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A GAzetA dos Municípios

CRMV-SP alerta para os riscos do abandono
de animais nas rodovias

Sarampo e pólio de volta Quarta-feira tem seletiva 
da categoria sub12
do Futsal Taubaté

O abandono de cães e ga-
tos causa muitos transtor-
nos para os animais que 
são negligenciados e para 
toda a população. Quando 
o abandono acontece pró-
ximo a rodovias, onde há 
circulação de veículos em 
alta velocidade, as conse-
quências podem ser ainda 
mais graves.
Tendo em vista os sérios 
problemas decorrentes 
do abandono de animais 
domésticos, o Conselho 
Regional de Medicina Ve-
terinária do Estado de São 
Paulo (CRMV-SP) pro-
move e apoia campanhas 
que tenham como objetivo 
orientar os tutores sobre 
a guarda responsável e as 

Doenças já exterminadas 
no Brasil estão de volta. 
Duas delas, o sarampo e a 
polio voltam para aterrori-
zar os pais e os pediatras 
que hoje são obrigados a 
ensinar como fazer a pre-
venção de doenças que 
haviam sido erradicadas.
Sarampo registrou alguns 
casos no Rio de Janeiro 
e milhares na Amazônia. 
Pólio também está rea-
parecendo.O Dr. Gotinha 

O Futsal Taubaté realiza 
na próxima quarta-feira, 
dia 25 de julho, às 20h30 
uma seletiva para meni-
nos nascidos entre 2006 e 
2008, no Ginásio da Vila 
Aparecida, considerado a 
casa do futsal no municí-
pio.
A seletiva tem o objetivo 
de identificar jovens talen-
tos para compor a catego-
ria sub12 que irá disputar 
o campeonato paulista 

consequências do abando-
no. Durante o período de 
férias e maior incidência 
de abandono de animais 
nas rodovias, o Conselho, 
em parceria com a CCR 
Nova Dutra, têm realizado 
ações nas praças de pedá-
gio do Estado de São Pau-
lo ao longo da Rodovia 
Presidente Dutra.
Nos últimos dois anos, 
com a intensificação das 
campanhas de conscien-
tização, observou-se uma 
redução na quantidade de 
animais resgatados e mor-
tos em rodovias do Estado 
de São Paulo. No entan-
to, os números ainda são 
altos. Segundo dados da 
Agência de Transporte do 

está fazendo falta.
Nos últimos tempos, o que 
tem sido observado é que 
pessoas estão deixando 
de lado o bom hábito de 
se vacinar. Algumas têm 
medo de estar com a imu-
nidade baixa e, ao receber 
o vírus da vacina, acabar 
pegando a doença. Outros 
deixam de se vacinar por 
convicção religiosa e ou-
tros ainda porque foram 
mal informados nas redes 

no segundo semestre de 
2018. Os interessados em 
participar devem chegar 
ao local com um pouco de 
antecedência, munidos de 
documento de identidade 
e com vestimenta adequa-
da para a prática da moda-
lidade.
A equipe su12 de futsal é 
mantida pela Prefeitura 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, e conseguiu a quar-

Estado de São Paulo (Ar-
tesp), apenas em 2017, 
foram encontrados 15.268 
gatos e cachorros mortos 
nas rodovias paulistas ad-
ministradas por concessio-
nárias da Agência.
Os perigos podem variar 
conforme a faixa etária, 
espécie e condição física e 
mental do animal, explica 
a médica-veterinária Dra. 
Vânia de Fátima Plaza Nu-
nes, presidente da Comis-
são Técnica de Médicos-
Veterinários de ONGs do 
CRMV-SP. “Cada animal 
reage de uma forma a uma 
situação de risco”, avalia.
O fato é que animais que 
são deixados às margens 
das rodovias perdem a 

sociais, que já espalham 
que vacina não faz o efeito 
esperado.
Se seus filhos estão com 
as carteirinhas de vacina-
ção atrasadas ou se você 
não se lembra se você ou 
eles foram imunizados 
dessas duas doenças, corra 
para os postinhos. Receber 
duas vacinas é melhor do 
que receber nenhuma.
Por Iára de Carvalho – Jor-
nalista

ta colocação na classifica-
ção geral do Campeonato 
Metropolitano da A2 cha-
ve ouro, entre 22 equipes, 
disputado de março a ju-
lho deste ano. O elenco é 
composto por meninos da 
cidade, além de alunos da 
Escola de Atletas e Forma-
ção Integral – EAFI, tam-
bém idealizada pela admi-
nistração municipal, em 
parceria com a secretaria 
de Educação.

