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A GAzetA dos Municípios

Pinda amplia locais de 
vacinação contra febre 

amarela

Carnaval Solidário terá 
abadás do Juca Teles
em Pindamonhangaba

Audiência Pública
Plano Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

A partir de segunda-feira 
(29), Pindamonhangaba 
terá mais oito locais de 
vacinação contra a febre 
amarela, totalizando 14 
postos participantes da 
campanha. São eles: PSF 
Santa Cecília, PSF Jardim 
Imperial, PSF Arco-Íris / 
Araretama 2, PSF Feital, 
PSF Goiabal, PSF Bom 
Sucesso, PSF Jardim Re-
gina e PSF Cidade Jardim 
(este último somente a 
partir do dia 1º/2).
Os antigos locais continua-
rão realizando a vacinação 
contra febre amarela. São 
eles: PSF Cidade Nova, 
PSF Campinas, PSF Ara-
retama III, Cisas Moreira 

Troca de alimentos come-
ça dia 2 de fevereiro e será 
no Shopping Pátio Pinda
O bloco Juca Teles, de 
São Luiz do Paraitinga, 
está engajado no Carnaval 
Solidário 2018 de Pinda-
monhangaba. Em parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade, o Juca Te-
les está disponibilizando 
mil abadás para os foliões, 
que deverão ser trocados 
por 1 quilo de alimento  
não perecível - exceto sal 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente, realizará no 
dia 06 de fevereiro às 10 
horas, na Câmara Muni-
cipal, uma audiência pú-
blica para apresentação e 

César, UBS Terra dos Ipês 
2 e CIAF / Saúde da Mu-
lher (centro).
O horário de funciona-
mento para todos os pos-
tos continua sendo de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 e das 13 
às 16horas, com exce-
ção do CIAF/Saúde da  
Mulher, que não fechará 
para almoço. O atendi-
mento das vacinas será re-
alizados nesses 14 postos 
por meio de senhas, que 
serão distribuídas até às 15 
horas.
A campanha de vacinação 
contra a febre amarela teve 
início na quinta-feira (25), 
em todo o estado de São 

e açúcar - e, assim, ajudar 
as pessoas que mais preci-
sam. A troca dos alimentos 
pelos abadás será feita no 
Shopping Pátio Pinda, na 
loja Arte Encanto, a partir 
do dia 2 de fevereiro. Cada 
pessoa poderá fazer a tro-
ca de até dois abadás. O 
horário de funcionamento 
do shopping é das 10 às 22 
horas.
O Juca Teles fará duas 
apresentações em Pinda-
monhangaba. A primeira, 

apreciação do Plano Mu-
nicipal de Gerenciamen-
to Integrado de Resíduos 
Sólidos do município.  
O evento será promovido 
em atendimento às dispo-
sições constantes da Re-
solução CONAMA (Con-
selho Nacional do Meio 

Paulo. Em Pindamonhan-
gaba, os primeiros dois 
dias de campanha conta-
ram com seis postos de 
saúde para atender a popu-
lação.
A equipe da Secreta-
ria de Saúde da Prefei-
tura de Pinda está rea-
lizando uma entrevista 
com todas as pessoas  
que estão aguardando para 
receberem a vacina. A in-
tenção é garantir que todos 
estão aptos a receber a va-
cina, sem riscos à saúde.
Nesta primeira fase da 
campanha, a cidade re-
cebeu 26.550 doses, que 
serão repostas assim que 
houver necessidade.

no Pré-Carnaval de Mo-
reira César, dia 3, com sa-
ída às 16 horas da Avenida 
José Adhemar César Ri-
beiro (avenida do CE Zito) 
e chegada na Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
A segunda apresentação 
do Juca Teles em Pinda 
será no sábado de carna-
val, dia 10 de fevereiro, 
com saída às 16 horas do 
Largo do Quartel e chega-
da próximo ao Parque da 
Cidade.

Ambiente) nº 307/2002 e 
Lei Federal nº 12305/2010 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sóli-
dos.
Qualquer pessoa ou en-
tidade interessada pode 
participar da audiência pú-
blica.
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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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e 
a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fíga-
do. O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação 
do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve 
e vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de descon-
forto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar per-
gunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para fren-
te, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as 
obras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma 
página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva 
de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o 
clima espiritual. Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir pa-
lavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, 
especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, 
buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a 
sua. Atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça 
qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que 
todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, 
na aquisição de experiência e, de que a vida concorda com as pausas de 
refazimento das forças, mas não se acomodam com inércia em momento 
algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse. 

Integrarte Dança oferece
vagas para oficina de

Jazz em Taubaté
A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté, por 
meio do Projeto Integrarte 
Dança, oferece vagas para 
oficina de Jazz. As inscri-
ções devem ser efetuadas 
pessoalmente, nos dias 29, 
30 e 31 de janeiro, às 18h, 
no Centro Cultural Toni-
nho Mendes.
São oferecidas 17 va-
gas para as turmas “baby 
class”, para crianças de 4 
a 6 anos. Do total de vagas 
, 10 são para o período da 
manhã e 7 para o período 
noturno. A matrícula deve 
ser feita unicamente no dia 
29 de janeiro.

