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Transporte Público de 
Taubaté unifica linhas

Furto de cabos
telefônicos prejudica
atendimento do Samu

Taubaté atinge 50% de
cobertura na vacinação 
contra sarampo e pólio

Caps-AD debate 
medicalização

No próximo sábado, dia 
25 de agosto, o transporte 
público de Taubaté passa 
por novas alterações. As 
mudanças tiveram início 
nos dias 7 de julho, 13 e 18 
de agosto, com sete linhas 
que passaram de diame-
trais (regiões extremas ao 
centro) para radiais (cen-
tro-bairro/bairro-centro).
Nessa segunda etapa ha-
verá unificação das linhas: 

Um furto de cabos telefô-
nicos ocorrido na madru-
gada desta segunda-feira, 
dia 20 de agosto, interrom-
peu as ligações para o nú-
mero 192 do Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência) em Taubaté e 
região.
A linha telefônica 99603-
7156 foi disponibilizada 
emergencialmente para 
contatos. A orientação é 
para que as ligações para 
esse número sejam fei-
tas somente em caso de 
emergência para evitar 
congestionamento. Conta-
tos estão sendo mantidos 

Prévia divulgada pela Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté informa que 
7.337 crianças já foram 
vacinadas no município 
contra o sarampo (cobertu-
ra de 50,06%) e que 7434 
doses contra a poliomielite 
foram aplicadas (cobertura 
de 50,72%) desde o iní-
cio da campanha em 4 de 
agosto.

O Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas (Caps-AD) de 
Taubaté promove na pró-
xima sexta-feira, dia 24 de 
agosto, a palestra “A So-
ciedade Contemporânea e 
a Medicalização”.
A palestra é gratuita e será 
apresentada às 13h30 pela 
psicóloga Claudia Fabiana 
de Jesus.
Os medicamentos benzo-
diazepínicos, tarja preta, 
estão entre os mais con-
sumidos no  Brasil. Cha-
mados ansiolíticos, os cal-
mantes, eles são receitados 
para tratar de ansiedade à 
insônia, estresse, tristeza, 
e outros transtornos de 
humor muito comuns na 
sociedade pós moderna. 
Logo se tornaram os me-

02 (Continental) com 04 
(Barreiro) e 25 A (Parque 
Três Marias) com 25 B 
Chácara Silvestre. Todas 
as mudanças foram acor-
dadas com a comunidade 
local por meio de reuniões 
em conjunto com a Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na e a ABC Transportes. 
A união dessas linhas visa 
aumentar a ofertas de fro-
tas e partidas nessas regi-

com hospitais e unidades 
do Corpo de Bombeiros 
da região para agilizar o 
fluxo de atendimentos. Os 
bombeiros também podem 
receber ligações por meio 
do 193. Os pedidos das 
chamadas serão redirecio-
nados ao Samu.
A Vivo foi acionada e tra-
balha para a resolução do 
problema. De acordo com 
técnicos da  empresa, a 
expectativa é de retomar 
o atendimento do 192 por 
volta das 13h desta segun-
da-feira. O furto dos cabos 
telefônicos teria ocorrido 
por volta das 0h10 desta 

A meta de cobertura esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde é de 95% do pú-
blico alvo, o que represen-
ta 14.657 crianças entre 1 
ano e 5 anos incompletos 
em Taubaté.
A campanha de vacina-
ção segue até o dia 31 de 
agosto. As doses estão dis-
poníveis nas unidades de 
saúde que possuem salas 

dicamentos psicotrópicos  
mais usados no mundo. Os 
benzodiazepínicos foram 
amplamente prescritos 
como opção segura de bai-
xa toxicidade, contudo, os 
pesquisadores começavam 
a detectar o uso nocivo e 
risco de dependência.
De acordo com um relató-
rio divulgado pela Organi-
zação Mundial de Saúde, 
a população brasileira é a 
mais deprimida da Amé-
rica Latina. Essa cons-
tatação acaba de receber 
reforço de um levanta-
mento realizado pela Sul 
América: em seis anos, 
houve um salto de 74% no 
número de antidepressivos 
adquiridos pelos segura-
dos dessa operadora. Se-
guindo a tendência global, 

ões.
Os horários das novas li-
nhas e viagens estarão dis-
poníveis no site da empre-
sa ABC a partir do dia 22 
de agosto.
Outras modificações de-
vem ocorrer ainda esse 
ano, incluindo o transporte 
complementar. 
As informações serão di-
vulgadas previamente à 
população.

