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A GAzetA dos Municípios

ADL de primavera indica redução de
focos de larvas do Aedes aegypti

Região Central de Taubaté 
recebe intervenções

Shows festejam
374 anos de Taubaté

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) de pri-
mavera realizada pela 
Prefeitura de Taubaté em 
outubro indica a redu-
ção de focos de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 1,1 ponto no IB (Ín-
dice Breteau). O indicador 
geral apresenta queda em 
relação ao levantamento 
de julho (1,3). De acor-
do com o Ministério da 
Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Na 
amostragem de outubro, a 
área 9 apresentou o menor 
indicador, com 0,32. Com 
IB de 3,16, a área 5 é a que 
apresenta o maior indica-
dor e deve ser priorizada 

Dois trechos da região de 
central de Taubaté vão 
receber interdições para 
obras de melhorias viárias 
e reparos da Sabesp.
Das 8h às 16h está prevista 
a interdição total das ruas 
Jorge Winther e Barão da 
Pedra Negra para obras de 
fresagem. Essas interven-
ções fazem parte do pro-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté pre-
parou uma programação 
musical para festejar o 
aniversário de 374 anos da 
cidade, comemorado em 
5 de dezembro. As come-
morações de aniversário 
antecedem os festejos do 
“Natal dos Sonhos”, que 
vai do dia 7 de dezembro 
até o dia 22. No dia 5 de 
dezembro, a Praça Mon-
senhor Silva Barros rece-
be às 17h a apresentação 
“Natal com Violas”, com 
músicas natalinas tradi-
cionais e regionais. Para 
os amantes do gênero 
sertanejo, na avenida do 
Povo acontece o show de 
Cristiano Barreto (20h) e 

pelos agentes de controle 
de vetores.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e a conscientiza-
ção da população são es-
senciais neste momento, 
já que cabe às famílias o 
combate aos criadouros do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Durante a ADL 
foram coletadas amostras 
em imóveis escolhidos 
aleatoriamente por toda 
a cidade dividida em 10 
áreas. Foram vistoriados 
cerca de 6.000 imóveis, 
média de 600 por área. Os 
resultados obtidos geram 
o IB, um valor numérico 
que define a quantidade de 

jeto de requalificação do 
centro, que inclui recupe-
ração de guias, sarjetas e 
recapeamento das vias.
A partir das 9h aconte-
ce a manutenção de uma 
galeria de esgoto situada 
no parque Dr. Barbosa 
de Oliveira, próximo ao 
cruzamento da rua Dona 
Chiquinha de Mattos, em 

na sequência a dupla Talis 
e Welinton (22h).
Cristiano Barreto é tauba-
teano e desde 2016 segue 
carreira solo. Ele já se 
apresentou em grandes 
festas e rodeios. Gravou as 
músicas “A Casa” e “Fei-
to Beija-flor”, faz sucesso 
nas plataformas digitais e 
já participou de shows de 
Marília Mendonça, Lucas 
Lucco, Bruninho e Davi, 
entre outros.
Talis e Welinton se conhe-
ceram em 2011 e, desde 
então, perceberam grande 
afinidade e formaram uma 
dupla. Já lançaram CD e 
DVD, sendo que o últi-
mo projeto “Os Mineiros 
tão Chegando – Ao Vivo” 

insetos em fase de desen-
volvimento encontrados 
nos locais vistoriados e 
permite saber em quais re-
giões da cidade há maior 
risco de transmissão de 
doenças. Entre janeiro e 
20 de outubro, Taubaté 
chegou a 203 casos posi-
tivos de dengue, dos quais 
167 autóctones e 36 im-
portados. No mesmo perí-
odo do ano passado foram 
53 casos (43 autóctones 
e 10 importados). Não há 
casos de chikungunya, 
zika e febre amarela.
Mapa da ADL. ADL Geral
2018
Janeiro – 6,7 (esse foi o 
último levantamento divi-
dido por 6 regiões)
Abril – 3,5

frente ao terminal rodo-
viário urbano (rodoviária 
velha). A previsão é de 
conclusão desse serviço 
às 14h. Estas obras devem 
ocorrer em meia pista.
 Todas as vias estarão si-
nalizadas e agentes de 
trânsito vão orientar os 
motoristas para garantir a 
fluidez viária.

