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A GAzetA dos Municípios

Procon de Taubaté integra 
campanha contra alteração 

em plano de saúde

Taubaté renova equipe 
do Esporte para Todos

Caraguatatuba segue 
com arrecadação de 

doações às vítimas das 
chuvas

Defesa Civil de Ubatuba 
em estado de alerta

O Procon de Taubaté parti-
cipa da campanha de cole-
ta de assinaturas organiza-
da pela Fundação Procon 
de SP contra alterações 
na lei de planos de saúde 
em tramitação na Comis-

A equipe de alto rendimen-
to do projeto Esporte Para 
Todos (EPT), desenvolvi-
do e apoiado pela Secre-
taria de Esportes e Lazer 
de Taubaté, será apresen-
tada ao público na próxi-
ma sexta feira, dia 16 de 
fevereiro. A apresentação 
acontece na área de even-
tos do Taubaté Shopping 
(patrocinador do projeto), 
perto das salas de cinema, 
ao meio-dia.
Toda a equipe de alto ren-
dimento, composta por 18 
competidores no paratle-
tismo, estará presente. 
Entre eles, nomes já co-
nhecidos dos taubateanos 
como o do paratleta André 
Rocha, além dos novos 
membros, Alessandro Ro-
drigo da Silva (arremesso 
de peso/ lançamento de 
disco) e Michel Gustavo 
(salto em distância/ salto 
triplo)
A apresentação marca o 

Caraguatatuba ainda rece-
be donativos para mora-
dores do bairro Perequê-
Mirim e também para as 
cidades de São Sebastião e 
Ilhabela que sofreram com 
alagamentos.
Os principais donativos 
necessários são produ-
tos de limpeza (vassou-
ra, rodo, água sanitária, 
panos de chão, baldes, 
sabão em pó, detergente 

As fortes chuvas que atin-
giram o Litoral Norte nas 
últimas 72 horas coloca-
ram Ubatuba em estado 
de alerta, quando o índi-
ce pluviométrico acumu-
lado supera a marca de 
100 milímetros. Os bair-
ros mais atingidos foram 
Lázaro (198,9), Perequê-
Mirim (177,57), Ubatu-
mirim (173,59), Ipiran-
guinha (168,8) e Figueira 
(168,25). Em outros 11 
bairros, o índice pluvio-
métrico também está aci-
ma do estado de atenção.
Conforme informações 
fornecidas pelo coorde-
nador da Defesa Civil de 
Ubatuba, Guaraçay dos 
Santos, não houve desabri-
gados e nenhuma casa foi 
alagada. Os alagamentos 
em vias da cidade – prin-
cipalmente no Lázaro e no 

são Especial da Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com a Fundação Procon, 
a aprovação do projeto de 
lei nº 7419/2006 vai trazer 
prejuízos diretos às garan-
tias e qualidade no atendi-

início da temporada de 
competições do EPT. A 
primeira delas é válida 
pela fase regional do Cir-
cuito Loterias Caixa, que 
será disputada de 22 à 25 
de fevereiro, em São Pau-
lo, no Centro de Treina-
mento Paralímpico. Esta 
competição é de grande 
importância para garantir 
a classificação dos atletas 
para a etapa nacional.
Além dos citados, a equi-
pe conta com o reforço da 
nova atleta Jaqueline Gon-
çalves de Oliveira, de 33 
anos.
Alessandro, de 33 anos, 
foi campeão mundial e pa-
raolímpico de lançamento 
de disco no Rio 2016. Mi-
chel, com apenas 19 anos, 
voltou de sua primeira 
competição internacional, 
em Londres, com a sexta 
colocação no salto triplo e 
salto em distância
A equipe representante da 

e desinfetante); higiene 
pessoal (papel higiênico,  
fraldas, fralda geriátrica, 
creme dental, escova de 
dente, toalhas de banho e 
rosto); colchões, lençóis, 
cobertores, sapatos roupas 
infantis e alimentos (lei-
te integral, biscoitos, café 
e água). A Prefeitura de 
Caraguatatuba já recebeu 
algumas doações como 
água, camas de solteiro, 

