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A GAzetA dos Municípios

Cesta básica subiu em todas as
capitais pesquisadas pelo Dieese

EMS Taubaté Funvic e
Vôlei Renata Campinas

jogam com portões abertos

Inscrições para
concurso de marchinhas 

terminam na sexta

SUS vai oferecer
medicamento para pacientes 

com esclerose múltipla

No ano passado, o preço 
da cesta básica subiu nas 
18 capitais pesquisadas 
pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). A informação 
foi divulgada ontem, dia 8 
pelo Dieese.
De acordo com a institui-
ção, entre dezembro de 
2017 e dezembro do ano 
passado, as maiores al-
tas ocorreram em Campo 
Grande (15,46%), Brasília 
(14,76%) e Belo Horizon-
te (13,03%) e as menores, 
em Recife (2,53%) e Na-
tal (3,09%). Os preços que 
mais subiram nesse perío-
do foram os do leite inte-
gral, tomate, pão francês, 
da carne bovina de primei-
ra, do arroz agulhinha e da 
batata. As maiores quedas 
foram registradas no café 
em pó e no açúcar.
Dezembro
Considerando apenas o 
mês de dezembro, o valor 

Na próxima quinta-feira, 
dia 10 de janeiro,  o EMS 
Taubaté Funvic entra em 
quadra pela primeira roda-
da da Copa do Brasil Mas-
culino de Vôlei, às 20h, no 
ginásio do Abaeté. Não é 
necessária troca de ingres-
sos, a partida os portões 
estarão abertos.
A Copa Brasil Masculina 
de Vôlei reúne os oito me-
lhores times do primeiro 
turno da Superliga Cimed, 
se enfrentando em um ma-
ta-mata simples. 
A primeira rodada, equi-
valente às quartas de final, 
será disputada nos dias 10 
e 16 de janeiro. 
Na fase final, os qua-
tro times vencedores se                  
reunirão em Lages (SC) 
para a disputa pelo título 
nos dias 26 e 27 de janei-
ro.
O regulamento da Copa 
Brasil prevê que os con-
frontos da primeira roda-
da serão em cruzamento 
olímpico, com o 1º colo-

Encerram na próxima sex-
ta-feira, dia 11 de janeiro, 
as inscrições para o con-
curso de marchinhas de 
Quiririm de 2019. Este 
ano as inscrições são re-
alizadas exclusivamente 
pelo site da prefeitura no 
link https://www.taubate.
sp.gov.br/setuc/concurso-
marchinhas/.
Para a inscrição, é neces-
sário preencher o formulá-
rio online e colocar todas 
as informações obrigató-
rias, RG, CPF do propo-
nente, endereço, número 
do INSS ou PIS ou Pasep 
ou NIT (anexar imagem 
do documento). O candi-
dato também deve preen-
cher dados e anexar o áu-
dio, letra, cifra e partitura 
(opcional) da marchinha 

Adultos diagnosticados 
com esclerose múltipla 
remitente recorrente pode-
rão utilizar o medicamen-
to acetato de glatirâmer na 
versão de 40 miligramas 
(mg) via Sistema Único de 
Saúde (SUS). Atualmente, 
a rede pública oferta ape-
nas a versão de 20 mg. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, a incorporação 
vai permitir que o pacien-
te reduza de sete para três 
as doses injetadas todas 
as semanas, garantindo 
maior qualidade de vida.
A esclerose múltipla pode 
ser classificada por níveis 
de evolução clínica. Casos 