referência de ambiente, 
ficando desorientados e 
assustados. “Se o animal 
invadir a pista, ele pode ser 
morto de forma violenta 
ou ter uma lesão grave que 
cause intenso sofrimento 
e, ainda, se for portador de 
alguma enfermidade, pode 
contaminar o local”, alerta 
a Dra. Vânia.
De acordo com a Artesp, 
para reduzir os riscos de 
acidentes envolvendo 
animais, as concessioná-
rias adotam uma série de 
medidas preventivas sob 
orientação da Agência. 
As ações incluem o mo-
nitoramento constante das 
pistas por sistema de câ-
meras, instalação de telas 
ao longo de trechos das 
rodovias e a construção de 
passagens de fauna para os 
animais atravessarem sem 
cruzar diretamente a pista.
Animais na pista
Ao se deparar com um 
animal solto na rodovia, 
o condutor deve reduzir a 
velocidade e evitar utili-
zar a buzina ou piscar os 
faróis, para não assustar 
o animal. A Artesp orienta 
que, se for necessário ul-
trapassar, o ideal é seguir 
por trás do animal. Depois 
da ultrapassagem, reco-
menda-se sinalizar o peri-
go para os motoristas que 
vêm em direção oposta. O 
ato de piscar três vezes o 
farol e posicionar a mão 

para baixo com quatro de-
dos abertos indica a pre-
sença de animais na pista.
Em caso de acidente
Animais atropelados de-
vem ser encaminhados 
para atendimento médico-
veterinário de urgência. 
Para isso, o condutor deve 
isolar o local do acidente 
e entrar em contato com 
a concessionária. “O cui-
dado ao parar na rodovia 
deve ser redobrado, pois 
o animal poderá se movi-
mentar, mesmo debilita-
do, e o risco de um novo 
acidente aumenta”, diz a 
presidente da Comissão 
Técnica de Médicos-Vete-
rinários de ONGs do CR-
MV-SP.
Guarda responsável
Alertar a população quan-
to à sua responsabilidade 
em relação aos animais 
domésticos é uma das ma-
neiras de reduzir a quanti-
dade de cães e gatos que 
circulam pelas rodovias.
“Quando uma pessoa ado-
ta ou compra um animal, 
ela assume um compro-
misso de longo prazo”, 
observa Dra. Vânia. Por-
tanto, é dever do tutor pro-
ver recursos e garantir que 
o animal receba, durante 
toda a sua vida, os devidos 
cuidados, de acordo com 
sua espécie, porte e idade.
Além do risco de atropela-
mento, os animais que va-
gam pelas estradas sofrem 

com a fome e também com 
o frio intenso, sobretudo 
no inverno. “O abandono 
leva à vulnerabilização e 
ao sofrimento do animal 
pela falta das condições 
necessárias à sua seguran-
ça e bem-estar”, ressalta a 
médica-veterinária.
Não dá para esquecer que 
o abandono de animais 
caracteriza crime, previs-
to na Lei de Crimes Am-
bientais (Lei Federal n°. 
9.605 de 1998), além de 
ser contemplado em leis 
municipais que estabele-
cem multa, entre outras 
penalidades, para quem 
abandonar ou maltratar 
um animal.
Sobre o CRMV-SP
O CRMV-SP tem como 
missão promover a Me-
dicina Veterinária e a 
Zootecnia, por meio da 
orientação, normatização 
e fiscalização do exercí-
cio profissional em prol 
da saúde pública, animal 
e ambiental, zelando pela 
ética. É o órgão de fiscali-
zação do exercício profis-
sional dos médicos-vete-
rinários e zootecnistas do 
Estado de São Paulo, com 
mais de 34 mil profissio-
nais ativos. 
Além disso, assessora os 
governos da União, Esta-
dos e Municípios nos as-
suntos relacionados com 
as profissões por ele repre-
sentadas.
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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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Centro da Mulher recebe curso sobre
amamentação em Taubaté

