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A GAzetA dos Municípios

Museu recebe exposição 
de quatro artistas com
diferentes inspirações
em Pindamonhangaba

Taubaté reduz mortes 
e acidentes no trânsito 

em 2017

Secretaria de Segurança 
Pública coordena operação 
em conjuntos habitacionais 

de Taubaté

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina sedia 
uma grande exposição du-
rante os meses de janeiro 
a fevereiro, com quatro 
artistas, em parceria com a 
Estação Casa Amarela, de 
Caçapava.
Uma das artistas plásticas 
que está exporndosuas te-
las, com temas florais, é 
Sonia Vasconcelos. Ela 
iniciou sua carreira há 33 
anos e segue a Escola Im-
pressionista, utilizando 
também técnica espatu-
lada. Sonia é uma artista 
premiada, com obras espa-
lhadas pelo mundo.
Outra artista presente na 
exposição é Nice Sant, 
ela trabalha com diversas 
técnicas, como desenhos, 
pintura a óleo, acrílico, 
nanquim, aquarela, carvão 

A Prefeitura de Taubaté 
fechou 2017 com redução 
de mortes e acidentes no 
trânsito.
De acordo com os dados 
do sistema Infosiga, em 
2016 foram registradas 
47 mortes no trânsito de 
Taubaté e em 2017 foram 
38, redução de 19,1%. 
Considerando somente as 
vias municipais a queda 
de óbitos é ainda maior, de 
30%, sendo que em 2016 
foram 20 óbitos e em 2017 
foram 14.
Os acidentes de trânsito 
também apresentaram re-
dução. Em 2016 foram re-
gistrados 2.157 acidentes, 

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou esta semana uma 
operação nos conjuntos 
habitacionais Benedito 
Capelleto e Sérgio Luc-
chiari, ambos localizados 
no bairro do Barreiro.
A operação, coordenada 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública, deve du-
rar 15 dias e conta com a 
participação das secreta-
rias de Desenvolvimento 
e Inclusão Social, Obras e 
Serviços Públicos. A Polí-
cia Militar também apoia a 
operação.
Uma série de denúncias 
dos próprios moradores 
provocou a intervenção 
da administração nos con-
juntos. Entre elas estão 
tráfico e consumo de dro-
gas, depredação da área de 

e porcelana. Ela possui um 
estilo entre impressionista 
e expressionista, com ten-
dências à abstração. Ela 
busca realizar obras con-
temporâneas que lhe per-
mitem maior liberdade de 
expressão e sentimento, o 
que lhe rendeu participa-
ção em várias exposições, 
mostras e salões de arte.
Sandro Miller é um ar-
tista plástico nascido na 
França e atualmente reside 
em São José dos Campos.  
Sua exposição “Raízes da 
Fé” retrata as religiões de 
matrizes africanas em per-
sonificações dos orixás e 
também no cotidiano do 
povo negro. Sua inspi-
ração, segundo o artista, 
vem de sua fé, sua religião 
e dos elementos da nature-
za.
O último artista é Paulo 

e em 2017 foram 1.939 
ocorrências, queda de 
10%. As vias que mais re-
gistram acidentes, em am-
bos os períodos, são a Av. 
Bandeirantes e Av. Charles 
Schneider.
A queda dos indicadores é 
consequência de um con-
junto de ações nos últi-
mos cinco anos. Entre elas 
estão alterações viárias, 
sistema de fiscalização 
eletrônica em locais com 
índices de acidentes ele-
vados, apoio do COI no 
monitoramento de trânsi-
to, reforço e melhoria da 
sinalização no centro e 
nos bairros. As ciclofaixas 

convívio externo, danos 
nos alambrados e mato 
alto, além da apropriação 
indevida de apartamentos 
cedidos a pessoas que não 
moram mais no local.
Desde o início da ope-
ração, em 16 de janeiro, 
um Fiat modelo Uno foi 
detectado como produto 
de furto enquanto um ou-
tro veículo teria recebido 
peças retiradas do carro. 
Duas pessoas foram con-
duzidas ao Distrito Poli-
cial e responderão pelo 
crime de interceptação. O 
Uno furtado foi devolvido 
ao proprietário.
Mesmo após o término da 
operação, a Guarda Ci-
vil Municipal de Taubaté 
deve atuar permanente-
mente nos dois locais.

