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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp recuperam
trecho da avenida

Bandeirantes

Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp iniciaram esta se-
mana obras para a recom-
posição do pavimento de 
trecho da avenida Ban-
deirantes danificado com 
a chuva da noite de 11 de 
janeiro.
A execução dos serviços 
acontece de forma com-
partilhada entre o poder 
público e a concessio-
nária. Cabe à prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras, a cessão da mão de 
obra e à Sabesp a aquisi-
ção dos materiais. A ex-
pectativa é de que as obras 
sejam concluídas em 40 
dias, prazo este sujeito às 
condições do tempo.
A primeira etapa de obras 
compreende o escoramen-
to do trecho com vigas de 

ferro para evitar danos à 
rede de abastecimento de 
água e à galeria de águas 
pluviais. Posteriormente 
serão colocadas aduelas de 
concreto para garantir su-
porte à rede de tubulações.
O local está sinalizado. 
Motoristas que circulam 
pela avenida fazem um 
desvio pelo quarteirão 
interditado acessando as 
ruas Irmã Maria Rita de 
Moura, Santa Madre Bea-
triz Silva e Madre Eulália 
Perrotim.
Intervenções: Outros pon-
tos afetados pelas chuvas 
também já foram alvo de 
serviços. O segundo trecho 
da avenida Bandeirantes 
com problemas de galeria 
recebeu obras emergen-
ciais de contenção. Como 

a parte da tubulação afe-
tada encontra-se dentro 
da área de domínio da Via 
Dutra, o projeto executivo 
de recomposição precisa 
ser aprovado pela conces-
sionária. A documentação 
será enviada esta semana 
para que, após a aprova-
ção, seja aberta uma lici-
tação.
A Secretaria de Obras já 
executou serviços emer-
genciais de contenção na 
altura do km 137 da ave-
nida Carlos Pedroso da 
Silveira, altura do acesso 
para o Bonfim. Em cerca 
de 60 dias devem ser con-
cluídas as obras no local.
Também foram execu-
tados pela Secretaria de 
Obras serviços no Jardim 
Continental.

Parceria entre a
Prefeitura de Caçapava e
Farma Conde gera mais
empregos para a cidade

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura, representada 
pelo prefeito Fernando Cid 
Diniz Borges e o secretá-
rio Rubens Fernandes, re-
cebeu no Paço Municipal, 
na última sexta-feira (19), 
o presidente-executivo do 
Grupo Conde, Mário Mu-
niz, e a gestora de Recur-
sos Humanos da empresa, 
Cristiane Maciel.
O objetivo do encontro foi 
estreitar o relacionamen-
to entre o Grupo Conde e 
a prefeitura, com a finali-

dade de gerar mais opor-
tunidades de emprego na 
cidade. A Prefeitura de Ca-
çapava já desenvolve este 
trabalho rotineiramente 
com parceiros e novas em-
presas para cidade.
A parceria surgiu da pre-
ocupação do governo em 
buscar alternativas para 
criação de vagas de traba-
lho para a população. Só 
neste mês, com o apoio do 
PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador), foram 
preenchidas 50 vagas de 
auxiliar de estoque na fi-
lial.

O Conde Atacadista foi 
inaugurado em julho 
de 2017 em Caçapava, 
num espaço de 8.000m2. 
Sua principal atividade 
é a operação logística da 
Rede Farma Conde, que 
atualmente conta com 200 
funcionários. “Em nosso 
encontro, além de incenti-
varmos a geração de novos 
postos de trabalho, tam-
bém buscamos apoio da 
Prefeitura para a melhoria 
do deslocamento dos mu-
nícipes até o Conde Ata-
cadista”, afirmou Mário 
Muniz.

