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A GAzetA dos Municípios

Alunos fazem flash mob 
em shopping em Taubaté

Taubaté garante vaga nas
semifinais da Copa Paulista de Futsal

Ballet Fêgo Camargo recebe
prêmio em Campos do Jordão

Escola do Trabalho
oferece 15 vagas para

curso na área de gestão

Alunos da EMEF Vere-
ador Mário Monteiro se 
apresentam hoje e sexta-
-feira, dias 12 e 14 de ju-
nho, no Via Vale Garden 
Shopping e no Taubaté 
Shopping, sempre às 12h. 
As apresentações marcam 
o encerramento do Projeto 
Florescer. 
O projeto teve início em 
março deste ano e envolve 
oficinas do período inte-
gral oferecidas pela unida-

Taubaté e Yoka fize-
ram o encontro regional 
do Vale do Paraíba em                               
partida válida pelas quar-
tas de final da Copa Pau-
lista de Futsal. Jogando 
no ginásio da Vila Apa-

Treze bailarinos da Escola 
Municipal de Artes Ma-
estro Fêgo Camargo re-
ceberam o prêmio de ter-
ceiro lugar no 7º Taboão 
Festival Dance, realizado 
na cidade de Campos do 
Jordão.
O público presente no 
Auditório Cláudio Santo-
ro pode prestigiar a apre-
sentação das coreografias 
“Mente Humana”, sob a 
coordenação da professo-
ra Janaína Lima, e “Esta-
do de Poesia”, sob o co-
mando de Jéssica Santos, 
ambas agraciadas com o 
terceiro lugar no festival.
Os alunos premiados fo-
ram: Giulia Andrade Car-
valho, Amanda Rafaela 

Hoje, dia 12 de junho, 
a unidade do centro da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté recebe inscrições 
para curso de liderança e 
motivação, com a oferta 
de 15 vagas.
Para efetuar a matrícula, o 
candidato deve apresentar 
cópias e originais do RG, 
CPF comprovante de en-
dereço de Taubaté, título 
de eleitor do município e 
histórico escolar do ensi-
no médio. 
O atendimento acontece 
na unidade que fica na rua 
Armando Sales de Olivei-
ra, 284, das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30. A 
inscrição é por ordem de 
chegada e terá que ser rea-
lizada pelo próprio candi-

de do bairro Gurilândia e 
pela Ametra. Durante três 
meses os alunos produzi-
ram poesia e telas, entre 
outras expressões artísti-
cas, sobre temas cotidia-
nos e atuais abordados em 
aula. Entre os exemplos 
estão a inclusão e ques-
tões de gênero. O projeto 
interdisciplinar envolveu 
oficinas de estudos, artes, 
dança e teatro.
Para o encerramento, 56 

recida, os taubateanos 
venceram o adversário de                               
Guaratinguetá por 2 a 
1 e garantiram vaga na                  
semifinal da competição 
pelo quarto ano consecu-
tivo.

Barbosa de Abreu Silva, 
Adelmo Reis de Pau-
la Junior, Thabata Sena 
Rodrigues Prado, Maria 
Clara dos Santos Caldeira 
Guedes, Camila Yumi de 
Oliveira Kawakami, Ma-
ria Eduarda de Carvalho 
Belló, Thaís Silva Almei-
da, Sabrina dos Santos de 
Paula, Maria Clara Vieira, 
Giovana Silva Lúcio, De-
borah Cristina Vergílio e 
Maria Fernanda Lobato.
O evento é organizado 
pela Escola de Ballet Sô-
nia Almeida, de Taboão da 
Serra. 
A coreógrafa que dá nome 
à escola acumula mais 
de 600 prêmios nacio-
nais e internacionais. O 

dato.
Podem frequentar esse 
curso, quem possui a ida-
de mínima de 18 anos e 
seja morador de Taubaté. 
O curso é certificado pelo 
Senai, possui a carga horá-
ria de 34 horas e terá início 
dia 18 de junho. As aulas 
serão ministradas às terças 
e quintas-feiras, no ho-
rário das 8h às 11h. Mais 
informações pelo telefone 
3625-5060 ou em: http://
www.taubate.sp.gov.br/
escolasdotrabalho/.
Durante as aulas, os alu-
nos vão aprender a aplicar 
as técnicas de liderança, 
produtividade e adminis-
tração dos conflitos nas 
relações de trabalho, além 
de obter conhecimentos 

alunos, de 9 a 11 anos, do 
Fundamental I e II realiza-
rão uma apresentação de 
flash mob. O objetivo é, 
através da expressão cor-
poral, desenvolver com-
petências de comunicação 
interpessoal, promovendo 
a socialização e desenvol-
vimento das relações hu-
manas.
A EMEF Vereador Mário 
Monteiro atende 309 alu-
nos em período integral.