Medina que apresenta es-
culturas em ferro e madei-
ra. “Nas obras, o que mais 
me fascina é o contraste 
da madeira com o ferro 
simbolizando o perecível 
e o eterno. Vê-los juntos 
harmonicamente é a mi-
nha realização, seja em-
brenhando-se entre si ou 
adornando a obra”, explica 
o artista.
Para prestigiar a exposi-
ção, que é gratuita, basta 
visitar o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, que 
funciona de segunda a sá-
bado, das 9h às 12h e das 
13h às 17h. O museu fica 
na rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, no centro da 
cidade. Importante ressal-
tar que o local não abre 
aos domingos nem aos fe-
riados.

também auxiliaram na re-
dução de acidentes, com 
mais segurança para o ci-
clista. Ações de educação 
para o trânsito em escolas 
e vias públicas também 
foram intensificadas em 
2017, em parceria com a 
Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros.
Segurança no Trânsito
A Prefeitura de Taubaté 
firmou convênio com o 
Detran-SP e R$ 1,2 milhão 
será investido em educa-
ção para o trânsito e em si-
nalização viária em 2018, 
dentro do programa Mo-
vimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito.

O conjunto Benedito Ca-
pelleto, composto por 108 
unidades dispostas em 27 
edifícios de dois andares 
cada, foi entregue pela 
Prefeitura de Taubaté em 
maio de 2015 enquanto o 
conjunto Sérgio Lucchiari, 
formado por 320 unidades 
em 80 edifícios com 04 
apartamentos por andar, 
foi inaugurado em novem-
bro do mesmo ano.
Os empreendimentos são 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Taubaté, a Caixa 
Econômica Federal, como 
gestora do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida (Go-
verno Federal), Casa Pau-
lista (Governo Estadual), 
e o gestor do empreendi-
mento, Banco do Brasil.
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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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não cons-
troem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo 
nas freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em fre-
qüências mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns 
cientistas acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não con-
seguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo 
a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só 
é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qual-
quer coisa num raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as 
refeições, os gatos lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe 
diz para se limparem de modo a que predadores não sintam o cheiro da 
comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. 
Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos 
outros gatos que eles lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas 
patas, mas também na face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos con-
seguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura 
chamada região tapetal, composta de células especiais que provocam 
dupla estimulação dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção 
de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste interna-
mente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona como espelho. 
Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando 
reflete na região tapetal, volta e passa por elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por aca-
so, na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora 
estou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega 
o que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua gera-
ção não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as 
fábricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até 
então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas des-
cartáveis. Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nos-
sas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido 
dos seus irmãos mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. 
Quando embalávamos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jor-
nais amassados, para protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets 
de plástico, que duram cinco séculos pra começar a se degradas. Recar-
regávamos as canetas com tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos 
em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impresso-
ras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais 
próxima. Realmente, nós não nos preocupamos com o meio ambiente 
no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2018