da cesta básica aumentou 
em 15 das 18 capitais pes-
quisadas pelo Dieese. Os 
preços subiram mais em 
Goiânia (5,65%), Salvador 
(4,13%) e Natal (2,77%). 
Houve queda de preço em 
Fortaleza (-3,48%), Vitó-
ria (-1,17%) e São Luis 
(-0,40%).
No mês passado, a ces-
ta mais cara foi a de São 
Paulo, que custava, em 
média, R$ 471,44. Em se-
guida aparecem, as do Rio 
de Janeiro (R$ 466,75), de 
Porto Alegre (R$ 464,72) 
e de Florianópolis (R$ 
457,82). Os menores valo-
res médios de cestas bási-
cas foram observados em 
Recife (R$ 340,57), Natal 
(R$ 341,40) e Salvador 
(R$ 343,82).
Em novembro e dezem-
bro do ano passado, o 
preço da batata subiu em 
todas as capitais analisa-
das, porque o clima seco 
prejudicou a produção no 

cado enfrentando o 8º, o 
2º enfrentando o 7º, e as-
sim por diante.
O EMS Taubaté Funvic, 
que encerrou o primeiro 
turno da Superliga Cimed 
na 4ª colocação, vai en-
frentar na primeira rodada 
o Vôlei Renata Campinas 
(SP), que foi o 5º no pri-
meiro turno.
Se a EMS Taubaté Fun-
vic passar pelo Vôlei                    
Renata Campinas, vai 
enfrentar na semifinal o 
vencedor do confronto en-
tre SESC-RJ e Fiat/Minas 
(MG).
TABELA
Fase classificatória
Jogo 1 – 10.01 (QUINTA-
FEIRA) – Sesi-SP x Copel 
Telecom Maringá Vôlei
(PR), às 19h, no Sesi Vila 
Leopoldina, em São Paulo 
(SP)
Jogo 2 – 10.01 (QUINTA-
FEIRA) – EMS Taubaté 
Funvic (SP) x Vôlei Re-
nata
(SP), às 20h, no ginásio 

que está inscrevendo. As 
marchinhas devem ser 
inéditas e originais.
Todas as marchinhas se-
rão avaliadas por uma co-
missão julgadora formada 
por três profissionais que 
farão uma pré-seleção 
de 20 composições. Elas 
passarão pelo processo de 
seleção de acordo com os 
seguintes itens: letra, pro-
sódia e melodia. As notas 
serão apresentadas pelos 
jurados, variando de 5,0 
a 10,0 pontos. Para o de-
sempate serão considera-
das as maiores notas na 
seguinte ordem: letra, pro-
sódia e melodia; caso con-
tinuar empate, será aferida 
melhor colocação para a 
marchinha que tiver o pro-
ponente mais velho.

remitentes recorrentes têm 
por características surtos 
autolimitados de disfun-
ção neurológica com re-
cuperação completa ou 
parcial. Segundo a pasta, 
cerca de 85% dos pacien-
tes com a doença são ini-
cialmente diagnosticados 
como remitentes recorren-
tes. Os outros níveis são 
secundariamente progres-
siva e primariamente pro-
gressiva.
A doença afeta normal-
mente adultos entre 18 e 
55 anos de idade. Além 
disso, é duas a três vezes 
mais frequente em mulhe-
res. Entretanto, crianças e 

centro-sul do país. O óleo 
de soja subiu em 16 das 18 
capitais pesquisadas por-
que parte do óleo bruto foi 
usada para fabricação do 
biodiesel. O preço da car-
ne bovina de primeira, que 
está em período de entres-
safra e bateu recorde de 
exportação, subiu em 15 
cidades. Já o do leite in-
tegral caiu em 17 cidades 
por causa da oferta cres-
cente.
Salário mínimo
Com base na cesta mais 
cara do país – a de São 
Paulo – o Dieese calculou 
em R$ 3.960,57 o valor 
do salário mínimo neces-
sário em dezembro para 
suprir as despesas de um 
trabalhador e sua família 
com alimentação, mora-
dia, saúde, educação, ves-
tuário, higiene, transporte, 
lazer e previdência. O va-
lor equivale a 4,15 vezes o 
salário mínimo vigente em 
dezembro (R$ 954).