O Centro da Mulher – 
Casa da Mãe Taubateana 
recebe no dia 1º de agosto, 
das 13h às 16h, um curso 
sobre amamentação para 
gestantes. O curso será 
ministrado pela nutricio-

nista Larissa Ribeiro e as 
enfermeiras Pamela Boni-
fácio e Tais de Andrade. 
As inscrições são limita-
das e podem ser feitas até 
a próxima terça-feira, dia 
24 de julho, pelo telefo-

ne 3632-3283. O Centro 
da Mulher – Casa da Mãe 
Taubateana está localizado 
à rua Dr. Benedito Cursino 
dos Santos, 202, Centro. A 
unidade foi inaugurada no 
dia 5 de julho.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Recente estudo americano diz que 
substância usada em tratamento de 

hipertensão é eficaz contra acne
Publicado em junho no 
Journal of Drugs in Der-
matology, o estudo apon-
ta a Espironolactona, um 
medicamento para pressão 
arterial, como um possível 
substituto dos antibióti-
cos no tratamento contra 
a acne em mulheres, com 
a vantagem de diminuir o 
risco de tornar as bactérias 
mais hiper-resistentes.
O tratamento da acne, 
orientado por dermatolo-
gistas, geralmente come-
ça com a prescrição de 
cuidados tópicos diários 
com a pele (uso de cre-
mes e secativos) até, em 
última análise, o uso oral 
da isotretinoína, o famoso 
Roacutan, em casos mais 
graves. Mas do início do 
tratamento até o uso do 
controverso medicamen-
to, muitos médicos optam 
pela prescrição de antibió-
ticos orais – o problema é 
que eles trazem uma série 
de riscos, podem sobrecar-
regar o organismo e tam-
bém tornar as bactérias 
mais resistentes. Mas o 
novo estudo Frequency of 
Treatment Switching for 
Spironolactone Compared 
to Oral Tetracycline-Class 
Antibiotics for Women 
With Acne, publicado em 
junho deste ano no Journal 
of Drugs in Dermatology, 
afirma que a espironolac-
tona, um medicamento 
utilizado para tratamento 
da hipertensão, é tão efi-
caz quanto os antibióticos 

no tratamento contra a 
acne em mulheres. “O me-
dicamento diminui o nível 
de hormônio masculino 
nas mulheres, ou seja, traz 
uma ação antiandrogênica, 
ajudando a controlar os 
hormônios relacionados à 
hiperatividade das glân-
dulas sebáceas, ajudando 
a combater a acne”, expli-
ca a dermatologista Dra. 
Thais Pepe, membro da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e da Acade-
mia Americana de Derma-
tologia.
De acordo com a médica, 
o estudo analisou dados de 
mais de 6.600 mulheres e 
meninas tomando espi-
ronolactona para mais de 
31.000 tomando antibió-
ticos. “Para determinar a 
eficácia, os pesquisadores 
analisaram quantas mulhe-
res em cada grupo haviam 
mudado para outro tipo de 
tratamento em um ano – 
um sinal de que o primei-
ro tratamento não estava 
funcionando. A descoberta 
de pouco mais de 14% dos 
pacientes com espirono-
lactona fez uma troca em 
comparação com pouco 
mais de 13% dos pacientes 
tratados com antibióticos 
contra acne”, diz a derma-
tologista.
Embora não haja dados 
precisos no Brasil sobre a 
prescrição de antibióticos, 
pelo menos nos Estados 
Unidos, os dermatologis-
tas compõem menos de 