segunda-feira. Foram le-
vados ao todo sete lances 
de cabo, totalizando 280 
metros. O Samu regional 
recebe, em média, 160 li-
gações diárias. O serviço 
foi implantado em 24 de 
novembro do ano passado, 
por meio do Cisamu, con-
sórcio municipal que hoje 
reúne oito cidades e uma 
população de 425.909 pes-
soas. Taubaté, Campos do 
Jordão, Tremembé, Santo 
Antonio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga inte-
gram o consórcio.

de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento.
A Vigilância Epidemio-
lógica reforça que os pais 
devem levar as carteiras 
de vacinação de seus fi-
lhos. Mais informações 
podem ser obtidas na Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.

o estudo encontrou maior 
prevalência do uso des-
ses medicamentos entre 
mulheres  e pessoas mais 
velhas. Atualmente, os an-
tidepressivos ocupam a se-
gunda posição na lista de 
remédios mais vendidos.
Em Taubaté, o Caps-AD 
promove o tratamento em 
dependência de benzodia-
zepínicos. Mais informa-
ções pelo telefone 3631-
6645.
Palestra
Tema –  A Sociedade Con-
temporânea e a Medicali-
zação
Palestrante – psicóloga 
Claudia Fabiana de Jesus
Data – 24 de agosto às 
13h30
Endereço – Caps-AD – rua  
Juca Esteves, 184, centro
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é 
esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é ver-
dadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guar-
de mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. 
Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tris-
teza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter 
fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Ginastas dePindaparticipam 
do Torneio Nacional

de Ginástica Artística

“Mamaço 2018” comemora
Semana do Aleitamento Materno 
na Praça Monsenhor Marcondes

A equipe masculina de Gi-
nástica Artística da Secre-
taria de Esportes de Pin-
damonhangaba participa, 
neste fim de semana, do 
Torneio Nacional de Gi-
nástica Artística, em San-
tos.
O Torneio Nacional de 
Ginástica Artística con-
ta com equipes de todo o 

O projeto “Mamaço 2018” 
será realizado, pelo se-
gundo ano consecutivo, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. Será neste sábado 
(18), das 9 horas ao meio-
dia.
Na ocasião, estarão pre-
sentes profissionais da área 
que facilitarão atividades 

Brasil, entre elas algumas 
de destaque no cenário na-
cional da ginástica artísti-
ca como: o Clube de Re-
gatas do Flamengo,  Clube 
Setor Leste de Brasília e 
AABB - Associação Atlé-
tica do Banco do Brasil de 
SP.
Pindamonhangaba está 
sendo representada  pelos 

de interação entre mãe e 
bebê e estarão disponíveis 
para prestar informações 
sobre a importância do 
aleitamento materno.
A iniciativa é do Grupo 
Mamamátria, que faz par-
te da Clínica Mátria, e tem 
por objetivo incentivar a 
promoção do aleitamento 

ginastas: Rodrigo Bordão 
na categoria juvenil, Wes-
ley Castro e Alowany Tsu-
bota ambos na categoria 
adulta. “O nível da compe-
tição está elevado e temos 
objetivo de ficar com nos-
sos atletas entre os 8 pri-
meiros na classificação in-
dividual geral”, comenta o 
técnico Marcelo Ronconi.

materno e contribuir na 
desmistificação de concei-
tos sobre o tema.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, é par-
ceira neste evento que co-
memora, ainda, a Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 278, Termo nº 6825
Faço saber que pretendem se casar WELLINSON LOPES CAETANO e TAYL-
LEN CRISTINI DA SILVA MELO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Tremembé-SP, nascido em 15 de agosto de 1997, de profissão autônomo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada Oito, nº 409, Fazenda 
Conquista, Tremembé/SP, filho de JOSÉ CAETANO, de 46 anos, nascido na 
data de 4 de abril de 1972 e de ANA MARIA LOPES CAETANO, de 43 anos, 
nascida na data de 10 de fevereiro de 1975, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP e naturais de Porteirinha/MG. Ela é natural de Pindamonhangaba
-SP, nascida em 4 de outubro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LEANDRO 
JOSÉ DA SILVA MELO, de 41 anos, nascido na data de 27 de junho de 1977 
e de GIOVANA APARECIDA DA SILVA MELO, de 39 anos, nascida na data 
de 8 de setembro de 1978, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP 
e naturais de Taubaté/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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física
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Mais de 14 mil peças de
doações são repassadas ao

Fundo Social de Caraguatatuba

Fundo Social de
Solidariedade lança
projeto Reinvente

Músico baiano, Zirinho
apresenta repertório

eclético para ‘Prata da Casa’