Quim Costa é premiado in 
memoriam pelo Ministério 
da Cultura em São Bento 

do Sapucaí

O Ministério da Cultura, 
através da Secretaria da 
Cidadania e da Diversida-
de Cultural, realizou o 5º 
Prêmio Culturas Populares 
– edição Leandro Gomes 
de Barros, que premiou 
com R$ 10 mil reais as 
500 melhores iniciativas 
nacionais em categorias 

como grupos/comunida-
des, instituições privadas 
e mestres e mestras in me-
moriam, como o senhor 
Quim Costa. Dentro desta 
categoria, apenas 20 pro-
jetos foram contemplados, 
estando o projeto do Mu-
seu do Carro de Boi e da 
história de Seu Quim Cos-

ta em 12ª colocação, com 
pontuação de 95,5.
Esse foi um grande feito 
para o Museu do Carro de 
Boi, para a família de Seu 
Quim Costa e para todo o 
município, tendo um mes-
tre carreiro e artesão como 
ele, reconhecido nacional-
mente.
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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.

Febre Amarela Prefeitura 
de Caçapava inicia

campanha no dia 25
Começa nesta quinta-feira 
(25) a Campanha de Vaci-
nação contra a Febre Ama-
rela (dose fracionada) em 
Caçapava. A vacina estará 
disponível para toda popu-
lação, a campanha segue 
até o dia 17 de fevereiro.
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, ampliou o atendi-
mento e disponibilizará 
a vacina em 10 postos de 
atendimento. Nos dias 3 e 
17 de fevereiro ocorre os 
dias “D” com vacinação 
em oito postos, além de 
dois carros percorrendo a 
zona rural do município. 
A meta é vacinar 95% 
da população-alvo, cerca 
79.433 pessoas deverão 
ser vacinadas.
Para receber a vacina, o 
munícipe deve compare-
cer às Unidades de Saú-
de com documento de 
identificação e carteira de 
vacinação. Pessoas com 
viagem para o exterior, de-
verão apresentar a passa-
gem para receber a vacina, 
pois tomará a dose padrão 
para emissão do Certifica-

do Internacional de Imu-
nização (ideal que seja 10 
dias antes da viagem).
Quem já recebeu vacina 
anteriormente, em qual-
quer época, é considerado 
vacinado. Para mais infor-
mações entre em contato 
com Vigilância Epidemio-
lógica, pelo telefone (12) 
36533074.
Serão vacinados:
Pessoas a partir de 9 meses 
de idade.
Grupos específicos preci-
sam de avaliação prévia do 
serviço de saúde:
Idosos partir de 60 anos 
com alguma doença crô-
nica;
Gestantes e lactantes até 
6 meses (somente se via-
jarem para zonas endêmi-
cas);
Pessoas convivendo com 
HIV;
Pessoas com tratamento 
de quimioterapia e radio-
terapia;
Doenças autoimunes ou 
em uso de medicação imu-
nossupressora.
Não devem receber a va-
cina: Pessoas com alergia 

a ovo e/ou algum compo-
nente da vacina;
Ou que tiveram alguma re-
ação anterior a vacina.
Unidades que funcionarão 
para a vacinação:
De segunda a sexta-feira 
das 8h às 16h:
Ubs centro de saúde;
Psf jardim caçapava;
Psf jardim rafael;
Psf vila paraíso;
Psf iriguassú;
Psf piedade; 
Psf caçapava velha.
De segunda a sexta-feira 
das 8h às 19h:
Fusam;
Pam da vila menino jesus;
Centro cultural.
Nos dias 3 e 17 de feve-
reiro que serão os dias d, 
funcionarão das 8 às 17h:
Ubs centro de saúde;
Psf jardim caçapava;
Psf jardim rafael;
Psf vila paraíso;
Psf iriguassu;
Psf piedade;
Psf caçapava velha;
Praça da bandeira; 
2 Carros volantes percor-
rerão a zona rural do mu-
nicípio.
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Projeto “Reviver de Verão” 
tem atrações diversas

em Caraguatatuba

Nesta sexta-feira (26/1), 
o Projeto “Reviver de Ve-
rão” já começa a agitar o 
final de semana na Arena 
Verão, na Praia do Aruan, 
entre os Quiosques 35 e 
36. A partir das 8h, duplas 
amantes do Taco já podem 
se inscrever para o torneio 
da modalidade que terá 
início às 10h.