Com a vitória, o Tauba-
té espera agora a de-
finição dos outros jo-
gos para conhecer o                                              
adversário da semifinal e 
lutar pelo tricampeonato 
do torneio.

festival tem como obje-
tivo promover a dança e                             
estimular a prática dessa 
expressão artística e sua 
difusão.
Em Taubaté os interes-
sados em ingressar nas 
turmas de ballet da EMA 
Maestro Fêgo Camargo 
devem passar por pro-
cesso seletivo no caso de 
não possuir experiência. 
Quem tiver experiência 
comprovada pode ingres-
sar a qualquer momento 
mediante a disponibili-
dade de vagas na turma 
pretendida. A escola abre 
processo seletivo no mês 
de setembro. Mais in-
formações  pelo telefone 
3625-5061.

sobre a importância do 
papel de cada colaborador 
dentro da organização. O 
curso também está focado 
nos aspectos relacionados 
à motivação para que to-
dos sejam estimulados a 
desenvolver e participar 
das atividades desempe-
nhadas na empresa.
Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Curso de liderança e mo-
tivação
Vagas: 15
Inscrição: dia 12 de junho
Horário: das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 
16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284
Telefone: 3625-5060
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Miscelânea
Curiosidades

Em média, quantos anos vivem alguns animais

3 anos... Rato
7 anos... Canguru e galinha
10 anos... Girafa, gorila, porco e veado nobre
11 anos... Esquilo
12 anos... Burro, cachorro e coelho
15 anos... Carneiro, vaca e zebra
17 anos... Gato
20 anos... Chimpanzé
24 anos... Coruja
25anos...  Leão e tigre
30 anos... Cavalo e urso
40 anos... Hipopótamo
50 anos... Avestruz
60 anos... Elefante africano
63 anos... Arara
65 anos... Golfinho
70 anos... Águia
100 anos... Tartaruga
***
Crendices

Agosto é o mês do desgosto.
Assobiar de noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro desaparecer.
Cortar o cabelo na Sexta-Feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima o pai ou mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar a chuva.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número sete é o número da mentira.
Passar por baixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa por debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana de noite passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem come muito de noite terá pesadelos.
Sol e chuva casamento de viúva.
Sexta-feira treze é o dia do azar.
Vassoura atrás da porta espanta as visitas.

Humor

Dois amigos se encontram e um deles diz:
- Estou muito chocado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda 
mentirosa.
- É? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagine só que a minha mulher não apareceu em casa ontem à noite e 
quando eu perguntei por onde ela andou, inventou que estava com a irmã 
dela.
- E não estava?
- Claro que não! Porque quem estava com a irmã dela era eu...
***
A mulher entra no restaurante e encontra o marido com outra mulher e 
pergunta:
- Você pode me explicar o que é isso?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser azar!
 
Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz 
de lutar bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa 
metafísica exemplifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se 
vêem sem opções, insurgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar 
alguém na parede, tirando as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou 
preocupado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofri-
mento para a sua vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com 
ele e desapegue-se dele e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para 
vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preocupação gasta inutilmente 
o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 68, Termo nº 7005
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO CARMO DOS SANTOS e LUCIANA DE CARVALHO LIMA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 9 de novembro de 1973, de profissão eletricista de manutenção, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Cruz e Souza, nº 161, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MIGUEL CARMO 
DOS SANTOS, de 68 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 4 de novembro de 1950 e de ROSA DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, de 63 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 20 de setembro de 1955, 
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 6 de abril de 1982, de profissão 
metalurgica, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO AUGUSTO 
DE LIMA, de 67 anos, natural de Andrelândia/MG, nascido na data de 28 de março de 1952 e de MARIA CATARINA DE 
CARVALHO LIMA, de 63 anos, natural de Piedade do Rio Grande/MG, nascida na data de 4 de fevereiro de 1956, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 69, Termo nº 7006
Faço saber que pretendem se casar WILLIAM SILVÉRIO DAMASIO e CAROLINNE COSTA DE OLIVEIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 21 de julho de 1988, de profissão montador de móveis, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua José Higino Siqueira, nº 259, casa 2, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LOURIVAL DO NAS-
CIMENTO DAMASIO, falecido em São Paulo/SP na data de 3 de janeiro de 2005 e de BEATRIZ SILVÉRIO DAMASIO, 
de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 21 de abril de 1969, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 22 de fevereiro de 1995, de profissão auxiliar administrativo, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Antonio Dionizio Patrocinio, nº 155, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha 
de DARCI DE OLIVEIRA JUNIOR, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 30 de novembro de 1967 e de 
SANDRA HELENA COSTA OLIVEIRA, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de julho de 1965, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº025/2019 – No dia 11 de junho 
de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Mu-
nicipal de Potim/SP, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão 
Nº025/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Mobiliário 
para Creche Municipal (Pro Infância-Tipo B) conforme Termo de Compromisso 
203400016944201214 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, con-
forme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, às empresas: CPS MO-
BILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI ME, com valor total de R$ 6.492,00; TOTAL 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com valor total de R$ 26.679,00; ALL WORK 
COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 15.783,90; LOJA DA ESCOLA LTDA, 
com valor total de R$ 12.582,00; EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, 
com valor total de R$ 16.683,90; M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS, com 
valor total de R$ 1.600,00;. Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Presença de Ubatuba no
Conexidades 2019 divulga