Abaeté, em Taubaté (SP)
Jogo 3 – 16.01 (QUARTA-
FEIRA) – Sesc RJ x Fiat/
Minas (MG), às 20h, na
Jeunesse Arena, no Rio de 
Janeiro (RJ)
Jogo 4 – 16.01 (QUAR-
TA-FEIRA) – Sada Cru-
zeiro (MG) x Vôlei UM
Itapetininga (SP), às 20h, 
no ginásio do Riacho, em 
Contagem (MG)
Semifinais
Jogo 5 – 26.01 (SÁBA-
DO) – Vencedor do Jogo 
1º x 8º X Vencedor do jogo
4º x 5º – Ginásio Jones 
Minoso, em Lages (SC) – 
SPORTV
Jogo 6 – 26.01 (SÁBA-
DO) – Vencedor do jogo 
2º x 7º X Vencedor do jogo
3º x 6º – Ginásio Jones 
Minoso, em Lages (SC) – 
SPORTV
Final
Jogo 7 – 27.01 (DOMIN-
GO) – Vencedor do jogo 5 
x Vencedor do jogo 6 – –
Ginásio Jones Minoso, em 
Lages (SC) – SPORT

As 20 marchinhas mais 
bem pontuadas na pré-
seleção se apresentam na 
fase eliminatória do con-
curso, que acontece no dia 
28 de fevereiro de 2019. 
Para a fase final serão clas-
sificadas 10 marchinhas, 
com apresentação no dia 1 
de março de 2019. Ambas 
as fases acontecem no pal-
co de eventos do Distrito 
de Quiririm, que fica na 
rua Coronel Marcondes de 
Mattos.
A marchinha campeã leva 
o prêmio de R$ 2.500, 
a segunda colocada R$ 
2.000, a terceira R$ 1.500 
e o melhor intérprete será 
premiado com R$ 500. To-
dos estes levam também o 
troféu do 13º Concurso de 
Marchinha de Quiririm.

idosos também podem ser 
atingidos.
No mundo, estima-se que 
a cada 100 mil habitantes, 
33 sofram com a enfermi-
dade. No Brasil, o cálculo 
do ministério é que em 
torno de 35 mil pessoas 
convivam com a esclerose 
múltipla, sendo que cerca 
de 15 mil estão em trata-
mento atualmente no SUS.
Entre os principais sinto-
mas estão fadiga, formi-
gamento ou queimação 
nos membros, visão em-
baçada, dupla ou perda 
da visão, tontura, rigidez 
muscular e problemas de 
cognição.
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Abernessia.
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Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está 
comendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordu-
rosa à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser 
tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do 
que o necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso 
na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, 
mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu 
metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, 
ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente espe-
cialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se 
debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular 
a primeira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivên-
cia”. Uma vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você 
perde peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não 
precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão in-
tegral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar 
no sangue estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. 
Eliminar um monte de alimentos provoca deficiência de minerais. Você 
não precisa comer muito, mas comer bem. É importante manter o horário 
das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no 
computador. Se você não se concentrar na comida é mais ou menos como 
não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre pron-
tos para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, cer-
tamente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão exis-
tindo enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Campeonato de skate
agitou o fim de semana

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Esportes e Recre-
ação, realizou na manhã 
de ontem (06/01), o cam-
peonato de skate “Zoo 
York Battle”, em parceria 
com o projeto “Bowl Park 
Batlle Tour”.
O público presenciou vá-
rias manobras radicais 
como por exemplo: Ollie 
360, Bs Crooked, Comply 
360 Bigspin, entre outras, 
que foram realizadas por 
skatistas da região que in-
tegram as categorias Mi-
rim, Feminino, Iniciante e 
Open. Os participantes ti-
nham de 6 anos a 30 anos 
de idade. E na disputa fo-
ram separarados por idade 
e habilidade.
O prêmio de mil reais 
foi destinado para os três 

primeiros colocados da 
Categoria Open, por ser 
uma categoria aberta para 
skatistas com mais habili-
dade. E também foi feita 
uma chamada Best-Tri-
ck(melhor manobra), e 
cada uma delas recebeu 
R$50,00.
Vencedores do campeona-
to por categoria em ordem 
de colocação
Mirim: 61 participantes
1° Matheus Nicolas Oli-
veira ( 7 anos )
2° Alexandre Basílio ( 12 
anos )
3° Erick Carvalho ( 7 anos 
)Feminino: 39 participan-
tes
1° Geovana Cervantes ( 6 
anos )
2° Marcella Gabriella Pe-
reira ( 9 anos )
3° Kemily Vitoria Pereira. 