Moradores e visitantes de 
Caraguatatuba também 
podem conferir as atrações 
do projeto, no sábado (27), 
na Praia da Martim de Sá. 
A partir das 10h, terá iní-
cio a competição de Beach 
Tênis no local. Inscrições 
podem ser feitas a partir 
das 8h para as categorias 
iniciante masculino, 40+ 

masculino e infantil. As 
demais categorias, tais 
como livre masculino, 
mista livre e feminino li-
vre, devem realizar suas 
inscrições até a próxima 
quinta-feira (25) direta-
mente na Secretaria de 
Esportes. No sábado e do-
mingo (27 e 28), a Arena 
Esportiva recebe, às 10h, o 
Beach Soccer. No domin-
go, a Praça Ton Ferreira 
recebe uma competição 
de Skate com inscrições a 
partir das 10h30.
– Sábado (27)
Praia da Martim de Sá – 
Das 8h às 16h – Beach 
Tênis / Arena Indaiá – Das 
8h às 16h – Primeira Etapa 
2018 de Futvôlei
Domingo (28)
Praça Ton Ferreira – Das 
8h às 16h – Skate

Volta às aulas: dicas para 
economizar na compra do 

material escolar
Todo começo de ano é 
sempre a mesma novela. 
Uma lista de material es-
colar imensa, preços altos 
e pais assustados. As fa-
mílias precisam adequar 
esses gastos na planilha de 
janeiro que já inclui: ma-
trícula, uniforme, IPTU, 
IPVA, contas mensais 
e demais despesas. Um 
grande sufoco! 
Com a lista de material nas 
mãos, a luta não é somen-
te pelos melhores preços, 
envolve também a exi-
gências das crianças que 
desejam o caderno do per-
sonagem preferido, uma 
mochila nova, um estojo 
completo que, na maioria 
das vezes, são mais caros. 
Então, como lidar com 
tudo isso? O Professor 
Carlos Afonso acalma pais 
e mães, e garante que a 
compra do material escolar 
pode ser feita de maneira 
simples, menos estressan-
te e econômica. “Com de-
dicação e paciência é pos-
sível economizar e, ainda, 
levar ótimos produtos para 
a casa. O primeiro passo 
é pesquisar. A diferença 
de preço entre as lojas são 
enormes e só após muita 
análise você saberá qual o 
melhor lugar para efetuar 
as compras. Segundo um 
levantamento do Procon
-SP, essa margem alcan-
ça 457% no preço de um 
mesmo produto”, explicou 
Afonso, que é administra-
dor e contabilista, e autor 
do livro “Organize suas 
finanças e saia do verme-
lho”.  

Além da pesquisa, o pro-
fessor Carlos Afonso dá 
outras dicas de como pou-
par o bolso e se prevenir 
para o ano que vem, sendo 
elas: 
Reaproveitar
Ao pegar a lista de ma-
terial escolar, veja o que 
você já tem e que pode ser 
reaproveitado para mais 
um ano letivo.
Comércio popular: depois 
de pesquisar em folhetos e 
na internet, é válido visitar 
algumas lojas, incluindo 
aquelas que ficam em áre-
as de comércio popular. 
Diversas vezes os preços 
oferecidos por lá são mais 
interessantes. 
Grupos de pais e compras 
coletivas: uma ótima op-
ção também pode ser feita 
em conjunto. Reúna um 
grupo de pais para reali-
zarem as compras juntos. 
Essa ideia é rentável tanto 
para quem compra, quanto 
para quem vende.  Os co-
merciantes fazem descon-
tos especiais, por vender 
mais. 
Pague a vista: faça isso 
sempre que possível e ne-
gocie um bom desconto. 
Antecipe-se: não deixe 
para comprar tudo na úl-
tima hora, assim, você 
consegue pegar boas pro-
moções e evita um estresse 
ainda maior. Além disso, 
já se programe para o ano 
que vem. Separe um pou-
co de dinheiro por mês ao 
longo do ano, para que no 
próximo ano tenha um di-
nheiro extra para esse tipo 
de gasto. 