contou com a participação 
de nomes como Felipe 
Araújo, Naiara Azevedo, 
Gabriel Diniz e outros im-
portantes referências do 
sertanejo nacional.
Natal
A programação do “Natal 
dos Sonhos” de Taubaté 
deve ser divulgada até o 
final do mês. As atrações 
começam no dia 7 de de-
zembro e vão até o dia 22. 
Entre as apresentações 
previstas estão as da Fa-
muta, Banda Sinfônica, 
Orquestra Sinfônica, Balé 
da Cidade, shows de mú-
sica popular, sertaneja, 
sacras e natalinas, jazz e 
chorinho, personagens do 
Natal e coral, entre outros.

Julho – 1,2
Outubro – 2,6
2019
Janeiro – 4,8
Abril – 3,9
Julho – 1,3
Outubro – 1,1
Área 1
Outubro 2019 – 0,66
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Outubro 2019 – 0,50
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, 
Jardim Garcez, Comerci-
ários II, Esplanada San-
ta Terezinha, Esplanada 
Santa Helena, Conj. Hab. 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, Parque Planalto, 
Parque Ipanema, Canuto 
Borges, Jardim das Hor-
tênsias, Recanto dos Co-
queirais, Jardim Rezende, 
Vila Albina e Jardim Santa 
Catarina
Área 3
Outubro 2019 – 0,98
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 

das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Outubro 2019 – 0,63
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Outubro 2019 – 3,16
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Outubro 2019 – 1,26
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Outubro 2019 – 1,28

Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Outubro 2019 – 0,97
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Outubro 2019 – 0,32
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Outubro 2019 – 1,6
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas
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Miscelânea
Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? 
Na Antártida não há bactérias e em razão disso, os alimentos podem ser 
consumidos após anos sem uso, não existem também o mofo, nem as latas 
enferrujam e nem o alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes 
(iceberg) são formados por água doce e, em razão disso os mesmos flu-
tuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu 
total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem noites). A temperatura media no 
verão é de zero grau centígrado e no inverno de menos 20 graus centígra-
dos, chegando a máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta 
por alguns séculos. 
***
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provo-
cada por uma dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células 
vermelhas do sangue, encarregada do fluxo de oxigênio. Entre os sintomas 
da anemia estão a fadiga, a sensação de falta de ar, a irritabilidade e as 
infecções constantes. O primeiro passo para combater a anemia é adotar 
uma nova dieta alimentar.  

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as 
mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam 
aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam 
perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os 
homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A es-
perança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada 
dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.
Nossa paciência alcançará mais do que a nossa força.
Pouco se aprende com a vitória e mais com a derrota.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
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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: 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.

“Movimenta Taubaté”
reúne xadrez e minivôlei

No próximo final de se-
mana, dias 9 e 10 de no-
vembro, o Taubaté Sho-
pping recebe o projeto 
“Movimenta Taubaté” 
com competições de xa-
drez e minivôlei. Orga-
nizada pela Associação 
Valeparaibana de Xadrez 
(AVPX) em parceria com 
a Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté, a 5ª 
etapa do Circuito Valepa-
raibano de Xadrez Escolar 
espera receber no dia 9 
de novembro mais de 160 
participantes de várias es-
colas da região, Litoral 
Norte e grande São Paulo. 
Podem participar crianças 
nascidas de 2005 a 2009. 
Os inscritos devem confir-
mar presença no local do 
evento das 13h às 13h40. 
A competição começa a 
partir das 14h30.
O centro de compras rece-
berá a última etapa do cir-
cuito e também a premia-
ção dos melhores do ano. 
Para os interessados em 

aprender a modalidade, al-
gumas mesas com instru-
tores ficarão disponíveis.
Quem quiser participar da 
competição no dia poderá 
se inscrever mediante pa-
gamento de R$20, entran-
do na segunda rodada com 
0,5 ponto, como consta no 
regulamento. A idade má-
xima para competir é de 
14 anos, completados no 
ano letivo. Já no domin-
go, dia 10 de novembro, 
será a vez do Festival de 
Minivôlei. As atividades 
começam às 14h no es-
tacionamento do Taubaté 
Shopping. Os adultos que 
quiserem participar do 
festival terão uma quadra 
reservada exclusivamente 
para eles. Às 15h na área 
interna (próximo à entrada 
da academia Eliane India-
ni), acontecem os jogos 
com os alunos do projeto 
da 3ª idade. Os atletas da 
base da equipe femini-
na e masculina do Vôlei 
Taubaté estarão presentes 