( 11 anos )
Iniciante: 52 participantes
1° Phelipe Augusto No-
gueira ( 11 anos )
2° Luiz Cláudio Silva ( 11 
anos )
3° Elias Albuquerque ( 11 
anos )
Open: 28 participantes
1° Vinicius Costa ( 18 
anos )
2° Marcos Dias ( 21 anos )
3° Walfrido Kogus ( 30 
anos )
Juízes:
– Thales Eduardo ( Skatis-
ta e Propietario de Skate 
Shoping )
– Roberto Airossa ( Ska-
tista e Propietario de Skate 
Shoping )
– Sandro Sobral ( Skatista 
Profissional )
– Vinicius dos Santos ( 
Skatista Profissional )
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Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos do Idoso divulga 

calendário de reuniões

Comandante do Policiamento 
do Interior visita Ubatuba

Projeto Verão no Clima 
tem início com caminhada 

e ações nas praias

O Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso (CMDDI) divulgou 
o calendário de reuniões 
ordinárias para o ano de 
2019. Os encontros se-
rão realizados na sede da 
Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso 
(Sepedi) e serão abertos 
ao público.
As reuniões acontecerão 
todas às terceiras quintas-
feiras de cada mês, às 9h, 
em exceção quando o dia 
recair em feriado ou data 
comemorativa, quando a 
reunião será antecipada. 
No mês de janeiro não 
haverá reunião devido à 
reunião de Diretoria para 
Planejamento Anual.
O CMDDI é vinculado 
à Sepedi e é constituído 
como órgão colegiado de 
caráter permanente. Sua 
composição é paritária en-
tre Poder Público e Socie-

O Prefeito Delcio Sato 
(PSD) recebeu, na manhã 
desta sexta-feira, 04, o co-
mandante do Policiamento 
do Interior 1 (CPI-1), que 
abrange o Vale do Paraí-
ba e litoral norte, coronel 
Lourival da Silva Júnior.
O coronel Lourival fez 
uma visita de cortesia, 
após sobrevoar a região 
do Litoral e a cidade, vi-
sitar o alojamento da PM 
em Ubatuba e conferir as 
condições de trabalho da 

Na manhã do último sába-
do (05/01), foi realizada 
a 2ª Caminhada do Verão 
no Clima, que reuniu cer-
ca de 150 de pessoas para 
um momento de descon-
tração. A ação faz parte do 
projeto de educação am-
biental e conscientização 
para redução da produção 
de lixo, limpeza de praias, 
uso consciente da água e 
reciclagem, realizado pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo e coordenado pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca.
As atividades começaram 
às 7h com alongamento 
e animação promovidos 
pela equipe da Secretaria 
de Esportes. 
Os munícipes inscritos 
retiraram seu kit com ca-
miseta e a grande maioria 
participou com a doação 
voluntária de alimentos e 
caixas de leite. Ao todo fo-
ram arrecadados 33 quilos 
de alimentos, 14 litros de 
leite e 2 litros de óleo, en-
tregues nesta segunda-fei-
ra (07/01) ao Fundo Social 
de Solidariedade. 
O público estava tão ani-