Parque Guarani (Centro) 
–  rapidamente se esco-
aram após o término das 
precipitações. Já no km 10 
da Rio-Santos, altura do 
bairro Picinguaba, houve 
uma queda de árvore na 
rodovia. As chuvas tam-
bém afetaram a rede de 
telefonia e de internet na 
cidade.
Como parte do Plano Pre-
ventivo de Defesa Civil 
Ubatuba, as equipes da 
Prefeitura de Ubatuba in-
tensificam fiscalizações 
de áreas de riscos. “Há 
previsão de novas chu-
vas intensas a partir da 
tarde desta quinta-feira e,  
frente à umidade reti-
da no solo, isso pode 
levar a deslizamentos  
de encostas de morros e 
alagamentos, principal-
mente nos bairros acima 

mento. Entre as perdas de 
direitos dos consumidores, 
dois exemplos são colo-
cados em destaque. Os 
atendimentos de urgência 
e emergência que, hoje, 
são garantidos a todos, po-
derão se limitar a planos 
que tenham essa previsão 
em contrato, deixando os 
outros de fora.  A redução 
das penalidades aplica-
das contra as operadoras é 
outro risco. Elas poderão 
facilitar práticas que pre-
judicam os consumidores.
 Quem quiser participar 
do abaixo-assinado pode 
se dirigir até o Procon de 
Taubaté, localizado à rua 
Dr. Emílio Winther, 345, 
centro.

cidade também conta com 
o grande nome André Ro-
cha, campeão e recordista 
mundial do Lançamento 
do Disco categoria F52.
Segundo o treinador As-
drubal Augusto (Guto), 
a equipe  está ainda mais 
forte e preparada este ano.
Além dos competidores de 
alto rendimento, o projeto 
conta com um média de 
150 atletas em 12 moda-
lidades na área social. As 
aulas são gratuitas e acon-
tecem no campo da CTI e 
nas dependências da esco-
la Madre Cecília. Interes-
sados em participar devem 
pessoalmente procurar os 
professores das modalida-
des.
O Taubaté Shopping fica 
na avenida Charles Sch-
neider, 1.700 – Vila Costa
Para mais informações, 
ligue na Secretaria de Es-
portes e Lazer de Taubaté: 
(12) 3624-8740.

roupas, calçados, brinque-
dos, mas esclarece que a 
população ainda necessita 
de vários itens.
Até o momento, 48 pes-
soas, sendo 12 famílias, 
estão abrigadas no Cen-
tro Esportivo Municipal  
Ubaldo Gonçalves – 
CEMUG. A pessoa que 
quiser realizar doações 
pode encaminhar o mate-
rial para a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso (Se-
pedi), Rua Jorge Burihan, 
10 – Jardim Jaqueira.
Chuva – De ontem para 
hoje, o Centro Nacio-
nal de Monitoramento 
e Alertas de Desastres 
Naturais (CEMADEN)  
registrou na região central 
da cidade o acumulado de 
13.4 mm de chuva em 24 
horas, considerada uma si-
tuação normal.

citados”, explica Santos. 
“Estamos preparados para 
a remoção o acolhimen-
to de pessoas dessas áre-
as caso seja necessário”, 
acrescenta.
A Defesa Civil reco-
menda à população que 
evite transitar em ruas 
alagadas e mantenha-se  
em lugares abrigados, lon-
ge de redes elétricas e ár-
vores, e informar pelo nú-
mero 193 ou 199 os pontos 
onde há enchentes.
O prefeito Délcio Sato 
(PSD) reforçou as orien-
tações da Defesa Civil 
e ainda manifestou sua 
solidariedade aos mu-
nicípios vizinhos. “Es-
tamos à disposição  
para ajudar São Sebastião 
e Ilhabela, cidades mais 
afetadas pelas chuvas dos 
últimos dias”, destacou.



página 2 A GAzetA dos Municípios 17-18-19 de fevereiro de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 17/02/2018
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Bem Estar Social divulga
lista de aprovados no

Processo Seletivo para a 
Casa Abrigo em Paraibuna

A Prefeitura de Paraibuna, 
por intermédio da Direto-
ria Municipal de Saúde e 
Bem Estar Social, divul-
ga o resultado final dos 
aprovados no Processo 
Seletivo de Análise Cur-
ricular Nº 001/2018, para 
a contratação – por tempo 
determinado de 12 meses 
– de 03 (três) educadores 
sociais destinados a Casa 
Abrigo.    
    A equipe técnica res-
ponsável pela análi-
se dos currículos teve 
como foco a busca nas  
características menciona-
das no “Recrutamento” 
descrito no Edital do Pro-
cesso Seletivo.



página 3A GAzetA dos Municípios17-18-19 de fevereiro de 2018

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 230, Termo nº 6729
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS e ELIANA 
SHIRLENE GOMES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé - SP, nascido em 24 de fevereiro de 1983, de profissão auxiliar geral, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contra-
ente, filho de FERNANDO DOS SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 22 de junho de 1962 e de ROSANA DA SILVA, de 52 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de novembro de 1965, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 
29 de maio de 1987, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua José Higino Siqueira, nº 208, Jardim Santana, nesta cidade, 
filha de PAULO NATALINO GOMES, falecido em Tremembé/SP na data de 
14 de outubro de 2009 e de SALETE FERREIRA DA SILVA GOMES, falecida 
em Taubaté/SP na data de 18 de dezembro de 2013. 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.