Dia D da vacinação contra 
a pólio e sarampo

é neste sábado

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
recebeu da Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Pau-
lo), doação de cobertores e 
roupas de cama (lençol e 
fronha), na última segun-
da-feira (20/08).
Foram quase mil peças ad-
quiridas com os recursos 
arrecadados na 3ª edição 
da Festa do “Porco e Boi 
no Rolete”, realizada no 
mês de julho. Todos os 
produtos serão repassados 
à população que mais ne-
cessita.
O superintendente da 
Sabesp, José Bosco Fer-
nandes de Castro, desta-
cou que a cada edição do 
evento a meta é superada 
e parabenizou a equipe da 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
segunda-feira (20), o lan-
çamento oficial do Projeto 
Reinvente. Será às 17 ho-
ras, no auditório da Prefei-
tura.
O Projeto Reinvente é rea-
lizado por meio do chama-
mento público 004/2018, 
que visa repasse de re-
cursos para organizações 
da sociedade civil (OSC) 
sem fins lucrativos, que 
desenvolvam atividades 
socioculturais em 14 mo-
dalidades estipuladas. São 
elas: para todas as idades 
- dança de rua, balé, jiu-
jitsu, capoeira, recreação, 
BMX e pintura. A partir 
de 18 anos: culinária, mar-
cenaria, maquiagem, rea-
proveitamento alimentar 
e elétrica. E, para idosos: 
dança de salão e dança sê-
nior.

O músico baiano Zirinho 
apresenta um repertório 
eclético para o ‘Prata da 
Casa’ desta semana. A 
apresentação é nesta sex-
ta-feira (24), às 20h30, na 
Praça Dr. Cândido Mota, 
no Coreto, Centro. O show 
é gratuito e livre para to-
dos os públicos.
Em seu repertório, o mú-
sico interpreta grandes 
sucessos da boa MBP, for-
ró, bossa nova e bolero, 
levando o público a fazer 
um tour por canções que 
embalaram toda uma ge-
ração.
Baterista e cantor, Zirinho 

Acompanhando a campa-
nha de vacinação do Mi-
nistério da Saúde, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove neste sá-
bado (18) o dia D da vaci-
nação contra a poliomieli-
te e sarampo nas unidades 
de saúde do: CIAF, Cisas, 
Nova Esperança, Vila São 
Benedito e Feital.
De acordo com dados di-
vulgados pela Vigilância 
Epidemiológica de Pinda 
nesta semana, até o mo-
mento 2.335 doses de va-
cina contra pólio foram 
aplicadas e 2.387 contra 
sarampo, concluindo res-
pectivamente 28,49% e 
29,13%. A meta para Pin-
damonhangaba nesta cam-

Sabesp e do Fundo Social 
pelo empenho.
“Agradeço a interação de 
todos, sempre com o obje-
tivo de ajudar ao próximo. 
Tenho certeza que todos 
os materiais serão muito 
bem encaminhados”, disse 
Bosco.
A presidente do Fundo 
Social, Samara Aguilar, 
agradeceu a iniciativa da 
Sabesp e disse estar muito 
feliz, pois poderão contri-
buir com muitas famílias. 
“Quando o trabalho é feito 
com carinho, é certeza de 
sucesso. Parabéns a to-
dos”, destacou.
Ainda sobre Solidarieda-
de, Samara Aguilar agra-
deceu a participação de 
todos os munícipes que 
colaboraram na Campanha 

As aulas gratuitas serão 
desenvolvidas nos centros 
comunitários da cidade 
durante um ano, a partir do 
dia 27 de agosto. Somados 
todos os cursos, a capaci-
dade de atendimento é de 
até 12 mil pessoas.
A programação dos horá-
rios das aulas e dos locais 
será divulgada na próxima 
semana, mas as inscrições 
para os interessados em se 
matricular, gratuitamente, 
começam na segunda-fei-
ra (20) e seguem até sexta-
feira (24), das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h, na sede 
do Fundo Social de Soli-
dariedade (Rua Deputado 
Claro César, 53, centro).
“Não espere resultados di-
ferentes se você faz sem-
pre a mesma coisa! Essa 
frase é de Albert Einstein, 
mas tem muito a ver com 
a nossa maneira de viver, 
porque jamais se conquis-