dade Civil, com funções 
deliberativas, consultivas, 
normativas e de fiscali-
zação no planejamento 
e formulação da política 
municipal das ações vol-
tadas ao atendimento e de-
fesa de pessoas idosas.
As reuniões do Conse-
lho são abertas a popula-
ção, como observadores 
e quando inscritos, com 
direito a voz. A sede da 
Sepedi fica na Rua Jorge 
Burihan, nº 10, no bairro 
Jardim Jaqueira e o telefo-
ne é o 3886-3050.
Confira o calendário:
MÊS
DATA HORÁRIO
Janeiro
Não haverá reunião do co-
legiado.
Reunião de Diretoria para 
Planejamento Anual
Fevereiro
21/02/19 
9h
Março

corporação e do efetivo de 
reforço da Operação Ve-
rão (177 policiais).
Ele, que assumiu a função 
em junho de 2018, agra-
deceu o apoio do prefei-
to e valorizou o trabalho 
desenvolvido pela PM no 
município,                  des-
tacando a atuação do co-
mandante da 3ª Compa-
nhia da Polícia Militar de 
Ubatuba, Capitão Robert 
Scott Neill.
Sato também elogiou a 

mado que foram realiza-
das duas largadas para o 
percurso de 2,5 Km, a pri-
meira às 8h e a segunda, 
às 9h, com saída da Praça 
Ton Ferreira pela aveni-
da da praia e retorno pela 
orla. 
Na linha de chegada todos 
os participantes recebe-
ram medalhas como re-
cordação do evento.
Além das equipes de mo-
nitores e servidores da 
secretária de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca, estiveram presentes o 
secretário da pasta Marcel 
Giorgeti e o adjunto Ro-
berto Ferreira; o secretá-
rio de Esportes e Recrea-
ção, Edvaldo Ormindo; de 
Saúde, Amauri Toledo; de 
Educação, Márcia Paiva; 
além do Vereador Profº de 
Paula.
“Ficamos sempre mui-
to contentes com o en-
volvimento das equipes 
e principalmente com a 
participação da popula-
ção nessas ações. Temos 
que conversar com aque-
les que sentam ao nosso 
lado na praia, com nos-
sos vizinhos e amigos. O 
poder público está agin-

21/03/19 
9h
Abril
18/04/19 
9h
Maio
16/05/19 
9h
Junho
27/06/19 
9h
Julho
18/07/19 
9h
Agosto
15/08/19 
9h
Setembro
19/09/19 
9h
Outubro 
17/10/19 
9h
Novembro
21/11/19 
9h
Dezembro 
19/12/19 
9h

atuação da PM em Ubatu-
ba, agradeceu a estada do 
águia, apoiando as ocor-
rências na temporada, e 
destacou o trabalho inte-
grado das forças policiais, 
que facilita o combate à 
criminalidade.
Ambos ainda conversa-
ram sobre os avanços e 
desafios da gestão em dois 
anos de mandato e sobre a 
perspectiva para os próxi-
mos anos após as eleições 
2018.

do com as limpezas, mas 
precisamos ser agentes 
multiplicadores da cons-
cientização para redução 
da produção de lixo”, des-
tacou o secretário, Marcel 
Giorgeti.
Ações nas Praias
De 04 de janeiro a 06 de 
março de 2019, dez praias 
de Caraguatatuba recebem 
o projeto Verão no Clima. 
Os monitores têm a função 
de percorrer a extensão 
da praia para conversar e 
orientar os banhistas so-
bre a importância do des-
carte correto dos resíduos. 
A praia da Martim de Sá 
recebe um ponto fixo, de 
04/01 a 06/03 e as ações 
itinerantes circulam entre 
as praias Mococa (04/01 
a 13/01; e 01/02 a 03/02), 
Prainha (04/01 a 06/01), 
Centro (11/01 a 13/01; e 
25/01 a 27/01), Cocanha 
(18/01 a 27/01; e 01/03 
a 06/03), Indaiá (18/01 a 
20/01; e 01/02 a 03/02), 
Tabatinga (08/02 a 10/02), 
Aruã (08/02 a 10/02), Pal-
meiras (15/02 a 24/02) 
e Porto Novo (01/03 a 
06/03), sempre das 8h às 
18h. Para mais informa-
ções: (12) 3897-2530.
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Taubaté Shopping
começa o ano