Para as turmas de Jazz In-
fantil, de 7 a 9 anos, serão 
disponibilizadas 19 vagas, 
sendo 5 no período da ma-
nhã e 14 no período da tar-
de. As inscrições devem 
ser efetuadas no dia 30.
E no dia 31 de janeiro, os 
interessados nas vagas de 
Jazz I e II, para alunos a 
partir dos 10 anos de ida-
de, devem procurar a pro-
fessora Andréia. São 15 
vagas para jovens de 10 a 
17 anos no período da ma-
nhã; 10 vagas para crian-
ças de 10 a 13 anos para 
aulas no período da tarde 
e 20 vagas para adolescen-

tes de 14 a 17 anos para 
aulas à tarde.
As vagas serão preenchi-
das por ordem de chega-
da. É necessário que os 
interessados residam em 
Taubaté e apresentem, no 
ato da matrícula, o xerox 
de comprovante de resi-
dência, RG e CPF do alu-
no e do responsável, uma 
foto 3X4 e comprovante 
de matrícula escolar para o 
ano de 2018. Caso a crian-
ça ou jovem apresente 
alguma doença crônica é 
exigido um atestado médi-
co autorizando a prática de 
atividade física.
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Novas viaturas chegam 
para reforçar o trânsito 
e a Guarda Municipal

em Pinda

Reunião discute ações 
de segurança para

Carnaval 2018 em Pinda

Mais sete veículos oficiais 
estão disponíveis para 
aproveitamento de ativi-
dades do Departamento 
Municipal de Trânsito 
(DEPTRAN) e da Guarda 
Municipal a partir da en-
trega oficial realizada pelo 
prefeito Isael Domingues 
nesta sexta-feira (26). A 
contratação dos automó-
veis foi executada por 
meio de um comodato da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e o em-
preendimento tem como 
objetivo ampliar a prote-
ção aos bens, serviços e 
instalações da cidade.
A Guarda Municipal pas-
sa a contar com uma Base 
Móvel estilizada com 

Prefeitura e Polícia Militar 
se reuniram nesta semana 
para definir as principais 
ações de segurança para 
o Carnaval 2018. Partici-
param da reunião o secre-
tário de Proteção e Bem 
Estar ao Cidadão, José 
Sodário, o diretor de Ad-
ministração, João Gontijo, 
o coordenador de Eventos, 
Ricardo Flores e a coman-
dante da Polícia Militar de 
Pindamonhangaba, Capitã 
Lucimeire.
O destaque foi para as es-
tratégias que serão aplica-
das no Parque da Cidade 
- local que recebe ativida-

grafismo de identifica-
ção da instituição e adap-
tada com sinalizadores, 
compartimento interno 
traseiro com assentos e 
mesa auxiliar, instalação 
elétrica para ligação ex-
terna e toldo de proteção.  
O secretário de Proteção 
e Bem-Estar do Cida-
dão, José Sodário Viana, 
explicou que a princi-
pal utilidade da viatura 
será em locais com gran-
de afluxo de pessoas,  
atividades com movimen-
to significativo de público 
e eventos promovidos pela 
Prefeitura. “O emprego 
da Base Móvel ocorrerá 
após criteriosa avaliação 
do Comando da Guarda 

des carnavalescas, neste 
ano, pela primeira vez. As 
ações em Moreira César e 
no Largo do Quartel tam-
bém foram definidas.
Entre as definições para o 
Parque da Cidade, a proi-
bição do uso de garrafas 
de vidro, a instalação de 
duas torres de vigilância 
da PM, além de uma base 
para a polícia e outra para 
a Guarda Municipal. A PM 
fará, ainda, revista aleató-
ria na entrada do Parque, 
durante todo o período de 
Carnaval. Também have-
rá uma câmera no Parque 
da Cidade ligada ao COI, 

Municipal e visará fazer 
frente a circunstâncias 
que necessitem da pre-
sença não permanente de 
policiamento, onde haja 
necessidade ocasional ou 
transitória, ainda que peri-
ódica”, complementou.
Além disso, o DEP-
TRAN tem à disposição 
quatro novas motocicle-
tas juntamente com dois 
carros para o desenvol-
vimento de suas ações.  
De acordo com Luciana 
Viana, diretora de Trân-
sito, “as viaturas serão 
utilizadas pelos agentes 
de trânsito para a comple-
mentação de atividades de 
fiscalização e apoio ao trá-
fego”.