Plano Diretor de Turismo do município de 
Santo Antônio do Pinhal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2018
ESTABELECE A PAUTA QUE SERÁ DISCUTIDA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 19
DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 18H30 NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DO PINHAL/SP.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere , pelo
presente edital, convoca para Audiência Pública, todas as entidades não governamentais,
que direta ou indiretamente visem à promover o turismo no Município, tais como fundações,
associações, sindicatos, OS, OCIPS e toda população, a ser realizada no dia 19 de fevereiro do ano
de 2018, com início às 18h30 no Auditório Municipal de Santo Antônio do Pinhal/SP. A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL,
devidamente constituída para tal fim, providenciará a imediata publicação deste edital e afixação na 
sede da Prefeitura, Câmara Municipal, e outros meios possíveis.

ANEXO ÚNICO
Dispõe sobre a Pauta que será discutida na Audiência Pública a ser realizada na data
supracitada acima.
Da pauta:
– Apresentação da Metodologia Aplicada ao Plano Municipal de Turismo;
– Apresentação do Inventário Turístico e Diagnóstico realizados pela USJT (Universidade São Judas 
Tadeu).

Mais informações ligue: (12) 3666 2595

Neste dia 17, sábado, é o DIA D da campanha de vacinação contra a Febre Amarela.
Quem ainda não se vacinou procurar os locais de vacinação e não se esquecer de 
levar a carteirinha de vacinação e documentos pessoais.
A vacinação acontecerá nas unidades:

* E.S.F. Núcleo Oswaldo Cruz - das 08h00 às 16h00
* E.S.F. Núcleo Catuçaba - das 08h00 às 16h00
* E.S.F. São Sebastião - das 08h00 às 16h00

QUEM PODE RECEBER A VACINA
Moradores de São Luiz do Paraitinga a partir de 09 meses de idade;
Gestantes (sob avaliação médica);
ATENÇÃO: Lactantes que amamentam acima de 06 meses podem ser vacinadas, a 
amamentação deverá ser suspensa por no mínimo 10 dias;
Pessoas que pretendem doar sangue devem esperar 30 dias após a vacinação para 
o procedimento.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG ou CPF ou CNH, Cartão SUS e carteirinha 
de vacinação, sendo obrigatória para criança menor de cinco anos.

QUEM NÃO PODE RECEBER A VACINA
Pessoas que já tomaram a vacina contra Febre Amarela;
Transplantados;
Paciente com histórico de reação alérgica ao ovo de galinha;
Paciente em tratamento de quimioterapia, radioterapia, corticóide, em doses eleva-
das por mais de 2 semanas;
Doenças como Lupus, Anemia Falciforme, Renal Crônico, Hepatopatas, entre ou-
tras;
Usuários dos seguintes medicamentos: Infliximabe, Etanercepte, Golimunabe, Ritu-
ximabe, Abatacept, Belimumabe, Ustequinumabe, Canaquinumabe, Tocilizumabe;
Pacientes com história pregressa de doença do timo ( miastenia gravis, tinoma).

MAIORES INFORMAÇÕES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRA-
VÉS DO TELEFONE (12) 3671-1107

VAGAS DISPONÍVEIS 
NO PAT 

DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Manutenção Predial
Vendedor Interno

Endereço: Piso superior da Rodovi-
ária Velha
Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empresas As empre-
sas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em con-
tato pelo e-mail: taubatepatvagas@
gmail.com

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº04/2018, Processo nº06/2017, para 
Aquisiçao de Uma Ambulância de Simples Remoção. Abertura da Sessão Pública 
dia 05/03/2018 às 10:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital comple-
to, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 03/03/2018, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O 
edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Dia D encerra campanha 
de vacinação contra
febre amarela neste

sábado em Pinda

Secretaria de Educação 
e Cultura promove

reunião e congresso
em Pindamonhangaba

A segunda fase do “Dia D”, 
neste sábado, dia 17, encer-
ra a campanha de vacinação 
contra febre amarela em 
Pindamonhangaba. Serão 8 
equipes da Vigilância Epide-
miológica e Atenção Básica 
que visitarão os moradores 
da área rural, casa a casa.
 Além das equipes na área 
rural, o Shopping também 
estará imunizando a popula-
ção neste sábado, das 10h30 
às 19h. O CIAF e o CISAS 
também ficarão abertos neste 
último dia de campanha para 
atender os munícipes que 
trabalham durante a sema-
na, das 8h às 17h. As senhas 
serão distribuídas até as 16 
horas. Ao longo do ano, as 
vacinas estarão disponíveis 
no postos para as pessoas 
que precisam se vacinar para 
viajar, principalmente para 
países em que é obrigatória a 
imunização.
Área rural: A segunda etapa 
do dia D abrangerá os bairros 
Una, Pinhão do Borba, Pouso 