Personagens
Matérias com persona-
gens, logotipos e acessó-
rios licenciados, geral-
mente tem os preços mais 
elevados. E ainda, nem 
sempre o material mais 
sofisticado é o de melhor 
qualidade e adequado a 
criança.
Sobre o Livro Organize 
suas finanças e saia do ver-
melho 
De leitura fácil e rápida 
compreensão, o livro Or-
ganize suas finanças e saia 
do vermelho foi lançado 
em agosto de 2017, pelo 
especialista em finanças, 
Professor Carlos Afonso, 
que é administrador, con-
tabilista e sócio-diretor do 
Grupo MCR. 
O autor traz conceitos fun-
damentais para uma boa 
educação financeira, a fim 
de evitar que as pessoas 
adquiram o endividamento 
financeiro ou, se a dívida 
já existe, há dicas de como 
sair dela. Além disso, a 
obra ensina o leitor a pen-
sar no futuro e, de manei-
ra confortável, fazer o seu 
“pé de meia”.  
“Organize suas finanças 
e saia do vermelho” traz 
uma luz sobre esse im-
portante assunto e que 
afeta a vida de qualquer 
pessoa desde o nasci-
mento até o último sus-
piro. Relacionar-se bem 
com o dinheiro garante  
sustentabilidade financeira 
e uma vida melhor livre 
de privações. (http://www.
livrosaiadovermelho.com.
br/)

Diretoria de Cultura e 
Eventos promove

1º Encontro Regional de 
Bonecos Gigantes

em São Bento do Sapucaí
No dia 27 de janeiro, sába-
do, São Bento do Sapucaí 
receberá a visita de outros 
Bonecos Gigantes da Re-
gião: Bonecos Gigantes 
de Brazópolis, Pereirões 
de Monteiro Lobato e Zé e 
Maria Pereira de Sapucaí-
Mirim, que virão abrilhan-
tar a cidade juntamente 

com a nossa família mais 
amada, a Família Zé Pe-
reira.
O evento acontecerá a 
partir das 18h na Aveni-
da Conselheiro Rodrigues 
Alves, com apresentações 
das cidades convidadas 
e cortejo de todos os bo-
necos acompanhados do 

Bloco Zé Pereira e seu fa-
moso batuque pelo centro 
da cidade.
Serão cerca de 25 bone-
cões fazendo a felicidade 
de munícipes e visitantes, 
reforçando ainda mais a 
chegada do Carnaval de 
São Bento do Sapucaí.
Venha para essa festa!
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Peneiras de futsal e
basquete feminino

formarão representantes 
de Pinda em competições

Os atletas que irão repre-
sentar Pindamonhangaba 
nas competições de futsal 
e basquete feminino serão 
selecionados na próxima 
semana, em duas peneiras, 
que serão realizadas pela 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
da Prefeitura. Jogos da Ju-
ventude, Jogos Regionais 
e Jogos Abertos são algu-
mas das competições que 

Pinda participa durante o 
ano.
As peneiras do futsal mas-
culino serão no ginásio da 
Ferroviária, dias 23 e 25 de 
janeiro. No dia 23, às 19 
horas, será a peneira para 
a categoria Sub20 – nasci-
dos entre 1998 e 1999.
Já no dia 25, também às 
19 horas, será a vez da 
peneira para as categorias 
Sub16 e Sub18 (nascidos 

entre 2000 e 2003). É ne-
cessário estar vestido com 
camiseta, shorts e tênis.
O basquete feminino irá 
realizar sua peneira no dia 
26 de janeiro, com início 
às 17 horas, no ginásio do 
“CE João do Pulo”. A sele-
ção contempla jovens nas-
cidas entre 2001 e 2003. 
Também é preciso estar 
vestida com shorts, cami-
seta e tênis.