monitoramento 24 horas 
dentro do Parque e in-
tegração entre a Guarda  
Municipal que estará no 
centro de operações em 
comunicação direta via 
rádio com os policiais que 
estarão dentro do parque. 
O Parque está preparado 
para receber até 60 mil fo-
liões.
O percurso dos blocos de 
São Luiz, saindo da Praça 
do Quartel até o Parque 
da Cidade, também terá 
monitoramento por meio 
das câmeras do COI, além 
de acompanhamento da 
Guarda Municipal.
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Paciente com 
suspeita de

febre amarela
recebe alta em 

Taubaté

Mombaça recebe
serviços de

limpeza, roçada,
sinalização e

tapa-buracos em 
Pinda

Atualização da Vigilância 
Epidemiológica informa 
que o paciente de Tauba-
té de 38 anos que estava 
internado em um hospital 
da cidade com suspeita de 
febre amarela apresentou 
melhora no quadro e re-
cebeu alta na tarde desta 
quarta-feira. Mesmo com 
a alta, o caso deste pacien-
te continua em investiga-
ção.
O segundo paciente de 
Taubaté, um jovem de 12 
anos, permanece interna-
do e seu estado é estável. 
O quadro do paciente de 
Pindamonhangaba de 41 
anos internado em Taubaté 
também é estável.
A campanha de vacinação 
contra febre amarela co-
meça às 8h de quinta-feira 
em 27 unidades de saúde 
de Taubaté e segue até 17 
de fevereiro. Durante o 
período da campanha, as 
unidades vão funcionar 
sem intervalo de almoço, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30. Além dis-
to, quatro unidades estarão 
com horário estendido de 
atendimento ao público, 
até as 20h. São elas as 
UBS Mais Independência, 

O bairro do Mombaça 
está recebendo, desde a 
semana passada, uma for-
ça-tarefa para intensificar 
os trabalhos de limpeza e 
roçada em todas as suas 
ruas. Além da manutenção 
já realizada em toda a ci-
dade, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, está promoven-
do mutirões com diversas 
equipes e que irão abran-
ger várias regiões do muni-
cípio.Esta ação está sendo 
realizada devido às chuvas 
intensas desde o início do 
ano, que causaram danos 
no asfalto e crescimento 
da vegetação. A sinaliza-
ção de trânsito também 
está sendo reforçada.
Na sexta-feira (19), as 
equipes da Prefeitura e da 
terceirizada Coletora Pio-
neira iniciaram os serviços 
no Mombaça, com o corte 
de vegetação próximo ao 
túnel e nas margens da li-
nha férrea. Foi feito o Ca-

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.
Casos suspeitos
Paciente masculino, 38 
anos, morador de Taubaté
Internado em 21 de janeiro
Alta em 24 de janeiro
Esteve na cidade de Pas-
sos (MG) Paciente mascu-
lino, 12 anos, morador de 
Taubaté Internado em 23 
de janeiro Esteve na cida-
de de Alagoa (MG)
Paciente masculino, 41 
anos, morador de Pinda-
monhangaba
Internado em 21 de janeiro
Não há informação de des-
locamento

ta-Treco - quando até um 
colchão foi encontrado. A 
população precisa colabo-
rar e não jogar lixo nos ter-
renos e áreas verdes, pois 
esse material pode entupir 
bocas de lobo e córregos.
Equipes de capina e roça-
da percorreram as ruas do 
bairro, enquanto a equipe 
de sinalização de trânsi-
to reforçou a pintura das 
ruas.
Nesta segunda-feira (22), 
as equipes da Usina de As-
falto iniciaram a operação 
tapa-buracos pelas ruas do 
Mombaça, atendendo a so-
licitação dos moradores.
Outros bairros da cidade 
receberão os mutirões nos 
próximos dias.
Além dessa intensificação 
dos serviços e das ações 
rotineiras, a Prefeitura está 
providenciando, para este 
ano de 2018, uma equi-
pe fixa que vai atender os 
bairros, por meio da ter-
ceirizada Coletora Pionei-
ra.
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Prefeitura de Taubaté
instala placas para 
orientar população 
contra loteamentos 

clandestinos

Em ação de fiscalização 
realizada na zona rural 
nesta quarta-feira, dia 24 
de janeiro, a Prefeitura de 
Taubaté instalou placas 
que alertam a população 
para que não compre lotes 
ou construa em loteamen-
tos clandestinos. As pla-
cas foram instaladas nos 
bairros da Baraceia e no 
Barreiro (ruas Padre Pedro 
Lopes, rua Glória e Liber-
dade). A ação foi executa-
da pela Guarda Municipal, 
Secretarias de Obras e 
Planejamento. A Divisão 
de Fiscalização de Obras 
Particulares (DFOP) 
orienta os proprietários 

de obras que já foram em-
bargadas para que  res-
peitem os procedimentos 
administrativos, como  
o impedimento de dar 
prosseguimento à obra. 
Caso contrário, estarão su-
jeitos às sanções judiciais, 
como desobediência à or-
dem pública.Na zona rural 
nenhum terreno pode ser 
loteado ou desmembra-
do para fins urbanos, ou 
seja, para implantação de 
novo núcleo residencial, 
industrial ou lazer. Por 
essa razão, constitui crime 
contra a administração pú-
blica, de acordo com a lei  
6766/79.
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