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A GAzetA dos Municípios

Notificações de criadouros 
do Aedes aegypti aumentam 

405,5% em Taubaté

Oficina de quadrinhos
começa neste sábado (8) no 
Museu Histórico em Pinda

21 Mil peças foram
arrecadas pela campanha 

do agasalho em Pinda

Taubaté supera 100 mil
doses de vacina
contra influenza

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
de Taubaté fortaleceram 
em maio as notificações 
de imóveis onde foram 
encontrados criadouros 
do mosquito Aedes ae-
gypti, com um aumento 
de 405,5% em relação ao 
mesmo período de 2018.
Se em maio do ano pas-
sado foram registradas 
36 notificações, o número 

Neste sábado (8), o Mu-
seu Histórico e Pedagó-
gico D. Pedro I e D. Le-
opoldina recebe a oficina 
“Revelando o patrimônio 
histórico em quadrinhos”. 
O prazo para a realização 
das inscrições segue até 
sexta-feira (7). O objeti-
vo da oficina é capacitar 
os participantes a desen-
volverem uma história em 
quadrinhos com o tema de 
patrimônio, isso porque o 
patrimônio histórico, por 
vezes, necessita ser res-
gatado e valorizado pela 
sociedade e a linguagem 

Na última semana, a arre-
cadação casa a casa pela 
“Campanha do Agasalho 
2019” foi concluída, mas 
a solidariedade continua. 
Estão disponíveis em di-
versos pontos da cidade 
caixas para a doação de 
agasalhos e cobertores.
Neste ano, até o momento, 
foram arrecadadas 21 mil 
peças. 
Mas aqueles que ainda 
não realizaram a doação 
podem ir até os pontos de 
coleta que estão espalha-
dos por Pindamonhanga-
ba. São mais de 50 pontos 
de coletas distribuídos por 
toda cidade e distrito de 
Moreira César.
Além da Sabesp, do Exér-
cito e da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, são par-
ceiros do Fundo Social de 
Solidariedade na “Campa-

Taubaté concluiu a Cam-
panha Nacional de Va-
cinação contra Influen-
za com 100,41% de                              
cobertura dos grupos prio-
ritários.
O único grupo a ficar pou-
co abaixo da meta foi o das 
gestantes, com 89,23%. 
Todos os demais supe-
raram a meta de 90% de 
cobertura vacinal determi-
nada pelo  Ministério da 
Saúde.
De acordo com o balan-
ço atualizado pela Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, foram aplicadas 
100.769 doses da vacina 
contra influenza desde o 

subiu para 182 este ano. 
O maior rigor tem como 
principal objetivo reduzir 
os riscos de proliferação 
do mosquito e o aumen-
to do número de casos de 
dengue no município.
Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
indica que Taubaté chegou 
ao final de maio deste ano 
com 76 casos positivos 
autóctones (contraídos 

mais didática e acessí-
vel ao interesse público 
é o desenho sequencial, 
conhecido como história 
em quadrinhos. A oficina 
é gratuita e ainda existem 
18 vagas para pessoas aci-
ma dos 16 anos. As inscri-
ções podem ser realizadas 
pelo e-mail: historico@
pindamonhangaba.sp.gov.
br ou pelo telefone: 3648-
1779. A oficina acontecerá 
todos os sábados de junho, 
sendo os dias: 08, 15 e 22, 
das 8h às 12 horas.
A carga horária é de 8 
horas, sendo dividida em 

nha do Agasalho”, a Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba) e a Polícia Mi-
litar.
Confira os pontos de arre-
cadação:
Academia Inspire, Barbe-
aria Santana, Cabeleireira 
Santana, Café da Mari, 
Colégio Emílio Ribas, 
Colégio Tableau, Colé-
gio Progressão, Depósito 
Meta, Drogaria São Do-
mingos, Escola Alfredo 
Pujol, Escola de Inglês 
CNA, Escola Municipal 
Dulce Pedrosa Romeiro 
Guimarães, Escola Mu-
nicipal Rachel de Aguiar 
Loberto, Escola Munici-
pal Padre Mario Antonio 
Bonotti, Escola Supera, 
Externato Bom Jesus, 
Faculdade Anhanguera, 
Fasc – Faculdade Santa 

