelentes resultados após 
a participação da Floti-
lha Borrachudo na Copa 
Brasil Estreantes da Clas-
se Optimist, em Salva-
dor (BA). Agora, outros 
atletas da Escola de Vela 
permanecem na Bahia e 
representam o arquipéla-
go no Campeonato Bra-
sileiro, também na classe 
Optimist. “Nossa cidade 
é destaque na Vela, como 
palco de importantes com-
petições, por nossos ex-
celentes velejadores e por 
nossas escolas de esportes 
náuticos. Ver nossos alu-
nos em campeonatos fora 
da cidade é um orgulho 
para todos nós”, declarou 
o prefeito, Márcio Tenó-
rio.
Com mais de 70 barcos 
participantes, o velejador 

da Flotilha Borrachudo, 
Alex F. Kull, conquistou 
o 6º lugar no geral e 5º lu-
gar na categoria masculina 
infantil. Já Petrese Saran 
conseguiu a 10º colocação 
no geral e 3º lugar na ca-
tegoria masculina juvenil.
Na categoria geral e femi-
nina juvenil, Isabella Bor-
ges ficou com a 16º coloca-
ção no geral e alcançou o 
3º lugar em sua respectiva 
categoria. Marina Santos 
chegou ao 21º lugar no ge-
ral e em segundo lugar na 
categoria feminina juvenil.
Os atletas participaram da 
competição acompanha-
dos dos treinadores Ale-
xandre Paradeda e Bruno 
Oliveira, que elogiaram o 
desempenho dos jovens.
secretario de pasta, José 
Roberto de Jesus, investir 
nos jovens atletas ilhéus é 
imprescindível. “A Prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Esporte e Lazer, vem 

se dedicando para oferecer 
cada vez mais oportuni-
dades para nossos atletas 
de todas as modalidades e 
temos um carinho também 
pela Vela, modalidade essa 
que classifica o município 
como Capital Nacional da 
Vela. É muito importante 
investir em nossos atletas 
locais, oferecer possibili-
dades para que eles cres-
çam e nos representem nos 
âmbitos municipal, nacio-
nal e até mesmo mundial”, 
disse o secretário.
Brasileiro de Optimist – 
Os alunos que participam 
do Campeonato Brasileiro 
da Classe Optimist perma-
necem na Bahia até a pró-
xima semana. A competi-
ção teve início na última 
terça, 9, e se estende até a 
próxima segunda,15.
Até agora, os velejadores 
disputaram seis regatas e 
estão previstas outras seis 
até o final do Campeonato.



16 de janeiro de 2018página 4 A GAzetA dos Municípios

Matrículas para a Fêgo 
Camargo terminam em 

19 de janeiro

Arena Verão Esportiva 
fica lotada com Futebol 

dos Artistas em Caraguá

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-

A Arena Verão Esportiva 
montada na praia do In-
daiá, em Caraguatatuba, 
ficou lotada no domingo 
(14/01) para acompanhar 
a grande atração do final 
de semana: o Futebol dos 
Artistas. Atores globais 
como Fábio Villa Verde, 
Anderson Di Rizzi, Már-
cio Kieling, Anderson 
Tomazini e Rafael Viana, 
além do cantor Maurício 
Manieri realizaram um 
amistoso contra a equipe 
da Secretaria de Esportes 
de Caraguatatuba. O pre-
feito Aguilar Junior parti-
cipou do amistoso.
O jogo terminou empata-
do em 7 a 7 e nos pênaltis 
quem levou a melhor foi o 
time dos artistas, que le-
vantou o troféu. Antes da 
partida principal, as meni-
nas de Caraguatatuba do 
Beach Soccer realizaram 

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 

um amistoso.
“Mais do que o resulta-
do, a ideia do evento foi 
promover uma interação 
dos artistas com a popu-
lação e incentivar jovens 
e adultos para a prática do 
esporte”, disse o prefeito 
Aguilar Junior. Além do 
Futebol dos Artistas, quem 
foi ao local pôde conferir 
diversas atrações intei-
ramente gratuitas. Aulas 
de zumba e alongamento, 
entretenimento com dan-
ças variadas e Espaço Kids 
com brinquedos infláveis e 
oficinas de pintura estive-
ram a disposição dos que 
frequentaram a praia neste 
final de semana.
A Arena Verão Esportiva 
de Caraguatatuba conti-
nua no próximo final de 
semana com a turma do 
vôlei. Campeões brasilei-
ros, olímpicos e mundiais 

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.

estarão presentes na praia 
do Indaiá no próximo do-
mingo.
Confira a programação es-
portiva do Arena Verão:
– 20 de janeiro – 15h – Clí-
nica de Vôlei;
– 21 de janeiro – 10h – De-
safio de Vôlei de Praia 4×4;
– 26 de janeiro – 15h – Clí-
nica de Futebol;
– 28 de janeiro – 10h – 
Torneio de Futebol Máster 
(Palmeiras, Corinthians, 
Santos e São Paulo);
Confira a programação 
fitness e infantil do Arena 
Verão:
– 20 e 27 de janeiro – 10h– 
Aulas de Zumba e Alonga-
mento;
– 21 e 28 de janeiro – 9h – 
Entretenimento com dan-
ças variadas;
– 20, 21, 27 e 28 de janeiro 
– das 10 às 15h – Espaço 
Kids

Vacina de febre amarela 
só é dada em pessoas 

que vão para áreas
endêmicas em Pinda

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 

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-

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.

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.