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga a programação com-
pleta do Carnaval 2018. 
Este ano, os desfiles das 
escolas e agremiações se 
concentram em um dia, no 
domingo,  mas a folia já 
começa em janeiro.
Os eventos pré-carnava-
lescos começam no dia 26 
de janeiro (sexta-feira), 
com apresentação dos en-
redos das agremiações às 
9h30 no Centro Cultural 
Toninho Mendes. No  dia 
27 (sábado) acontece a 
eleição da Corte de Momo 
a partir das 20h na Ave-
nida do Povo. A primeira 
atração carnavalesca de 
fevereiro é o desfile do 
bloco Vai Quem Quer, que 
acontece no dia 3 a partir 
das 15h. A concentração 
será na praça Santa Luzia 
e saída às 17h em direção 
à área coberta da Avenida 
do Povo, com previsão de 
chegada às 21h.
A abertura oficial do Car-
naval 2018 será no dia 09 
de fevereiro, a partir das 
19h. A Avenida do Povo 
recebe o desfile de 3.010 
crianças do Integral Folia, 
que irão prestigiar a cul-
tura local exaltando a arte 
das Figureiras, do bairro 

Imaculada, apresentando 
o samba enredo “Do Barro 
À Arte”. Serão 9 alas e 1 
carro alegórico que retra-
tarão a arte das figureiras, 
com peças de presépio, 
arte sacra e o pavão que 
conferiu fama às artesãs 
da rua Imaculada. No dia 
10 de fevereiro  (sábado), 
a Avenida do Povo será 
tomada, das 18h às 20h,  
pelas marchinhas de São 
Luiz do Paraitinga com o 
Bloco da Maricota e Ban-
da Los Cunhados.
No dia 11 de fevereiro 
(domingo) é a vez do des-
file de blocos e escolas 
de samba na Avenida do 
Povo. A programação tem 
início às 15h com a matinê 
para toda a família. O des-
file tem previsão de início 
às 19h50.
A tarde de 12 de feverei-
ro (segunda –feira) con-
ta com uma matinê das 
15h às 19h na Avenida do 
Povo. No mesmo horário, 
acontece no Centro Cultu-
ral Toninho Mendes, à pra-
ça Coronel Vitoriano, nº 1, 
Centro, a apuração das no-
tas dos desfiles.Para encer-
rar o Carnaval, os peque-
nos terão mais uma matinê 
da Avenida do Povo, no 
dia 13 de fevereiro (terça-

feira), das 15h às 19h.
Quiririm – No distrito de 
Quiririm, a festa aconte-
ce de 8 (quinta-feira) a 13 
(terça-feira) de fevereiro. 
Nos dias 8 e 9, às 20h, 
acontece o 12º Concurso 
de Marchinhas, na praça 
de eventos. Quinta acon-
tecerá a fase eliminatória 
e a grande final na sexta-
feira. Nos demais dias, das 
15h às 19h a criançada vai 
pular na matinê das 15h às 
19h e a partir das 20h até 
às 0h a população poderá 
curtir o baile de Carnaval 
noturno.
Cobertura – Para os veícu-
los de imprensa interessa-
dos em cobrir o Carnaval 
2018, será necessária a 
apresentação dos crachás 
das respectivas empresas, 
além do encaminhamento 
de um aviso prévio com 
a lista de repórteres, cine-
grafistas e fotógrafos que 
estarão a trabalho na Ave-
nida do Povo. A confirma-
ção de presença pode ser 
enviada para comunica-
ção@taubate.sp.gov.br até 
o dia 02 de fevereiro.
A programação de Car-
naval também está dispo-
nível no link http://www.
taubate.sp.gov.br/carna-
val2018/.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 223, Termo nº 6714
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO TEODORO DA SILVA e CHIMEY-
NE ROSSI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Barueri - SP, 
nascido em 4 de outubro de 1980, de profissão Cconsultor jurídico, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Acacio Cardoso, nº 91, casa 
01, Jardim dos Eucaliptos, filho de HELIO TEODORO DA SILVA, falecido em 
Itapevi/SP e de LEIA FERMINO DE OLIVEIRA SILVA, de 53 anos, nascida 
na data de 10 de setembro de 1964, residente e domiciliada em Itapevi/SP. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 18 de setembro de 1986, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de CHANDLER ROSSI, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 24 de julho de 1961 e de ARLENE DE SOUZA FIGUEIRE-
DO ROSSI, de 56 anos, natural de Macuco/RJ, nascida na data de 2 de março 
de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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.