cidade como destino turístico
O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), o se-
cretário de Turismo de 
Ubatuba, Potiguara do 
Lago, o presidente da 
Companhia Municipal de 
Turismo (Comtur), José 
Americano e uma equipe 
da secretaria de Turismo 
compareceram à abertura 
do 2º Conexidades, rea-
lizada na terça-feira, 04, 
ocasião em que Sato re-
cebeu uma homenagem 
por representar a primeira 
cidade-sede do evento, em 
2018.
Já no dia 05, terça-feira, 
o secretário de Turismo 
participou do painel “Tu-
rismo e Geração de Negó-
cios –  Brasil a caminho de 
um turismo estruturado”, 
em que foram abordadas 
ações para o desenvolvi-
mento do turismo como 
vetor econômico.
Ubatuba também marcou 
presença com um estan-
de, que divulgou a cida-
de de forma institucional 

para outros municípios 
por meio de materiais grá-
ficos, vídeos sobre as be-
lezas naturais da região e 
atrativos, além de fornecer 
informações por meio da 
equipe da secretaria, que 
permanecem com essas 
atividades até o encera-
mento, no sábado, 08.
De acordo com os partici-
pantes, essa atuação abriu 
portas para a realização de 
mais iniciativas em Uba-
tuba, fomentando o turis-
mo de eventos e atingindo 
um público diferenciado, 
que engloba formadores 
de opinião e poder públi-
co. 
“Nossa expectativa é que 
o fluxo de turista aumen-
te nos empreendimentos 
locais, como hotelaria, 
alimentação, agências, en-
fim, toda a cadeia produti-
va de Turismo”, destacou 
Potiguara do Lago.
Foram estabelecidos con-
tatos com importantes ór-
gãos, como a esquadrilha 

da fumaça, organizadores 
de eventos e deputados, e, 
ainda, contatos técnicos 
com Ministério do Turis-
mo (MTur) e Secretaria de 
Turismo do Estado.
Em conversa com a equipe 
técnica do MTur, em uma 
espécie de estande especí-
fico para atendimento aos 
participantes, foi possível 
esclarecer várias dúvidas. 
O responsável pela pasta 
em Ubatuba classifica a 
participação do município 
como positiva, reforçando 
que além da divulgação 
da cidade como destino 
turístico, trata-se de uma 
oportunidade a mais em 
estabelecer contatos im-
portantes para o desenvol-
vimento do setor.
“Foi uma boa conversa 
com o objetivo de buscar 
orientação sobre a capta-
ção de recursos públicos 
para infraestrutura turís-
tica e realização de even-
tos”, finalizou o secretá-
rio.
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Taubaté Cycling Team domina
o Desafio de Ciclismo

São José de Anchieta 2019

Caçapava oferece 112
vagas em cursos gratuitos

certificados pelo Senai

Fundo Social e Sebrae Aqui 
abrem inscrições para oficina 

sobre formalização de negócios

André Rocha bate Recorde
Mundial do Arremesso de Peso no 

Circuito Brasil de Paratletismo

O ciclista Felipe Marques, 
da Taubaté Cycling Team/
Tarumã, venceu a edição 
2019 do Desafio de Ciclis-
mo São José de Anchieta, 
realizado no último do-
mingo, dia 9 de junho, em 
Vitória, no Espírito Santo.
A prova foi organizada 
e realizada pela Fede-
ração Espírito Santense 
de Ciclismo, válida pelo 
ranking brasileiro da Clas-
se 3. Na Elite masculina, 
a Taubaté Cycling Team 