iniciou sua carreira em 
1989. 
Tocou em diversas bandas 
ao longo dos anos e arras-
tou multidões com um dos 
melhores trio elétricos de 
Salvador. 
Gravou dois discos de su-
cesso e recebeu inúmeros 
prêmios por seus traba-
lhos, além de ter dividido 
palco com grandes nomes 
como as duplas Leandro 
e Leonardo e Zezé de Ca-
margo e Luciano.
O projeto ‘Prata da Casa’ 
é realizado pela Fundacc – 
Fundação Cultural e Edu-
cacional de Caraguatatuba 

panha é de 8.200 crianças 
de 1 a menores que 5 anos.
O Ministério da Saúde 
alerta aos pais e responsá-
veis que a vacina é o meio 
mais eficaz de inibir o rea-
parecimento dessas doen-
ças que já foram elimina-
das no país.
Segundo o diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana, 
o público alvo escolhido 
para a vacinação é mais 
suscetível em contrair as 
doenças, “assim, os pais 
ou responsáveis têm papel 
fundamental na manuten-
ção na eliminação destas 
doenças e devem levar as 
crianças a uma unidade de 
vacinação mais próxima”, 

da Solidariedade promovi-
da no mês de junho.
“Foram mais de 13 mil pe-
ças doadas, que passaram 
pela triagem da equipe do 
Fundo Social e a maioria 
já encaminhada às famílias 
que buscaram o auxílio. É 
muito gratificante ajudas 
essas famílias, as institui-
ções e contar com a ajuda 
de todos”, disse a presi-
dente do Fundo Social. Os 
produtos doados chegam 
à população por meio dos 
encaminhamentos reali-
zados pelos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) ou em situa-
ções de emergência.
O Fundo Social de Soli-
dariedade fica na Rua José 
Damaso dos Santos, 39 – 
Centro.

ta o novo praticando ve-
lhos hábitos. Às vezes, é 
preciso mudar, ajustar, se 
reinventar e se modificar 
diariamente, e este pro-
cesso é contínuo e exige 
planejamento, dedicação 
e aprendizado”, destacou 
a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues. “Pensando 
em descobrir potenciais 
e gerar oportunidades em 
meio à crise, criamos o 
Reinvente, um programa 
voltado à aplicação de ofi-
cinas socioculturais, que 
buscam descobrir talentos, 
estimular a criatividade e 
contribuir para o aumento 
da autoestima e da inte-
gração dos participantes”, 
afirmou.
Para mais informações, o 
telefone do Fundo Social 
de Solidariedade é o 3643-
2223.

e visa trazer ao muníci-
pe e ao turista diversão e 
entretenimento, além de 
oportunidade aos artistas 
locais em um espaço para 
apresentarem seu trabalho 
ao público.
Ainda neste mês haverá a 
apresentação de Carlinhos 
Guilbert.
Serviço
Projeto ‘Prata da Casa’
Dia 24/8 – Zirinho da 
Bahia
Dia 31/8 – Carlinhos Guil-
bert
Horário: 20h30
Local: Praça Dr. Cândido 
Mota, no Coreto

comentou.
A campanha de vacinação 
contra a pólio e o saram-
po em Pindamonhangaba 
irá até o dia 31 de agosto, 
e estão disponíveis em to-
das as unidades de saúde, 
dentro do horário de aten-
dimento que é das 8 às 
11h30 e das 13 às 16h30. É 
preciso apresentar a cartei-
ra de vacinação da criança.   
Importante destacar que 
pessoas de todas as idades 
precisam manter em dia 
sua carteira de vacinação, 
desta forma, aqueles que 
não tomaram essas vacinas 
podem procurar os postos 
fora do dia D - atendimen-
to de rotina - para regula-
rizar sua carteira de vaci-
nação.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura dos En-
velopes de Proposta de Preços referente à Tomada de Preços Nº005/2018 
– Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Construção 
de Muro Frontal, Troca de Telhado e Pintura Interna e Externa da Escola 
Judith Siqueira Weber e Serviços de Pintura Interna e Externa da Escola 
Geraldo José Rodrigues Alckmin, conforme as especificações constantes 
do Edital e seus Anexos. Na data de 21/08/2018, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria 
nº 083/2018 para Julgamento dos preços apresentados. Após abertos os 
envelopes chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: 
Forte Administração e Serviços de Engenharia Eireli EPP, com valor total de 
R$ 701.379,04; 2º COLOCADO: EMC Engenharia de Manutenção e Cons-
trução Ltda, com valor total de R$ 705.760,26; 3º COLOCADO: Construtora 
& Incorporadora Zanini SJCampos Ltda, com valor total de R$ 863.843,65. 
Fica aberto o prazo recursal. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da 
Comissão de Licitações.