com promoções

Taubaté consegue
redução histórica

de casos de dengue

Lojas do centro de com-
pras farão liquidações de 
queima de estoque com 
descontos de até 70% para 
os clientes
Ano novo, vida nova. É 
nesse espírito que o Tauba-
té Shopping começa 2019, 
e para que os clientes tam-
bém possam aproveitar 
esse clima de renovação, o 
empreendimento realiza o 
tradicional Saldão de Na-
tal durante sete dias para 
liquidar os estoques.
As promoções começaram 

Taubaté conseguiu em 
2018 uma redução histó-
rica de casos de dengue e 
atingiu o melhor indicador 
desde 2009.
O levantamento foi obtido 
por meio de arquivos dis-
ponibilizados pelo Centro 
de Vigilância Epidemio-
lógica do Estado de São 
Paulo e pelos registros da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica do 
município, foram confir-
mados no ano passado 49 
casos positivos autóctones 
da doença e 10 casos im-
portados, totalizando 59 
registros.
De acordo com os arqui-
vos do CVE, após regis-
trar 5 casos positivos em 
2009, até então, o melhor 
resultado de Taubaté ha-
via sido em 2012, com 62 
casos de dengue confirma-
dos.
Para a Vigilância Epide-
miológica, a expressiva 
redução de casos se deve 
a um conjunto de fatores. 
Entre eles estão o traba-
lho de prevenção e fisca-

ontem, segunda-feira, dia 
7 e continuarão até domin-
go, dia 13. As lojas partici-
pantes terão adesivos nas 
vitrines e contarão com 
descontos de até 70% em 
seus produtos. “O Taubaté 
Shopping fará mais uma 
vez o seu conhecido Sal-
dão visando proporcionar 
aos consumidores as me-
lhores oportunidades de 
compra”, afirma o Gerente 
de Marketing do Taubaté 
Shopping, Mauro Fontes.
Mais opções para os clien-

lização realizado pelos 
agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS), a colaboração da 
população e os próprios 
ciclos da doença.
Levantamento dos casos 
de dengue em Taubaté 
indicam que houve uma 
sucessão de picos de dois 
a três anos de duração, 
com intervalos de meno-
res registros em dois anos. 
Este cenário serve para 
reforçar a necessidade 
de cuidados, em especial 
nesta temporada de verão 
marcada por temperaturas 
elevadas e chuvas. Todo 
cuidado é pouco para eli-
minar os criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté monitora a proli-
feração destas doenças e 
iniciou em janeiro a Aná-
lise de Densidade Larvá-
ria (ADL) de Verão.
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
nas 10 regiões da cidade. 

tes
Durante a semana do Sal-
dão, os clientes também 
poderão aproveitar ou-
tras atrações no centro de 
compras, como as férias 
SuperAr Turma da Mô-
nica, espaço temático in-
flável com um circuito de 
obstáculos, e ainda a pro-
moção especial na Movie-
com Cinemas, que garante 
meia entrada para todos os 
pagantes nas sessões mati-
nais nos fins de semana de 
janeiro.

Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão de doen-
ças. Também são verifica-
dos os tipos de recipientes 
em que as larvas foram en-
contradas.
A ADL de primavera rea-
lizada em outubro do ano 
passado apresentou 2,6 
pontos no IB. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o índice de tranquilida-
de é 1,0 ou menos. Acima 
do nível de 1,5 há risco de 
epidemia.
 Casos de dengue confir-
mados em Taubaté
2009 – 5 casos
2010 – 4.127 casos
2011 – 4.426 casos
2012 – 62 casos
2013 – 578 casos
2014 – 9.662 casos
2015 – 2.475 casos
2016 – 3.306 casos
2017 – 71 casos
2018 – 59 casos