A Prefeitura de Caçapava 
em parceria com o Se-
nai recebe inscrições na 
próxima segunda-feira 
(17/06), das 8h às 11h, 
para 112 vagas em quatro 
cursos profissionalizan-
tes gratuitos, certificados 
pelo Senai. As oportuni-
dades são para estoquista 
(32 vagas), auxiliar ad-
ministrativo (32 vagas), 
operador de logística (32 
vagas) e informática bá-
sica (16 vagas). As inscri-
ções devem ser feitas no 
Complexo Educacional 
Professor Edison de Frei-
tas Ramalho, na rua André 

O Fundo Social de So-
lidariedade de Ubatuba, 
em parceria com o Sebrae 
Aqui, já está recebendo 
inscrições para a oficina 
gratuita “Começar bem 
– Formalização: passo a 
passo rumo ao sucesso do 
seu negócio”.
A oficina acontecerá no 

O fim de semana foi de 
importantes conquistas 
para o time de paratletis-
mo do Programa Esporte 
Para Todos, da Prefeitu-
ra de Taubaté. A equipe 
esteve em São Paulo, no 
Centro de Treinamento 
Paralímpico, onde dispu-
tou a 1ª Etapa Nacional do 
Circuito Brasil Loterias 
Caixa, o maior e mais im-
portante evento da moda-
lidade no Brasil.
Os taubateanos foram li-
derados pelo multicam-
peão André Rocha, que no 
arremesso de peso (classe 
F53) foi medalha de ouro 
e ainda quebrou nova-
mente o recorde mundial 
da prova, com a marca de 
10,04m.
A equipe taubateana trou-
xe um total de 20 meda-
lhas, sendo 11 de ouro, 
4 de prata e 5 de bronze. 
Além do recorde mundial 
no peso, o próprio André 
Rocha também estabele-
ceu o novo recorde bra-
sileiro no lançamento do 
dardo.
O paratleta taubateano já 
tem vaga nos Jogos Para-
pan Americanos de Lima, 
no Peru, em agosto. Ele 

dominou a prova, com 
três ciclistas no pódio. A 
vitória ficou com “Felipi-
nho”, que cruzou a linha 
de chegada com o tempo 
de 1h28min22.
Maicke Monteiro, também 
de Taubaté, foi o segun-
do e José Ronaldo Silva, 
da UCRJ, foi o terceiro. 
Taubaté ainda teve Márcio 
Bigai em quarto. Gilberto 
Martins (ACE) fechou o 
pódio em quinto lugar.
Taubaté também foi des-

Santos de Oliveira Lima, 
15, Vila André Martins, 
mesmo local onde as aulas 
serão realizadas. O curso 
de auxiliar administrativo 
tem carga horária de 160 
horas, com turma pela ma-
nhã, das 8h às 12h; o curso 
de estoquista terá duração 
de 60 horas, com aulas às 
quartas, quintas e sextas-
-feiras, no período da tar-
de, das 13h30 às 17h30. 
Já o curso de operador de 
logística terá carga horária 
de 160 horas e será reali-
zado no período da noite, 
das 18h às 22h; e o de in-
formática básica tem 80 

dia 1º de julho e as inscri-
ções devem ser feitas com 
antecedência, até o dia 
24 de junho, diretamente 
no Centro de Capacita-
ção Profissional (ao lado 
do Terminal Turístico da 
Comtur, no Perequê-Açu) 
ou no escritório do Sebrae 
Aqui, na rua Dona Maria 

disputará o Arremesso de 
Peso e o Lançamento de 
Disco. André também já 
tem índice para o Campe-
onato Mundial de Paratle-
tismo de Dubai, nos Emi-
rados Árabes Unidos, em 
novembro.
O time de paratletismo do 
programa Esporte Para 
Todos volta a competir já 
no próximo final de sema-
na. No domingo, 16 de ju-
nho, acontece a 4ª edição 
do Desafio CPB/CBAt, 
evento que promove o 
encontro de paratletas e 
atletas convencionais em 
disputas conjuntas.
Resultados dos Paratletas 
de Taubaté:
André Rocha (F53)
1º no Arremesso de Peso – 
10,04m (NOVO RECOR-
DE MUNDIAL)
1º no Lançamento de Dar-
do – 19,58m (NOVO RE-
CORDE BRASILEIRO)
Julyana Cristina (F57)
1ª no Lançamento de Dis-
co – 25,45m
2ª no Arremesso de Peso – 
9,41m
2ª no Lançamento de dar-
do – 17,08m
Rammon Duarte (F37)
3º no Arremesso de Peso – 