1% dos médicos do país, 
mas prescrevem 5% de to-
dos os antibióticos orais. 
O problema dessa alta taxa 
é a resistência antimicro-
biana, com o uso duradou-
ro dos antibióticos.
A espironolactona deve ser 
utilizada apenas em casos 
de acne da mulher adulta, 
segundo a médica. A subs-
tância pode ser menos ar-
riscada ao longo do tempo, 
embora não seja isenta de 
efeitos colaterais. “Geral-
mente, as mulheres saudá-
veis tendem a tolerar bem 
a espironolactona segundo 
estudos, mas a substância 
tem vários efeitos colate-
rais em potencial, incluin-
do fadiga, incontinência 
urinária, períodos irregu-
lares e sensibilidade ma-
mária”, diz ela. 
Em casos raros, também 
pode causar dores muscu-
lares, batimentos cardía-
cos irregulares e confusão, 
acrescenta. 
“Ao identificar alternati-
vas ao uso de antibióticos 
para o tratamento da acne, 
podemos ajudar a minimi-
zar os potenciais efeitos 
adversos [da resistência 
aos antibióticos]”, diz a 
Dra. Thais Pepe. 
Enquanto isso, certifique-
se de sempre conversar 
com seu médico sobre os 
riscos de longo e curto 
prazo de qualquer medi-
camento que eles estejam 
prescrevendo como um 
tratamento para acne.

Atleta de Taubaté se
consolida na artilharia da 

Liga Paulista de Futsal

Pinda se destaca nos 62º 
Jogos Regionais

CCZ de Taubaté promove vacinação
de bloqueio contra raiva

O pivô Fabinho marcou 
mais dois gols, no últi-
mo dia 20, na vitória do 
Taubaté Futsal contra o 
Itapeva e disparou na arti-
lharia do estadual com 17 
gols marcados.
O time taubateano garan-
tiu mais uma vitória na 
Liga Paulista por 4 a 0 e 

A equipe da Secretaria de 
Esportes (Semelp), que 
representa Pindamonhan-
gaba nos 62º Jogos Regio-
nais, está fazendo bonito 
no Litoral. Após as parti-
das do fim de semana, até 
o fechamento desta edição 
do jornal, Pinda estava no 
3º lugar na classificação 
geral.
Os Jogos Regionais, que 
contam com 38 cidades 
participantes, iniciaram-se 
ainda na semana passada. 
De acordo com boletim 
oficial, neste fim de sema-
na Pinda chegou a marca 
de 78 pontos. 
Com a equipe empenhada 
nos jogos, Pinda conquis-
tou bons resultados na: 
malha, ciclismo, bocha, 
judô, natação, taekwondo, 
tênis, vôlei de praia, bas-
quete e futsal.
No sábado (21), o ciclismo 
prosseguiu em uma das 
suas melhores campanhas 
conquistando o segundo 
lugar geral, tendo a ciclista 
Gaby Cardoso em quarto 
lugar na prova de resistên-
cia. 
No domingo (22), o ciclis-
mo ficou em quarto lugar 
no masculino e quinto lu-
gar feminino, segundo a 

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté inicia esta sema-
na uma ação de bloqueio 
vacinal contra a raiva para 
cães e gatos no entorno do 
local e na região do Vale 
do Una.
A vacinação dos animais é 
preventiva e ocorre após a 
confirmação em julho pelo 
Instituto Pasteur de um 
caso de raiva em herbí-
voros no município (uma 
égua) em uma proprieda-
de nas proximidades do 
CCZ. O exame deu posi-
tivo e indica uma linha-
gem de vírus transmitido 
pelo morcego hematófago 
(Desmodus rotundus).
Todos os animais abriga-
dos no CCZ já receberam 
o bloqueio vacinal. A ex-
pectativa é de que cerca de 
150 cães e gatos da região 
do Vale do Una também 
sejam vacinados. Uma 
equipe volante vai se des-
locar pela região durante 
esta semana e os proprietá-

se mantém nas primeiras 
colocações da competição, 
com 28 pontos conquista-
dos. 
Depois de um primeiro 
tempo sem gols, o time de 
Taubaté voltou mais en-
trosado na segunda etapa. 
Victor Cardelli, logo no 
início, Fabinho, com seus 