no evento, participando de 
clínicas e interação com 
os alunos nas quadras.
Às 16h30, os atletas da 
EMS Taubaté Funvic 
comparecerão para presti-
giar o evento e participar 
de uma sessão de autógra-
fos a partir das 17h30 na 
área próxima ao cinema.
Para os interessados em 
participar do festival mini-
-vôlei, as inscrições acon-
tecerão no local do evento.
Está será a última ação 
no ano de 2019 do “Mo-
vimenta Taubaté” em 
parceria com o Taubaté 
Shopping. O “Movimenta 
Taubaté” é uma ação da 
prefeitura, realizada pela 
Secretaria de Esporte e 
Lazer, com o objetivo de 
divulgar os projetos so-
ciais e esportivos do pro-
grama Comum-unidade 
em Ação, além de pro-
porcionar um momento 
de entretenimento para 
as pessoas que estiverem 
passeando pelo shopping.
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Prefeitura de Pinda dá continuidade 
às obras do PEV Crispim

Caraguatatuba será referência na 
vacina contra vírus respiratório em 

pré-maturos e cardiopatas

Prefeitura de Pinda realiza obra de 
esgoto no loteamento Queiroz

Parque da Cidade recebe segunda 
etapa do Circuito de Rua em Pinda

Nesta semana, a Secre-
taria de Obras e Planeja-
mento dá continuidade às 
obras do PEV (Posto de 
Entrega Voluntária) do 
Crispim. Após a fase de 
conclusão dos trabalhos 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento, a Secreta-
ria de Meio Ambiente ini-
ciará a operação do local.
O PEV do bairro Crispim 
terá rampa com patamar, 

A partir de 2020, Caragua-
tatuba será a única cidade 
do Litoral Norte a ser au-
torizada pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São 
Paulo a administrar o me-
dicamento palivizumabe, 
que é aplicado como vaci-
na contra o Vírus Sincicial 
Respiratório (VSR) para 
crianças pré-maturas, car-
diopatas e pneumopatas.
As administrações do pa-
livizumabe começarão a 
ocorrer em Caraguatatuba 
a partir de março de 2020, 
já que em fevereiro uma 
equipe da Secretaria de 
Saúde do município pas-
sará por capacitação em 
São José dos Campos an-
tes do início dos trabalhos.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento, está realizan-
do obras da rede de esgoto 
do Loteamento Queiroz. 
A ação faz parte das me-
lhorias da cidade e atende 
ao pedido dos moradores 
locais.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, a execução das ati-
vidades, no Loteamento 
Queiroz, foi dividida em 
zonas A e B para que haja 

No último domingo (3), o 
Parque da Cidade recebeu 
a segunda etapa do Cir-
cuito Corrida de Rua. O 
evento foi realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba.
Na prova de com o percur-
so 5.9km feminino ficou 
em primeiro lugar, Maria 
José Alves, já em segundo 
lugar ficou Thais Borges 
dos Santos, e em terceiro 
Francisca da Silva Mon-
teiro. 
Nos 5.9km masculino, Vi-
nicius Rocha Veloso con-
quistou o primeiro lugar, 
Pedro Victor Camargo de 
Azevedo, em segundo, e 
Vinicius Alves Pereira, em 

portão de acesso e guarita. 
Este será o terceiro PEV 
de Pindamonhangaba, que 
já conta com unidades no 
bairro Liberdade, em Mo-
reira César, e no Arareta-
ma. Conforme informa-
ções da Prefeitura, outras 
regiões possuem planeja-
mento para receberem os 
Postos de Entrega Volun-
tária.
Vale reforçar que o local é 