Aviso de Suspensão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Sus-
pensão do Pregão 025/2018, cujo objeto é: Contratação de empresa para 
fornecimento de Uniforme Escolar, tendo em vista necessidade de altera-
ção do Edital. Potim, 21 de agosto de 2018 – André L. S. Oliveira – Prego-
eiro.
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Campanha de vacinação contra 
sarampo e poliomielite

continua até 31 de agosto

Prefeitura intensifica a
Operação Cidade Limpa em
todas as regiões da cidade

Operação tapa-buracos está 
hoje na região do

Travessão/Nova Caraguá II

Teatro Mario Covas recebe 
‘Pavarini Festival de

Dança’ no fim de semana

Quem perdeu os Dias D 
de vacinação (4 e 18 de 
agosto) contra o sarampo 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba intensificou a Ope-
ração Cidade Limpa, le-
vando serviços de capina, 
roçada, varrição, pintura 
de guias e Operação Bota-
fora em diversas regiões 
da cidade. No Porto Novo, 
região Sul, os trabalhos re-
alizados pela Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep) 
prossegue nas ruas Gen-

Uma Operação Tapa-bura-
cos, promovida pela Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
está sendo realizada hoje 
(21/08) na rua João Carlos 
Balio, entre os bairros Tra-
vessão e Nova Caraguá II, 
na região Sul.

O TMC – Teatro Mario 
Covas recebe neste fim de 
semana (25 e 26), o ‘Pa-
varini Festival de Dança’. 
O festival será realizado 
das 9h às 21h, no sábado 
e domingo, e conta com 
workshops, competições 
e premiações para os par-
ticipantes.
Os ingressos para os es-
pectadores custa R$ 40 a 
inteira e R$ 20 meia entra-
da e pode ser adquirido na 
bilheteria do teatro no dia 
do evento.
Durante o período diur-
no serão realizados 
workshops com profissio-
nais especializados e nos 
períodos da tarde e noite 

e a poliomielite, ainda tem 
tempo de levar as crianças 
para vacinar. A campanha 

til Ribeiro Nascimento e 
João Pimentel Cabral. No 
Pontal de Santa Marina, as 
equipes trabalham na ave-
nida Eder Silva Rodrigues 
Alves e vias adjacentes.
Na região central, o bair-
ro que recebe benfeitorias 
esta semana é a Prainha. 
Hoje (21/08), os funcio-
nários da Sesep estão con-
centrados na avenida Pau-

Os trabalhos para a recu-
peração da via são reali-
zados pela Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep), 
que está utilizando CBUQ, 
massa asfáltica betumino-
sa usinada à quente, de 
grande resistência, utiliza-

haverá as apresentações e 
concurso.
São oferecidos aos grupos 
participantes troféu para 
as três primeiras coloca-
ções de cada modalidade; 
certificados para todos os 
participantes do evento; 
premiações especiais do 
júri como ‘Destaque de 
Coreografia’, ‘Bailarino 
(a) Revelação’, ‘Melhor 
Bailarino (a)’ e ‘Especial 
do Júri’. 
Também serão ofertadas 
bolsas e vagas para o Sum-
mer Joffrey Ballet Scholl 
(EUA), Summer Brasil 
2019 no Rio de Janeiro.
Além disso, haverá pre-
miação em dinheiro para 

contínua até 31 de agosto 
em sete unidades básicas 
de saúde de Caçapava.

lo Ferraz da Silva Porto, 
fazendo a limpeza da via e 
da ciclovia, e seguindo no 
sentido do Camaroeiro e 
da região do Forum.
No Jardim Jaqueira, tam-
bém no centro, a opera-
ção está na rua Maria de 
Lourdes Lucarelli e deve 
prosseguir para as demais 
ruas da região até o final 
da semana.

da inclusive em rodovias.
Os trabalhos são realiza-
dos pela equipe da Sesep 
com apoio de um rolo 
compactador e uma retro-
escavadeira. A previsão é 
de que sejam encerrados 
ainda hoje.

o melhor grupo e indica-
ção para participação na 
seletiva do Matrix Produ-
ciones, que acontece em              
Florianópolis com a gran-
de final em Rosario, na Ar-
gentina.
Serviço
Espetáculo ‘Pavarini Fes-
tival de Dança’
Dia: 25 e 26/8, sábado e 
domingo
Horário: 9h às 21h
Ingressos: R$ 40 (inteira) l 
R$ 20 (meia)
Classificação: livre
Local: Avenida Goi-
ás, 187, Indaiá,                                              
Caraguatatuba
Mais informações: (12) 
3881-2623