início da campanha em 10 
de abril.
Campanha de vacinação 
contra influenza (prévia de 
10 de abril a 4 de junho)
Total de doses aplicadas: 
100.7699
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 69.191 (cober-
tura de 100,41%)
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 18.454
Cobertura – 91,11%
Gestantes
Público – 2.963
Doses aplicadas – 2.644
Cobertura – 89,23%
Puérperas

no próprio município) da 
doença e 30 casos impor-
tados, totalizando 106 re-
gistros. De janeiro a maio 
do ano passado foram 27 
casos positivos autóctones 
e 4 positivos importados.
Não há registros de zika, 
chikungunya ou febre 
amarela este ano. A cola-
boração da população é 
fundamental para comba-
ter  o mosquito.

duas aulas de 4 horas, com 
intervalo de 15 minutos 
entre elas. Os materiais 
necessários para a aula 
são: folha de sulfite A4, 
canetas coloridas (caneti-
nhas), lápis de cor, lápis 
grafite para desenho, bor-
racha, régua e apontador.
Quem ministra a palestra 
é a colunista e designer 
gráfica, Magô Pool. Ilus-
tradora há 10 anos, já fez 
trabalhos para empresas 
como MTV Brasil, Edito-
ra Virgo, Editora Saraiva, 
Editora Europa, Jornal O 
Vale e entre outros.

Cecília, Fatec, Gold Fin-
ger, Lanches 100 Miséria, 
Mercado Crispim, Mer-
cado Delucas, Mercado 
Ponto Certo,Mercado da 
Penha, Neto Jeans, O Lo-
jão, Padaria D’Itália, Pão 
de Açúcar, Parque da Ci-
dade,Posto Ipiranga – São 
Benedito, Postos Autopin-
da, Posto dos Bombeiros, 
Pratique – Escola de Mú-
sica, Sincop, Shopping Pá-
tio Pinda, Supermercado 
Excelsior, Supermercado 
Semar, Supermercado Du-
que, Supermercados Bom 
Preço Ipê 2 e Mantiquei-
ra, Supermercado Dubai – 
Moreira César, Supermer-
cado Real, Supermercado 
Alcinda, Supermercado 
Teixeira, Unimed, além 
das sedes da Prefeitura, 
Subprefeitura e Fundo So-
cial de Solidariedade.

Público – 487
Doses aplicadas –565
Cobertura – 116,02%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 8.550
Cobertura – 96,02%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 34.535
Cobertura – 106,84%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 4.443
Cobertura – 111,72%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 30.664 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 914 doses
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco benefícios de beber água em jejum