Nesta quinta-feira (07/11), 
a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo pro-
moverá capacitação sobre 
o medicamento a  médicos 
e enfermeiros convidados  
de toda a região. O evento 
será  na Associação Co-
mercial de Caraguatatuba 
das 9h às 13h.
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde de São 
Paulo, Caraguatatuba foi 
escolhida para ser refe-
rência na administração 
desta medicação por ser 
uma cidade central na re-
gião do Litoral Norte de 
São Paulo. Antes da de-
cisão por centralizar esta 
imunização no município, 
pacientes necessitavam ir 

melhor desempenho das 
equipes. A zona A con-
templa toda área abrangi-
da pelo loteamento, e está 
próximo de ser concluída. 
Já a zona B abrange o en-
torno, bem como as rodo-
vias.
O secretário adjunto, An-
dré Salgado, explica que 
essa ação pertence a um 
TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) e está sendo re-
alizada em conjunto com 
a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do 

terceiro.
A prova contou também 
com a categoria infantil 
masculino, na qual Diego 
Lucilo Vasconcelos ficou 
com o primeiro lugar, Pe-
dro Luis Meireles Cordei-
ro com o segundo, e Gui-
lherme Felix Ferreira, em 
terceiro.
Já na categoria mirim fe-
minino, Beatriz Camargo 
Monteiro Silva conseguiu 
a primeira colocação, 
Maria Lais Macruz Perei-
ra ficou com a segunda, 
e Leticia da Silva com a 
terceira. No mirim mascu-
lino, Bruno Gustavo dos 
Santos Junior ficou com o 
primeiro lugar do pódio, 
Pablo Henrique Meireles 

destinado para o descarte 
correto de materiais, como 
entulho de construção, 
restos de poda, móveis e 
equipamentos domésticos, 
além de pilhas, baterias, 
lâmpadas e óleo de cozi-
nha, que serão direciona-
dos para a reciclagem.
O PEV do Crispim fica na 
Rua Argemiro Cipriano de 
Oliveira, próximo à qua-
dra de futebol.

à Taubaté para receberem 
o palivizumabe.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, destaca 
que é uma honra para Ca-
raguatatuba ser escolhida 
como referência.
“Este é um grande ganho 
do município, que melhora 
o acesso das mães destas 
crianças que necessitam 
tomar esta vacina em toda 
a região. Isso porque, esta 
imunização precisa ser ad-
ministrada por um período 
de seis meses. Sendo que, 
anteriormente, a vacina 
era oferecida em Taubaté, 
o que gerava um grande 
transtorno a estas famílias 
pela necessidade de deslo-
camento”, relatou.

Estado de São Paulo). O 
secretário afirma ainda 
que este é um pedido anti-
go dos moradores locais, e 
que é um saneamento ne-
cessário que também está 
chegando até o loteamen-
to.
O engenheiro responsável 
pela obra, Felipe Nunes, 
destaca que as obras estão 
sendo executadas confor-
me cronograma. Entre-
tanto, quando há período 
chuvoso, as ações são pau-
sadas momentaneamente.

Cordeiro em segundo e o 
terceiro com Kauan Leme 
dos Santos.
No pré-mirim feminino 
Nicole Pacheco Leite al-
cançou o primeiro lugar 
no pódio, Maria Eduarda 
da Silva Romão o segun-
do, e Fernanda Andrade 
La Blanca dos Santos o 
terceiro. Além do pré-mi-
rim masculino que Vini-
cius de Godoy Monteiro 
Porto em primeiro lugar, 
Leonardo de Souza San-
tana em segundo e Luiz 
Gustavo Guatura Lemes, 
em terceiro.
A próxima etapa do Cir-
cuito Corrida de Rua será 
no dia 8 de dezembro, no 
Parque da Cidade.
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Obras do Complexo
Turístico do Camaroeiro 

entram na reta final

Inpe vai instalar equipamento 
para identificar formação de 

raios em Caraguatatuba

Lei aprovada permitirá maior
cobertura de médicos veterinários 

no CCZ de Caraguatatuba

As obras do Complexo 
Turístico do Camaroeiro 
já estão na reta final. As in-
tervenções são feitas pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Obras Públicas.
Já foram realizadas a 
construção do novo aces-
so com drenagem, estacio-
namento para 173 vagas 

O Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), de Cachoeira Pau-
lista, no Vale do Paraíba, 
escolheu Caraguatatuba 
para uma pesquisa que 
visa identificar a formação 
de raios e avisar a comu-
nidade com antecedência. 
A ideia é instalar o equi-
pamento na Martim de Sá 
e fazer o levantamento du-
rante o todo o verão.
Nesta segunda-feira (4), 
o professor coordenador 
da pesquisa Dr. Flávio de 
Carvalho Magina, acom-
panhado do tenente Ga-
briel Huerte Diniz, da De-
fesa Civil da Casa Militar, 
esteve com o vice-prefeito 
e coordenador municipal 
da Defesa Civil, capitão 
Campos Junior e a encar-
regada da Defesa Civil, 
Fabiane Franciele Maurí-
cio, onde explicou o fun-
cionamento do instrumen-
to.
“Os sensores identificam 
o comportamento da ati-
vidade atmosférica que 
pode virar descarga elétri-
ca e envia as informações, 
via email, para os órgãos 
cadastrados. 