4º Encontro dos
Cervejeiros  Artesanais 

de Ilhabela

Mais um encontro prome-
te aguçar o paladar de seus 
convidados, em sua 4º edi-
ção que acontecerá no dia 
27 de Janeiro de 2018, das 
14hs às 24hs, na Cerveja-
ria Caiçara.
Além da boa cerveja, o 
evento contará com mú-
sica ao vivo, espaço kids, 
volta segura e diversão ga-
rantida. 
Os apreciadores pode-
rão degustar 09 tipos 
de cerveja artesanal dos 
produtores locais : Bla-
ckWood, Cervejaria Cai-
çara, Doctor’s, Marzé-
biir, Serena, Mad Mug, 
Colombelo, Süd Bier e  
Das Cabras. Para degustar 
as cervejas, é necessário 
a compra do Passaporte 
Cervejeiro, que dá direito 
ao Ecocopo de 400ml. São 
3,6L de cerveja artesanal 
da melhor qualidade!
Aproveitando o Encon-

tro haverá o lançamento 
do 2º Festival de Cerveja 
Artesanal de Ilhabela que 
acontecerá em outubro 
2018 na Praça Coronel Ju-
lião, no centro histórico da 
cidade, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Ilhabela.
A novidade desta edição é 
a cerveja DAILHA, criada 
pela Confraria dos Cerve-
jeiros Artesanais, que reu-
niram suas experiências e 
saberes para criar uma fór-
mula exclusiva, que origi-
nou às receitas especiais 
das cervejas DAILHA Pil-
sen e DAILHA IPA. 
O evento é uma reali-
zação da Confraria dos 
Cervejeiros Artesa-
nais de Ilhabela , com  
apoio da Cervejaria Caiça-
ra. A intenção do evento é 
compartilhar e divulgar as 
cervejas produzidas local-
mente, além de reunir pes-

soas que estejam interes-
sadas em participar desta 
história.
R$ 120 a caneca + degus-
tação de 09 tipos de cerve-
ja.   
( Antecipado no site 
Sympla : https://goo.gl/
NHL1Ae  
ou na Cervejaria Caiçara - 
Ilhabela )
R$ 140,00 no dia do En-
contro. 
Local do evento: Cerveja-
ria Caiçara: Praça Coronel 
Julião, 74 – Vila – Ilhabe-
la.
Dúvidas e contato: conta-
to@cervejeirosdeilhabela.
com.br
Site oficial: cervejeiros-
deilhabela.com.br
Facebook: /cervejeirosar-
tesanaisdeilhabela
Instagram : @cervejeiros-
deilhabela
Vendas online: https://goo.
gl/NHL1Ae
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Emca realiza cerimônia 
de abertura do ano letivo 

com aula inaugural

Campanha oficial de
vacinação da Febre amarela

começará no dia 29 em
Pindamonhangaba

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Enge-
nheiro João Ortiz (Emca) 
de Taubaté, realizou na 
última terça-feira, dia 16 
de janeiro, a cerimônia de 
abertura do ano letivo de 
2018. Neste ano, a aula 
inaugural foi proferida 
pelo comandante do Ca-
vex (Comando de Aviação 
do Exército), general de 
brigada Luciano Guilher-
me Cabral Pinheiro.
O evento, já tradicional 
e realizado anualmente, 
ocorreu no hangar da esco-
la e participaram seus 160 
alunos, familiares, alu-
nos antigos, professores e 