classificação geral.
Ainda no domingo, a na-
tação deu braçadas para 
chegar no pódio, con-
quistando o segundo lu-
gar geral no masculino e 
terceiro no feminino. As 
provas que conquistaram 
premiação em medalhas 
foram: 200 metros medley, 
revezamento 4x100 me-
tros livre, 100 metros bor-
boleta, revezamento 4x100 
medley, 50 metros nado 
costas, 200 metros nado 
livre e 200 metros nado 
medley. Os medalhistas 
foram: José Rubens Berto-
lino, Veronica Borges Cal-
deraro, Juan Nascimento, 
Guilherme Silva, Tarcisio 
Augusto Alencar, Thiago 
Borges Calderaro, Marina 
Miranda, Amanda Santos 
e Larissa Oliveira.
Na manhã de segunda-fei-
ra (23), a malha conquis-
tou medalha de bronze 
frente a Mogi das Cruzes, 
atual campeão da modali-
dade nos Jogos Regionais 
e Abertos. O técnico res-
ponsável, Lucas Ouverney, 
comenta que “não dá para 
descrever o sentimento de 
felicidade e orgulho que 
sinto neste momento des-
ses meninos: Italo, Vini-

rios também podem levar 
seus animais para serem 
vacinados no CCZ.
A recomendação para os 
proprietários de rebanhos 
de bovinos e equinos da 
região é de que também 
procurem vacinar os ani-
mais, mesmo que estes já 
tenham sido imunizados 
na campanha de vacinação 
contra a raiva e febre afto-
sa ocorrida em maio deste 
ano.
O CCZ já encaminhou ao 
EDA (Escritório de Defe-
sa Agropecuária) regional 
um ofício com as provi-
dências adotas pelo mu-
nicípio. Também foram 
solicitadas informações 
quanto ao controle de 
morcegos hematófagos na 
zona rural, vacinação de 
rebanhos e demais ações 
pertinentes.
Os últimos registros de 
raiva em herbívoros em 
Taubaté ocorreram em ju-
nho do ano passado, com a 
confirmação de três casos 

dois gols e Betinho mar-
caram e deram a vitória à 
equipe comandada pelo 
treinador Leandro Reis.
O Taubaté volta à quadra 
pela elite do estadual no 
dia 2 de agosto e irá visi-
tar o Yoka Guaratinguetá, 
às 20h, no ginásio do Ita-
guará.

cius, Welligton e Gabriel e 
dos ‘parças’ Du e Ari. Me-
dalha de bronze, o terceiro 
lugar conquistado sobre 
Mogi, bronze com gosto 
de ouro! Estamos criando 
uma geração de campe-
ões”, afirmou.   
Os Jogos Regionais conti-
nuam até dia 28 de julho e 
a expectativa é que Pinda 
traga mais medalhas para 
casa, resultando os tra-
balhos efetuados durante 
todo o ano nos ginásios da 
cidade.
“Estamos entrando na úl-
tima semana dos Jogos 
Regionais, mas já com re-
sultados muitos positivos 
em todas as modalidades. 
Nossos atletas estão mos-
trando que não vieram 
para brincar e isso au-
menta ainda mais nossas 
expectativas de uma boa 
classificação final”, adian-
tou o secretário da Semelp, 
prof. Everton Chinaqui. 
No ano passado, não hou-
ve ranking entre as cida-
des, mas de acordo com 
a pontuação, se houvesse, 
Pinda teria terminado em 
quinto lugar. Para a com-
petição deste ano, a expec-
tativa é de melhorar essa 
colocação.

(um cavalo, um burro e 
uma vaca).
A raiva é uma doença in-
fecciosa aguda, causada 
por um vírus, que com-
promete o sistema nervoso 
central. 
Pode acometer todas as 
espécies de mamíferos, in-
cluindo o homem.
Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos 
telefones do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) e do CCZ.
Região do bloqueio de va-
cinação – Vale do Una
Posto fixo – CCZ (Estrada 
Particular dos Remédios, 
nº 2.764, Bairro dos Re-
médios)
Vacinação volante – proxi-
midades ponte da Fazenda 
Santa, clube da Associação 
dos Funcionários Munici-
pais de Taubaté (AFMT), 
Capela Bom Jesus do Ipi-
ranga
Mais informações – CCZ: 
5704-8048 / CAS: 3635-
4091
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Inscrições para Festival da 
Viola Caipira em Taubaté 