Abertas inscrições para 
oficinas no CEU das Artes

em Pindamonhagaba

Estão abertas as inscrições 
para oficinas culturais no 
CEU das Artes, elas são 
gratuitas e abertas ao pú-
blico de todas as idades.
As oficinas começam 
no dia 22 de janeiro, e 
a previsão é que tenha 
duração até dezembro.  
Os participantes podem 
escolher entre artesanato 
com especialidade em cro-
chê ou vagonite, teatro in-
fantil e artes para crianças, 
dança de rua para adultos e 
kids, futsal e jiu-jitsu.

As inscrições podem 
ser realizadas por tem-
po indeterminado,  
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h, na  
Avenida das Orquídeas, n° 
355 ou pelo telefone 3637-
1715.
Artesanato (crochê/ pat-
chwork/ patch aplique) – 
segunda e quarta – 14h às 
17h
Artesanato (vagonite/ pa-
tchwork/ patch aplique) – 
quinta – 14h às 16h

Teatro infantil – quarta – 
15h às 17h
Artes para crianças – se-
gunda a sexta – 09h às 11h 
e 14h às 16h
Jiu-jitsu – segunda, quarta 
e sexta – 20h às 22h
Futsal (Projeto Etna) – se-
gunda, quarta e sexta - 19h 
às 21h
Dança-kids (Projeto Sain-
do das Ruas) – quinta e 
sexta – 19h30 às 20h30
Dança-adultos (Projeto 
Saindo das Ruas) – quinta 
e sexta – 20h30 às 21h30

Taubaté amplia postos 
de vacinação contra

febre amarela

Prazo para inscrição de 
Blocos para o Carnaval 
Simpatia 2018 encerra 
dia 26 em Caçapava

A Prefeitura de Taubaté 
vai ampliar para 27 o nú-
mero de unidades de saúde 
para a campanha de vaci-
nação contra a febre ama-
rela com as doses fracio-
nadas, que acontece entre 
os dias 25 de janeiro e 17 
de fevereiro.
Durante o período da cam-
panha, as unidades vão 
funcionar sem intervalo de 
almoço, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
Além disto, quatro unida-
des estarão com horário 
estendido de atendimento 
ao público, até as 20h. São 
elas as UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco e Aeroporto.

A secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer comunica 
a todos os interessados em 
participar com seus blo-
cos de arrasto do Carna-
val Simpatia 2018 devem 
enviar as documentações 
necessárias às secretarias 
responsáveis até o dia 26 
de janeiro, de acordo com 
o documento anexo (Cli-

Na zona rural, serão qua-
tro postos fixos montados 
nas unidades do Barreiro, 
Monjolinho, Pinheirinho 
e Registro. Em 3 e 17 de 
fevereiro, os “dias D” da 
campanha, está prevista a 
participação de 15 equi-
pes volantes em atividades 
casa a casa na zona rural, 
considerada prioritária 
para a vacinação. Não vai 
haver vacinação na zona 
urbana nestes dias.
As doses padrão da vacina 
serão aplicadas, durante a 
campanha, somente para 
gestantes, crianças entre 
9 meses e 2 anos e para 
viajantes de destinos inter-
nacionais que apresentem 

que aqui e faça downlo-
ad do cadastro - Carnaval 
Simpatia 2018 ).
No dia 9 de fevereiro co-
meça a programação ofi-
cial do Carnaval Simpatia 
2018, com atividades es-
peciais para crianças das 
14h às 17h. Já nos outros 
dias de folia, de 10 a 13 de 
fevereiro, a programação 