Uma ação especial em 
Pindamonhangaba contra 
a Febre Amarela foi plane-
jada para atender a campa-
nha nacional de vacinação, 
que vai começar no fim 
deste mês.
Com o aumento da pre-
ocupação com relação à 
doença, o Governo de São 
Paulo decidiu antecipar a 
campanha de vacinação 
com doses fracionadas 
para o dia 29 de janeiro.  A 
cidade de Pindamonhan-
gaba vai seguir este calen-
dário com ações em alguns 
pontos e regiões da cidade.
A campanha na cidade está 
prevista com pontos de 
vacinação no Araretama, 
Cidade Nova, Cisas, Bair-
ro das Campinas, Centro, 
Ipê 2, uma unidade mó-
vel, além de agentes que 
farão visitas a área rural. 
O diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Ra-
fael Lamana, pede a co-
laboração da população. 
“É importante esclarecer 
que a vacinação no Vale 
do Paraíba é uma preven-
ção. Nossa região não está 
na área de surto da febre 
amarela. O Ministério da 
Saúde ainda não disponi-
bilizou as doses fraciona-
das da campanha. Por este 
motivo, antes do dia 29 de 
janeiro, só deve tomar va-
cina quem vai para ás áre-

convidados da direção da 
Emca.
As aulas retornam no dia 
23 de janeiro. A Esco-
la Municipal de Ciências 
Aeronáuticas, criada em 
janeiro de 2003, passou 
a funcionar em agosto de 
2004. A Emca já formou 
590 especialistas, nas es-
pecialidades de aviônica, 
célula e grupo motopro-
pulsor. Alunos já forma-
dos trabalham em diversas 
empresas de manutenção 
aeronáutica na região e 
Brasil afora. Três antigos 
alunos estão em Abu Dabi, 
Emirados Árabes, em uma 
empresa de inglesa de ma-

as de risco”, explica.
As informações sobre ca-
sos em outras regiões cau-
saram efeito no Vale do 
Paraíba e provocaram uma 
corrida aos postos de saú-
de em Pinda e nas cidades 
da região. As vacinas dis-
poníveis em Pinda, Tauba-
té, Jacareí e São José dos 
Campos acabaram durante 
a semana.
Rafael Lamana explica 
que estas vacinas que o 
Estado tem enviado em 
pequenos lotes para as 
cidades ainda não são as 
vacinas para a campanha 
oficial. “Muita gente que 
não necessita tomar estas 
doses está procurando os 
postos. Esta vacina  ainda 
não é a fracionada e é uma 
vacina com diversas con-
traindicações”, comenta 
o diretor. A vacina atual é 
dada numa dose de 0,5ml. 
Esta dose, em determina-
dos grupos de pacientes 
- como aqueles que estão 
com o sistema imunológi-
co debilitado ou que têm 
alergias a elementos do 
ovo -, a imunização pode 
causar problemas graves.  
A dose da campanha na-
cional do dia 29 ao dia 17 
de fevereiro será fracio-
nada a 0,1 ml. Uma dose 
mais fraca que causa me-
nos reações e com previ-
são de imunidade à doença 
por 8 anos.

nutenção de helicópteros e 
dois nos Estados Unidos.
Após o curso na esco-
la de Taubaté,  os alunos 
precisam fazer a prova 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para 
obter a carteira de mecâni-
co de aeronaves. A Emca 
tem apresentado um índi-
ce de 98% de aprovação. 
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro proporciona aos 
alunos a realização de es-
tágio nas oficinas de ma-
nutenção das aeronaves do 
Cavex, com cerca de 450 
horas.

Gestantes, idosos, pessoas 
em quimioterapia e em de-
terminados tratamentos de 
saúde não podem receber 
nenhuma das doses da va-
cina por causa destes ris-
cos. Para esses indivíduos, 
a orientação é evitar pica-
das de mosquitos por meio 
do uso roupas compridas e 
repelentes.
O Ministério da Saúde re-
comenda a vacinação ape-
nas para os bebês acima 
de nove meses de idade. 
Para aqueles em áreas de 
alto risco da doença, a re-
comendação é a partir dos 
seis meses.
Como estão com o siste-
ma imunológico suprimi-
do pelas condições cita-
das acima, a vacina contra 
a febre amarela - assim 
como de outras em que 
há o vírus vivo atenuado, 
como caxumba, varicela, 
catapora - pode trazer efei-
tos colaterais graves.
Segundo informações do 
estado de São Paulo, não 
há casos confirmados de 
morte por febre amarela 
no Vale do Paraíba até o 
momento. Há uma suspei-
ta de um caso em São José 
dos Campos, mas a vítima 
foi infectada em um sítio 
entre Nazaré Paulista e 
Mairiporã, região do esta-
do de São Paulo onde há 
um aumento no número de 
casos.