Na última quinta-feira (15), 
todas as escolas da rede mu-
nicipal de ensino realizaram 
discussões de planejamento 
em suas unidades e um repre-
sentante de cada instituição 
participou de uma reunião no 
Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina, durante o período da 
manhã, com o Secretário de 
Educação e Cultura, Profes-
sor Júlio Vale.
Os educadores participaram 
de um reunião sobre as dire-
trizes pedagógicas no dia 1 
e 2 de fevereiro, onde rece-
beram livros com o relatório 
sobre tudo o que foi realiza-
do durante o ano de 2017 e as 
expectativas e metas para os 
próximos 3 anos.

Frio, Lago Azul, Estrada do 
Marçon, Fazenda do Tanque, 
Granja Odan, Pinheirinho, 
Santa Cruz, Haras, Jardim 
Regina, Bica Taipas, Fazen-
da Mantiqueira, Sapucaia e 
Shangri-lá.
No primeiro dia D realizado 
dia 03 de fevereiro, 595 pes-
soas foram imunizadas, em 
um total aproximado de 16 
bairros da zona rural. Segun-
do o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael La-
mana, a adesão foi conside-
rada baixa, mas a campanha 
de vacinação continua. “A 
população está temerosa em 
fazer uso da vacina, mas sem 
necessidade. Ressaltamos 
que a utilização desta vaci-
na é a única maneira de se 
manter imune ao vírus. Es-
tatisticamente, 1 pessoa em 
cada 400.000 doses pode so-
frer reações adversas graves, 
portanto é uma vacina segu-
ra e a população deve fazer 
uso, principalmente pessoas 

A reunião realizada no Mu-
seu teve como intuito discutir 
com os representantes suas 
concordâncias e sugestões 
sobre essas diretrizes, rela-
tando suas realidades. O se-
cretário esclareceu diversas 
dúvidas, principalmente em 
relação a aplicação do orça-
mento. Congresso e oficinas: 
Na quinta (15), os educado-
res da rede municipal de en-
sino participaram no período 
da noite, no Marinelli even-
tos, da abertura do Congres-
so Municipal de Educação, 
com o tema “Territórios de 
uma cidade educadora”. Ivan 
Vilela ficou responsável por 
realizar a palestra de abertura 
e os professores receberam 
homenagens.

do grupo de risco”, explicou 
Lamana.
A diretora de Assistência 
de Atenção Básica à Saúde, 
Vanéli Priscila de Camilo, 
reforça a importância do dia 
D para a população da zona 
rural. “A vacinação do dia 
D é muito importante, pois 
conseguimos atingir parte da 
população que muitas vezes 
não tem acesso aos postos 
ou que tem muitas dúvidas. 
Assim, na abordagem casa 
a casa, podemos esclarecer 
com detalhes estas dúvidas. 
Esperamos no próximo dia 
17 atingir um número maior 
de pessoas”, disse.
Ela destaca ainda que é im-
portante que os moradores 
dos bairros listados estejam 
presentes em suas casas du-
rante a visita. “Nosso obje-
tivo é atingir a população 
que reside na área rural onde 
temos o maior risco do sur-
gimento da doença”, explica.
Lembrando que os morado-
res da zona rural estão mais 
próximos das possíveis áre-
as de riscos, que são as ma-
tas. Porém é necessário que 
toda a população participe da 
campanha, principalmente as 
pessoas que irão viajar para 
áreas de risco. Em alguns 
casos, o Ministério da Saúde 
não recomenda a vacinação, 
é indicado que um médico 
seja consultado. É importan-
te ressaltar que até o momen-
to Pindamonhangaba não 
apresenta nenhum caso de 
febre amarela.

Nesta sexta-feira (16), os 
educadores poderão partici-
par de palestras e oficinas, 
durante o período da manhã 
e da tarde, no auditório da 
Faculdade Anhanguera. Du-
rante o ano passado, os pro-
fessores foram estimulados 
a responder um formulário 
com temas pertinentes a edu-
cação em que os professores 
sentiam maior necessidade 
de informação e instrução. 
Os temais mais votados fo-
ram escolhidos para estar 
presentes nas palestras e ofi-
cinas, como: Alfabetização 
e letramento; Infância e lu-
dicidade; Território-escola; 
matemática e jogos; Currí-
culo/ Avaliação; e Educação 
inclusiva.