comprovante.
O objetivo da campanha é 
vacinar toda a população.
Na próxima quarta-feira, 
dia 24 de janeiro, serão re-
alizados treinamentos para 
as equipes envolvidas na 
campanha de vacinação. 
Os treinamentos aconte-
cem em dois períodos nas 
instalações do campus do 
Bom Conselho, da Unitau 
(Universidade de Tauba-
té).
Campanha de vacinação 
contra febre amarela
Dias: de 25 de janeiro a 17 
de fevereiro
Zona urbana (de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30)

conta com apresentação 
de banda todas as noites, a 
partir das 20h. Nos dias 11 
e 13 também terá sessão 
extra de matinê das 16h às 
19h.
Neste ano serão cerca de 
20 Blocos desfilando, em 
breve teremos o cronogra-
ma com todos os horários 
de seus desfiles.
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Taubaté registra 
casos suspeitos 
de febre amarela

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté informa 
que foram registrados dois 
casos suspeitos de febre 
amarela em pacientes do 
município e um caso sus-
peito da doença em um 
paciente de Pindamonhan-
gaba. Nos dois casos de 
Taubaté, houve histórico 
de viagens a locais com 
risco da doença. Os três 
pacientes estão internados 
em hospitais de Taubaté e 
o quadro de todos é está-
vel.
O primeiro paciente de 
Taubaté é do sexo mascu-
lino e tem 38 anos. Ele foi 
internado no dia 21 de ja-
neiro e esteve na cidade de 
Passos (MG).  O segundo 
paciente do município é 
do sexo masculino, tem 12 
anos, e viajou para a cida-
de de Alagoa (MG). Este 
jovem foi internado no dia 
23 de janeiro.
O paciente de Pindamo-
nhangaba também é do 
sexo masculino e tem 41 
anos. Ele foi internado em 
21 de janeiro.
Primatas
 A Vigilância Epidemio-
lógica também confirma 
o resultado positivo para 
febre amarela Silvestre em 
um macaco encontrado 
morto ao final do ano pas-
sado no bairro do Areão. 
Amostras do caso mais 
recente, de um primata 
morto na Vila Costa, ainda 
está em análise no Institu-
to Adolfo Lutz.
De acordo com o CCZ 
(Centro de Controle de 
Zoonoses) de Taubaté, en-
tre fevereiro do ano passa-
do e janeiro deste ano fo-
ram enviadas amostras de 
12 animais para análise no 
instituto. Foram 10 casos 
negativos, 1 caso positivo 
e outro em análise.
 Campanha
Uma estrutura envolven-
do 27 unidades de saúde e 
200 profissionais foi mon-
tada para o atendimento 
à população de Taubaté 
durante a Campanha de 
Vacinação contra a Febre 
Amarela com as doses fra-
cionadas.
A campanha começa na 
quinta-feira, dia 25 de ja-
neiro, e segue até 17 de 
fevereiro. Durante o perí-

odo da campanha, as uni-
dades vão funcionar sem 
intervalo de almoço, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30. Além disto, 
quatro unidades estarão 
com horário estendido de 
atendimento ao público, 
até as 20h. São elas as 
UBS Mais Independência, 
Fazendinha, Mourisco e 
Aeroporto.
Na zona rural, serão qua-
tro postos fixos montados 
nas unidades do Barreiro, 
Monjolinho, Pinheirinho 
e Registro. Em 3 e 17 de 
fevereiro, os “dias D” da 
campanha, está prevista a 
participação de 15 equi-
pes volantes em atividades 
casa a casa na zona rural, 
considerada prioritária 
para a vacinação. Não vai 
haver vacinação na zona 
urbana nestes dias.
O objetivo da campanha é 
garantir uma cobertura va-
cinal equivalente a 95% da 
população de Taubaté.
Campanha de vacinação 
contra febre amarela
Dias: de 25 de janeiro a 17 
de fevereiro
Zona urbana (de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30)
Pamo Ana Rosa
Pamo Baronesa
Pamo Belém
Pamo Bonfim
Pamo Cidade Jardim
ESF Esplanada Santa Te-
rezinha
Pamo Estiva
Pamo Estoril
UBS Mais Gurilândia
Pamo Imaculada
Pamo Jaraguá
ESF Marlene Miranda
Pamo Quiririm
Pamo Santa Isabel
ESF Santa Tereza
Pamo São Carlos
Pamo São João
Pamo São Pedro
Pamo Três Marias II
Zona urbana (de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h)
UBS Mais Aeroporto
UBS Mais Fazendinha
UBS Mais Independência
UBS Mais Mourisco
Zona rural (de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
16h30)
ESF Barreiro
ESF Monjolinho
ESF Pinheirinho
Pamo Registro
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Projeto Verão 
nas Piscinas 