vão até 25 de julho

Escola do Trabalho do 
Centro oferece 148 vagas 
para cursos em Taubaté

Taubaté cai no ranking de emprego

Rogério Lima de Taubaté
representa o Brasil nos

Jogos Parapan Universitários

Projeto Conviver de Taubaté realiza 
Festa Julina para mais de mil idosos

A Secretaria de Turismo 
e Cultura da Prefeitura de 
Taubaté mantém, até 25 
de julho, abertas as inscri-
ções para participação no 
Festival da Viola Caipira. 
As inscrições devem ser 
realizadas no Centro Cul-
tural Toninho Mendes, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h.
Cada interessado poderá 
se inscrever apenas uma 

A unidade do Centro da  
Escola do Trabalho de 
Taubaté disponibiliza  148 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos nas 
áreas de tecnologia, gestão 
e artesanato.  A unidade  
fica na rua Armando Sal-
les de Oliveira, 284, e as 
matrículas serão recebidas 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30.
Na área de  tecnologia, a  
inscrição será realizada no 
dia 25 de julho, próxima 
quarta-feira. No dia 26 de 
julho, quinta-feira, as ins-
crições são para cursos na 
área de   gestão. E no  dia 

Campos do Jordão e Jaca-
reí foram as únicas cidades 
do Vale do Paraíba entre 
os 50 municípios paulistas 
que mais geraram emprego 
em junho, respectivamen-
te na 24ª (164 emprego 
gerados) e na 37ª posição 
(95). No mês de dezembro 
do ano passado, a região 

O velocista Rogério Costa 
Lima, que integra a equi-
pe do Esportes para Todos, 
da Prefeitura de Taubaté,  
representa o Brasil nos Jo-
gos ParapanAmericanos 
Universitários. A competi-
ção teve início nesta últi-
ma quinta-feira, dia 19 de 
julho, e vai até o dia 29 de 
julho em São Paulo.
Lima, que compete na 
classe F53, disputará três 
provas: 100m, 200m e 
400m rasos.  
As disputas do paratletis-

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
de Taubaté realizou na úl-
tima quinta-feira, dia 19 
de julho, a Festa Julina 
do Projeto Conviver que 
contou com a participação 
de 1.200 idosos. Eventos 
como este servem para 
fortalecer vínculos através 
da convivência.
A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Projeto Con-
viver, têm como objetivo 
estimular o envelheci-
mento ativo, otimizando 
oportunidades para saúde, 
participação e segurança, 
proporcionando qualidade 
de vida aos que estão en-

vez e para cada dupla ou 
trio concorrente deverão 
ser apresentadas as 3 mú-
sicas a serem apresenta-
das, uma para cada fase 
da competição. Além da 
entrega da documentação 
exigida em edital. O Fes-
tival acontece de agosto a 
dezembro, composto por 
fases eliminatórias, se-
mifinal e final e tem por 
objetivo incentivar a cul-

27 de julho, próxima sex-
ta-feira, estarão disponí-
veis as inscrições para cur-
sos na área de  artesanato.
Os cursos destinam-se a 
moradores de Taubaté. 
Para certificar residência  
no município, será solici-
tado no ato da matrícula o 
comprovante de endereço 
e o título de eleitor, além 
do  RG e CPF. Para o curso 
de Informática Básica, que 
é certificado pelo Senai, é 
preciso apresentar  a decla-
ração escolar ou histórico 
escolar do ensino funda-
mental. Quem optar pelos 
cursos na área de gestão 

tinha 11 cidades no top 
50 estadual. A terceira ci-
dade da região mais bem 
posicionada na lista é Ba-
nanal (14 vagas), na 99ª 
colocação da lista, que é 
liderada por Matão (foram 
5.921 postos de trabalho). 
O ranking traz os 370 mu-
nicípios de São Paulo com 