Taubaté treina
profissionais para

campanha de vacinação 
contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté iniciou esta se-
mana o planejamento para 
a campanha de vacinação 
contra a febre amarela 
com as doses fracionadas, 
prevista para ocorrer em 
todo o Estado de São Pau-
lo entre 29 de janeiro e 17 
de fevereiro.
A partir da próxima se-
mana deve ocorrer o trei-
namento de profissionais 
de saúde que participarão 
da campanha. Agentes de 
controle de vetores que 
atuam no combate ao Ae-
des aegypti também passa-
rão pelo treinamento para 
ajudar na tabulação dos 
dados de pessoas vacina-
das. Estudos evidenciam 
que a vacina fracionada 
tem eficácia comprovada 
de pelo menos oito anos. 
As carteiras de vacinação 
terão um selo especial para 
informar que a dose apli-
cada foi a fracionada.
Com o objetivo de redu-
zir as filas nas unidades 
de saúde, a ideia também 
é envolver técnicos e en-
fermeiros de grandes in-
dústrias da região para que 
possam vacinar seus pró-
prios funcionários, bem 

como militares do Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército).
Está prevista, durante a 
campanha, a manutenção 
das cinco unidades de re-
ferência na zona urbana de 
Taubaté: UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco, Gurilândia e 
Aeroporto. As unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) localizadas 
na zona rural de Taubaté 
também passarão a vaci-
nar nos dias da campanha. 
Em 3 e 17 de fevereiro, 
considerados “dias D” da 
campanha, está prevista 
a participação de equipes 
volante em atividades casa 
a casa na zona rural, con-
siderada prioritária para a 
vacinação. Em recomen-
dação à Secretaria de Esta-
do da Saúde, a orientação 
é que a população colabore 
e ajude a manter estáveis 
os estoques de sangue nos 
hemonúcleos da região. A 
doação de sangue precisa 
ocorrer antes. Após vaci-
nação contra febre amare-
la, é necessário aguardar 
30 dias para doar sangue. 
Se contraiu a doença, deve 
aguardar 6 meses após re-

cuperação completa.
Desde o início do ano até 
esta quarta-feira, dia 17 de 
janeiro, já foram aplicadas 
2.700 doses da vacina em 
Taubaté. Em 2017 foram 
aplicadas 9.640 doses e 
em 2016 o número foi de 
1.074 doses aplicadas.
Tire suas dúvidas
Já tomei a vacina. Preciso 
tomar de novo?
– Quem já tomou uma 
dose da vacina, mesmo se 
fizer parte dos municípios 
incluídos na campanha, 
não precisará se vacinar 
novamente
Quem precisa receber a 
dose integral da vacina?
– Crianças com idade en-
tre nove meses e dois anos 
incompletos, pessoas que 
viajarão para países com 
exigência da vacina, grá-
vidas residentes em áreas 
de risco
Quem precisa consultar o 
médico antes de tomar a 
vacina?
– Portadores de HIV po-
sitivo, pacientes com tra-
tamento quimioterápico 
concluído, transplantados, 
hemofílicos ou pessoas 
com doenças do sangue e 
de doença falciforme.
Quem não precisa tomar a 
vacina?
-Não há indicação de imu-
nização para grávidas que 
morem em locais sem re-
comendação para vacina, 
mulheres amamentando 
crianças com até 6 meses 
e imunodeprimidos, como 
pacientes em tratamento 
quimioterápico, radiote-
rápico ou com corticoides 
em doses elevadas.