atende mais de 
1500 pessoas

em Pinda

Durante as duas primei-
ras semanas de janeiro, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer) 
realizou o Projeto Verão 
2018, abrindo as piscinas 
dos centros esportivos da 
cidade para a população. 
Mais de 1500 pessoas 
participaram da iniciati-
va, que foi um sucesso. O 
ano iniciou com o tempo 
ruim, por isso as piscinas 
do CE Zito e do Cidade 
Nova tiveram um público 
um pouco menor, com 230 
e 205 inscrições, respecti-
vamente. Na segunda se-
mana, com o tempo mais 
firme, o CE João do Pulo 
recebeu 490 inscrições e o 
Araretama, 600. No totel, 
foram 1525 inscrições de 
pessoas de todas as idades. 
Famílias, jovens, crianças, 
todos se divertiram nas 
piscinas, tendo a supervi-
são de monitores da equi-
pe da Semelp. De acordo 
com informações do setor 
de atividades aquáticas, a 

População aprova
“O projeto é bom. As 
crianças não ficam na rua, 
é aberto para as famílias 
que podem trazer os filhos, 
todos podem aproveitar as 
piscinas. O que o prefei-
to está fazendo é muito 
bom”, comentou a muní-
cipe Leni Alves Miranda, 
que havia levado a neta 
Camili Vitória para apro-
veitar as piscinas do ‘João 
do Pulo’.
A munícipe Marcela Apa-
recida Azevedo foi co-
nhecer o projeto e estava 
acompanhada de sua filha 
Maria Vitória. “Pelo o que 

grande maioria do público 
que frequentou as piscinas 
foi de pessoas que não são 
alunos. “No geral, o proje-
to atendeu as expectativas. 
Montamos uma equipe 
grande de professores, es-
tagiários, monitores, guar-
da-vidas e funcionários 
para garantir a maior segu-
rança dos participantes”, 
explicou a gestora de es-
portes, Maristela Guerrero 
Mora. A gestora de ativi-
dades aquáticas responsá-
vel pelo projeto no ‘João 
do Pulo’, Cássia Cristina 
Silva, afirma que o projeto 
foi um sucesso, com gran-
de participação da popula-
ção. “Foi como esperado, 
nós estávamos prevendo 
um aumento de 20% de 
um dia após o outro e es-
tamos tendo um aumento 
muito maior a cada dia”, 
disse. “O pessoal está se 
divertindo bastante, a po-
pulação aceitou bem, as 
crianças e os adultos se di-
vertem, todos estão vindo 
e gostando muito”, avaliou 
a gestora.

estou vendo está bom, 
estou gostando! Deveria 
acontecer por mais dias 
para as crianças aproveita-
rem”, disse.
Mari Assunção estava 
aproveitando a tarde com 
a sua filha Barbara As-
sunção. “Me apaixonei, 
fui muito bem recebida. O 
pessoal da Prefeitura, tan-
to os funcionários como os 
professores nos trataram 
super bem, muito aten-
ciosos, estão tendo muita 
atenção com as crianças, 
está maravilhoso, pena 
que é apenas uma sema-
na”, comentou.
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