A maior parte do nosso organismo é formado por água, 75% dos músculos 
é água, por exemplo. Portanto é importante consumir uma boa quanti-
dade de água diariamente para manter a saúde. Com a ingestão de água 
provocamos uma diurese maior, o que favorece a eliminação de toxinas 
e previne algumas doenças. Os especialistas vão mais além e insistem na 
importância do consumo de água em jejum. Mas por quê? Porque a água 
é um solvente que permite muitas reações químicas vitais ao organismo, 
ajudando a manter as funções corporais. Confira abaixo uma lista de cinco 
benefícios do consumo de água em jejum:
1 – Uma hidratação adequada é importante para o funcionamento correto 
o cérebro. Quando estamos hidratados adequadamente, as células do cére-
bro recebem sangue oxigenado e o cérebro permanece alerta.
2 – O consumo adequado de água é essencial para o bom funcionamento 
dos rins, ajudando-os a eliminar através da urina os resíduos e nutrientes 
desnecessários.
3 – A água melhora o trato digestivo, já que é necessária na dissolução dos 
nutrientes para que estes possam ser absolvidos pelo sangue e transporta-
dos para as células.
4 – A água também é uma grande aliada da pele, ajudando-a manter a elas-
ticidade e a tonalidade.
5 – A água também atua como um lubrificante para os músculos e articula-
ções, ajuda a proteger as articulações e também o melhor funcionamento 
dos músculos.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo cheio de 
bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com 
todo mundo. O cara chega até a mesa dele, tira o copo da sua mão, bebe 
mais da metade e ainda joga o resto no sujeito e grita:
- Fala alguma coisa, cachorro! Fala logo antes que eu te arrebente!
E o sujeito, com a maior calma do mundo, responde:
- Hoje não é mesmo o meu dia de sorte! Estou aqui completamente ar-
rasado, pensando em me suicidar com este copo de veneno e chega este 
palhaço, bebe mais da metade do meu veneno e anda joga o resto fora... 
Francamente, assim realmente não dá...
***
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo mundo e enviou um questio-
nário para o representante de todos os países com a seguinte pergunta: Por 
favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre a escassez de alimen-
tos no resto do mundo?
A pesquisa foi um sucesso.
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que é “alimentos”.
- Os cubamos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era 
“opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até hoje debatendo sobre o que será “hones-
tidade”.

Mensagens

Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você deve fixar-se em 
uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre 
mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erro do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a lealdade.
***
Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para todos... Caridade.
Para Deus... Orações.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

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

Livro D-25, FLS. nº 67, Termo nº 7003
Faço saber que pretendem se casar JOSUÉ GUEDES DE FARIA e KATIA CILENE DA SILVA MAGALHÃES, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Campos do Jordão-SP, nascido em 1 de dezembro de 1975, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Urbano Vinhas, nº 15, Benvira, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO GUEDES DE FARIA, 
falecido em Campos do Jordão/SP na data de 21 de maio de 1998 e de MARIA DA GRAÇA DA SILVA DE FARIA, de 69 
anos, natural de Santo Antonio do Pinhal/SP, nascida na data de 28 de maio de 1950, residente e domiciliada em Campos do 
Jordão/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 30 de setembro de 1974, de profissão açougueira, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ GUIDO MAGALHÃES, falecido 
em Pindamonhangaba/SP na data de 17 de julho de 2005 e de ANGELICA APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES, de 60 
anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 20 de junho de 1958, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ. 
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. 

Exposição “Vermelho” traz
reflexão acerca da influência 
do homem perante a natureza

A exposição “Vermelho”, 
do fotógrafo Ricardo 
Takamura, está à mostra 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina e segue até o 
dia 15 de julho. 
A exposição reúne 6 
obras do artista que 
propõem um diálogo                                            
contemporâneo sobre a 
presença humana e sua 
influência- sobre a paisa-

gem natural. 
Todas as obras possuem 
legenda em braile.
Na seleção das obras, Ri-
cardo faz uso das potên-
cias da cor vermelha em 
suas imagens noturnas: a 
cor como presença; como 
passagem; como emana-
ção de uma solidão de um 
viajante em um planeta 
distante, devastado. Por 
outro lado, o céu noturno 

nos apresenta o cosmos e 
faz-nos refletir sobre nos-
sa origem e o tamanho dos 
quadros buscam diminuir 
o observador em frente a 
vastidão do universo.
As fotografias do ensaio 
“Vermelho” foram produ-
zidas no Vale do Paraíba e 
na Serra da Mantiqueira. 
O Museu Histórico fica na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260 – Centro.
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Festa de aniversariantes
do mês no Ciapi recorda