mo nos Jogos ParapanA-
mericanos Universitários 
acontecem de 21 a 24 de 
julho, na pista do Centro 
de Treinamento Paralím-
pico. Participam do evento 
esportivo 12 países, entre 
eles Estados Unidos, Ca-
nadá, Chile, Colômbia, 
Argentina, Costa Rica, 
Brasil, Venezuela, Para-
guai, Honduras, México e 
Uruguai.
As disputas acontecem nas 
modalidades: atletismo, 
atletismo paradesportivo, 

velhecendo.
O Projeto Conviver de-
senvolve dois tipos de 
trabalho: um deles é reali-
zado através de 25 grupos 
setoriais de convivência, 
em diversos bairros do 
município, que atendem 
1.200 idosos. Os grupos 
promovem ações e ativi-
dades voltadas às áreas de 
cultura, recreativa, inte-
grativa, física, promoção 
humana, assistencial, saú-
de e educativa, visando a 
integração e participação 
do idoso na sociedade, 
contribuindo para reverter 
à imagem cultural do en-
velhecimento. A outra ver-

tural popular, valorizando 
a música sertaneja raíz. A 
premiação será para os três 
concorrentes finalistas, em 
valores que variam de R$ 
1.000,00 e R$ 3.000,00. O 
edital com todas as infor-
mações está disponível no 
www.taubate.sp.gov.br na 
aba licitações, concurso e 
dúvidas podem ser sana-
das pelos telefones: 3621-
6040 e 3629-5868.

deve entregar o histórico 
escolar do ensino médio. 
Todos esses documentos 
exigem a apresentação dos 
originais e cópias .
Serão aceitas inscrições 
realizadas pelo próprio 
candidato,que poderá op-
tar por apenas um curso.  
Para menores de idade, os 
responsáveis devem com-
parecer para  efetuar a ma-
trícula. 
Lembrando que o preen-
chimento das vagas é por 
ordem de chegada. Para 
mais informações, é só en-
trar em contato pelo tele-
fone 3625-5060

mais de 10 mil habitan-
tes e é elaborado mensal-
mente pelo Ministério do 
Trabalho, com dados do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados). MAIORES/ São 
José dos Campos perdeu 
352 posições no ranking 
estadual do emprego em 

basquetebol, futebol, fut-
sal, voleibol, judô, nata-
ção, natação paradesporti-
vo, taekwondo, tênis, tênis 
de mesa e tênis de mesa 
paradesportivo.
O Brasil está sediando a 
primeira edição do FISU-
AMERICA Games, o pri-
meiro Pan-Americano vol-
tado exclusivamente para 
o público universitário. 
Com realização da FISU 
America e da Confedera-
ção Brasileira do Desporto 
Universitário – CBDU.

tente é o Centro de Convi-
vência, que se caracteriza 
como um espaço destina-
do ao desenvolvimento de 
atividades socioculturais e 
educativas, dando oportu-
nidades à participação do 
idoso na vida comunitária, 
prevenindo situações de 
risco pessoal e contribuin-
do para o envelhecimento 
ativo. O trabalho desen-
volvido conta com a par-
ceria entre as secretarias 
de Esporte e Lazer, Saúde 
e Educação.
Taubaté conta ainda com o 
Centro Dia do Idoso, que 
atende idosos semidepen-
dentes.

junho, comparado a maio, 
despencando do 10º para o 
362º lugar. Foi o pior re-
sultado entre as 25 cidades 
da região presentes na lis-
ta estadual. E trata-se do 
7º pior lugar da cidade na 
série histórica do ranking 
estadual, iniciado em ja-
neiro de 2016. Em outu-

bro daquele ano, São José 
foi a 368ª cidade na lista. 
Taubaté caiu uma posição 
e encerrou junho na 355ª 
colocação do ranking, o 
4ª pior lugar já ocupado 
pela cidade desde janeiro 
de 2016. Em julho deste 
ano, o município ficou na 
364ª posição. Para chegar 

ao 37º lugar da lista em 
junho, Jacareí ganhou 280 
posições ante a colocação 
de maio (317ª). Com isso, 
a terceira maior cidade da 
região anotou a 4ª melhor 
colocação no ranking de 
São Paulo desde janeiro 
de 2016. O município já 
foi o 10º.