A partir de janeiro, a co-
bertura de atendimentos 
realizados por médicos 
veterinários no Centro 
de Controle de Zoonose 
(CCZ) será ampliada, gra-
ças à lei da Prefeitura de 
Caraguatatuba aprovada 
ontem na Câmara.
O projeto dispõe sobre a 
alteração da jornada de 
trabalho dos profissionais 
efetivos do município, 

(ônibus, carros e motos) 
e o Teatro de Arena, que 
conta com palco e arqui-
bancada linear para 350 
pessoas.
Nos próximos dias a área 
recebe paisagismo e arbo-
rização. 
Serão plantadas 250 uni-
dades de árvores nati-
vas características da 

De posse desses dados, a 
Defesa Civil do Estado 
envia o alerta, por SMS, 
para os celulares cadastra-
dos sobre a possibilidade 
de quedas de raios em uma 
área de até 20 quilômetros 
e as orientações”, explica 
Magina.
Importante destacar que 
esses alertas chegam de 
15 a 20 minutos antes de 
uma provável incidência 
de raios, possibilitando 
o abrigo de pessoas que 
estejam em áreas desa-
brigadas como praia, por 
exemplo. “Independen-
te disso, ele faz leitura a 
cada um segundo e envia 
informações para a base a 
cada cinco minutos, com 
destaque caso a atividade 
atmosférica seja mais in-
tensa”.
O experimento é inédi-
to no Litoral Paulista, de 
acordo com o coordena-
dor da pesquisa e, além 
de Caraguatatuba, devem 
ser colocados em Ubatuba 
(Praia Grande), São Se-
bastião (Maresias), Gua-
rujá (Baixada Santista) 
e Praia Grande (Litoral 
Sul), ainda em praias a 

passando de 20 para 40 
horas semanais trabalha-
das. Com isso, os rendi-
mentos também serão al-
terados e melhorados.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, avalia que 
a aprovação da lei só vem 
a contribuir ainda mais 
com a melhoria no atendi-
mento ao público do CCZ.
“Só temos a agradecer ao 
prefeito Aguilar Junior 

região e 2.250 metros                               
quadrados de arbustos e 
rasteiras de paisagismo 
tropical.
O investimento gira em 
torno de R$ 3 milhões e a 
verba é oriunda do DADE 
(Departamento de Apoio 
e Desenvolvimento às Es-
tâncias), ligado à Secreta-
ria Estadual de Turismo.

serem definidas. Entretan-
to, ele já fez medições em 
São Borja (RS), Campinas 
(SP) e região do Vale do 
Paraíba.
O instrumento também é 
composto por pluviôme-
tro que faz a medição do 
índice de chuva que cai na 
região onde estiver insta-
lado e envia os dados dia-
riamente, às 6h. “Para nós, 
é interessante porque, em 
caso de chuva constante, o 
acumulado é enviado com 
mais agilidade”, explica 
Campos.
O local onde será instala-
do o equipamento está em 
análise e o objetivo é que 
até o dia 19 de novembro 
comece a sua implanta-
ção para que entre em 
atividade no dia 1º de de-
zembro, junto com o Pla-
no Preventivo da Defesa 
Civil (PPDC) decretado 
pelo município. Ele deve 
ser recolhido em abril de 
2020.
Quem quiser receber men-
sagens de alerta da Defesa 
Civil pode se cadastrar no 
número 40199, lembrando 
de informar o CEP da sua 
cidade.

pela iniciativa e aos vere-
adores por aprovarem por 
unanimidade o projeto de 
lei”, ressaltou.
Segundo o prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, a medida se faz 
necessária para atender a 
atual demanda no CCZ e 
também da fiscalização da 
Vigilância Sanitária, que 
atua em açougues, casas 
de ração e afins.