memórias de Caraguatatuba

Banco de Alimentos de Caragua 
promove curso gratuito de

Hortas Caseiras e Temperos

Com o tema “Minha His-
tória em Caraguatatuba”, 
o Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi) comemorou os 
aniversariantes do mês de 
maio, na tarde desta quar-
ta-feira (05/06).
Com muita música e dan-
ça, a festa também teve 
momentos de emoção, em 
que os frequentadores do 
espaço relataram ao pú-
blico sua história em Ca-
raguatatuba e no Ciapi, 
além de muitos comes e 
bebes e o tradicional, bolo 
de aniversário.
Cleide Ferreira de Jesus, 
de 75 anos, morou duran-
te 38 anos em outra cida-
de do Litoral Norte, mas 
sua preferência sempre foi 
Caraguatatuba. “Eu sem-
pre procurava fazer ativi-
dades aqui. Me mudei há 
quatro anos para esta ci-
dade acolhedora e conheci 
o Ciapi, um espaço mara-
vilhoso, que a cada ano só 
melhora”, conta.
Cleide ainda relatou que 
está viúva há quatro me-

Pela primeira vez foi re-
alizado nesta quinta-feira 
(06/06), o curso de Hortas 
Caseiras e Temperos, no 
Banco de Alimentos Mu-
nicipal. Promovido pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba em parceria com a Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca 
(Smaap), a atividade faz 
parte da programação es-
pecial da Semana do Meio 
Ambiente.
Com o objetivo de forne-
cer aos interessados técni-
cas para o plantio de hor-
taliças em casa, o curso 
foi ministrado pelo Enge-
nheiro Agrônomo Gilber-
to Figueiredo, juntamente 
com a técnica em Agro-
pecuária, Cláudia Cristina 
Alves, do departamento 
de Agricultura e Pesca da 
Smaap. Cerca de 25 par-

ses de um casamento de 
50 anos. “Graças ao Ciapi 
me mantenho firme. Mi-
nha rotina de atividades 
que antes era com meu es-
poso, hoje é sozinha, mas 
sigo feliz, pois sei que era 
isso que ele queria. E as-
sim, vou me distraindo, 
sem tempo para tristeza”, 
contou durante o depoi-
mento.
Durante a festa, o Ciapi 
homenageou o ex-prefei-
to José Pereira de Aguilar, 
responsável em 2008, pela 
inauguração do CREMI – 
Centro de Referência da 
Melhor Idade, que anos 
depois foi ampliado e se 
tornou o Ciapi.
Maria de Nazaré de Jesus, 
de 84 anos, foi a primeira 
usuária do espaço e como 
forma de homenagem, en-
tregou flores ao ex-prefei-
to e sua esposa Dona Rose 
Aguilar. “Vocês fazem 
parte da minha vida. Este 
lugar é minha história!”, 
contou.
José Pereira de Aguilar 
agradeceu a todos pela 
surpresa. “Continuem 

ticipantes estiveram pre-
sentes e aprenderam sobre 
diversos procedimentos 
como locais adequados 
para o plantio, preparo 
da terra e seus benefícios. 
Cláudia comentou que 
as hortaliças podem ser 
plantadas em vários luga-
res acessíveis como copos 
plásticos, garrafas PET’s, 
embalagens de ovo ou nos 
vasos, que são comumente 
utilizados.
“Tudo o que a gente come 
tem um significado em 
termos de nutrição. Com 
as hortaliças não é dife-
rente. 
Elas têm vitaminas, prote-
ínas, ácidos graxos e uma 
série de coisas” finalizou 
Gilberto.
O Banco de Alimentos de 
Caraguatatuba tem o in-
tuito de combater a fome, 

sempre com este atendi-
mento especial à melhor 
idade e às pessoas com 
deficiência. É um espaço 
de muito carinho e dedica-
ção”, disse o ex-prefeito.
O prefeito Aguilar Junior 
parabenizou a todos pela 
comemoração e pelo ca-
rinho com a homenagem. 
“É um dia de muita ale-
gria. 
Cada vez que venho nes-
te espaço, volto com a 
energia renovada, com a 
vivência e a experiência 
que vocês transmitem. 
Contem sempre conosco”, 
disse aos participantes.
A animação da festa ficou 
por conta da dupla Mara 
Amaral e Tiquinho, com 
repertório de MPB, sam-
ba e forró e também pelo 
coral e grupo de dança do 
Ciapi.
Também participaram da 
comemoração o secretá-
rio dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, Léo Macedo; o diretor 
do Ciapi, Fabiano Viei-
ra; e os vereadores, Tato 
Aguilar e Denis Guerra.

valorizar a agricultura fa-
miliar e realizar atividades 
de educação nutricional 
no município, possuindo 
parceria com supermerca-
dos e pequenos agriculto-
res para receber doações, 
principalmente de horti-
fruti, que são selecionadas 
e encaminhadas para enti-
dades sociais do municí-
pio.
Os interessados em fazer 
doações podem procurar 
a equipe do Banco de Ali-
mentos para firmar parce-
ria, por meio de contratos, 
assegurando receptor e 
doador. Mais informações 
pelo telefone (12) 3887-
3551; e-mail bancodeali-
mentos@caraguatatuba.
sp.gov.br ou na sede à 
Avenida Ministro Dílson 
Funaro, nº 287, bairro Jar-
dim Britânia.
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Banco de Alimentos promove curso 
de Reaproveitamento de Alimentos 

na Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em parceria com 
a Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca, deu continuidade ao 
cronograma especial para 
a Semana do Meio Am-
biente. Nesta quarta-feira 
(05/06) foi realizado o cur-
so de Aproveitamento In-
tegral e Reaproveitamento 
de Alimentos no Banco de 
Alimentos de Caraguata-
tuba. Com o objetivo de 
combater a fome, valori-
zar a agricultura familiar 
e realizar atividades de 
educação nutricional no 
município, a entidade tem 
parceria com supermerca-
dos e pequenos agriculto-
res para receber doações, 
principalmente de horti-
fruti.
O curso foi ministrado 
pela Coordenadora do 
Banco, Paula Almeida, 
que também é nutricio-
nista. Com o intuito de 
aprimorar seus conheci-
mentos sobre o tema, os 

participantes aprenderam 
sobre a importância da 
segurança alimentar, hi-
gienização correta dos 
alimentos e viram dados 
relacionados ao consumo 
e desperdício no Brasil. 
Além de ter uma visão di-
recionada para a boa práti-
ca ambiental ao reaprovei-
tar as sobras, eles puderam 
provar receitas feitas com 
os resíduos de alimentos 
que normalmente vão para 
o lixo, como talos e casca 
de batata.
Paula lembra que o curso 
de reaproveitamento é sig-
nificativo para mostrar à 
população a importância 
de reaproveitar todo o ali-
mento, além de promover 
a economia familiar. “A 
maioria das pessoas não 
aproveita todo o alimento, 
tirando a casca e a folha. 
Quando você o usa inte-
gralmente, você adquire 
mais nutrientes, além de 
promover uma melhor 
qualidade de vida.”

Para Graziela Alves Ro-
drigues, participante,  o 
curso foi importante para 
dar novas visões sobre o 
reaproveitamento dos ali-
mentos e evitar o desper-
dício. Ela conta que em 
casa não costuma reapro-
veitar as sobras, mas que 
a partir de agora irá de-
senvolver o que aprendeu 
no curso. “Eu não tinha 
tanto conhecimento sobre 
o aproveitamento, mas 
agora já vou colocar em 
prática” comenta.
Os interessados em fazer 
doações podem procurar 
a equipe do Banco de Ali-
mentos para firmar parce-
ria, por meio de contratos, 
assegurando receptor e 
doador. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3887-3551; 
e-mail bancodealimen-
t o s @ c a r a g u a t a t u b a .
sp.gov.br  ou na sede à 
Avenida Ministro Dílson 
Funaro, nº 287, bairro Jar-
dim Britânia.