taque na Sub23, com a vi-
tória ficando com Ricardo 
Dalamaria, seguido pelo 
irmão Fábio Dalamaria. 
Igor Pimentel (UCRJ) foi 
o terceiro na categoria.
Com o ótimo desempenho, 
a Taubaté Cycling Team 
somou pontos importantes 
para o ranking nacional da 
categoria. Atualmente, a 
equipe ocupa a 2ª coloca-
ção geral na classificação 
da Confederação Brasilei-
ra de Ciclismo.

horas, com turma às se-
gundas e terças-feiras, das 
18h às 22h. Os candidatos 
às vagas devem ter mais 
de 16 anos e Ensino Fun-
damental Completo. No 
ato da inscrição é neces-
sário apresentar original 
e cópia de RG, CPF, com-
provantes de residência e 
de escolaridade.
Local das inscrições: 
Complexo Educacional 
“Prof. Edison de Freitas 
Ramalho” - rua André 
Santos de Oliveira Lima, 
15 - Vila André Martins 
– Caçapava. Informações: 
Tel.: (12) 3655-5152.

Alves, 850, ou pelo tele-
fone: (12)3834-3436 ou 
3834-3433.
A oficina vai abordar os 
direitos e obrigações após 
a formalização do negó-
cio, planejamento, identi-
ficação de oportunidades 
entre outros aspectos. Di-
vulgue e participe!

11,14m
2º no Lançamento de Dis-
co – 42,12m
Michel Gustavo (T47)
1º no Salto em Distância – 
6,81m
Kaian Silva (T38)
3º no Salto em Distância – 
5,14m
Alessandro da Silva(F11)
1º no Lançamento de Dis-
co – 42,92m
1º no Arremesso de Peso – 
12,47m
Geovane Melo (T20)
3º nos 800m – 2min05s16
6º nos 1500m – 4min34s70
João Victor Frediani (T20)
4º nos 800m – 2min05s33
3º nos 1500m – 4min27s38
Felipe de Souza Gomes 
(T11)
2º nos 100m – 11s43
Viviane Soares (T12)
1ª nos 100m – 12s28
Jaqueline Gonçalves 
(T37)
1ª no Salto em Distância – 
3,66m
3ª nos 100m – 15s86
Rafael Matheus (F31)
1º no Lançamento do Club 
– 28,26m
Edneusa de Jesus (T11)
1ª nos 1500m – 5min08s59
1ª nos 5000m – 
19min30s77
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Saúde de Caçapava faz 
campanha do dia dos

namorados esta semana

Prefeitura de Caçapava decreta 
situação de emergência na

Saúde para combate à Dengue

Entre os dias 10 e 14 de 
junho, o programa DST/
Aids e Hepatites Virais, da 
Secretaria de Saúde de Ca-
çapava, em parceria com a 
rede de atenção básica do 
município estará em cam-
panha em menção ao Dia 
dos Namorados, com a re-
alização de testes rápidos 
de diagnóstico para HIV, 
sífilis e hepatites C e B, 
além de conscientização e 
distribuição de preservati-
vos para a população.
Na sede do DST/Aids, no 
mesmo prédio da Secreta-
ria de Saúde (Postão), ha-
verá a realização dos tes-
tes durante toda a semana, 
das 8h às 11h e das 13h às 
15h. Nas demais unidades 
de saúde a campanha se-
gue o seguinte cronogra-
ma.
Dia 12:
UBS Vila Antônio Augus-
to, das 8h às 12h;
ESF Vila Antônio Augus-
to, das 9h00 às 11h30 e 
das 13h00 às 15h30;
ESF Maria Elmira, aten-
derá no espaço do Su-
permercado Shibata, das 
9h00 às 11h30 e das 13h00 
às 15h30;

A Prefeitura de Caçapava 
decretou situação de emer-
gência na saúde pública 
para execução de ações 
necessárias ao combate da 
proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti e para a 
efetivação do Programa 
de Combate e Prevenção 
à Dengue no município. O 
decreto nº 4384, com data 
do dia 3 de junho, foi pu-
blicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, 
no dia 8, e é válido pelo 
período de 90 dias, sujeito 
à prorrogação por iguais e 
sucessivos períodos.
A decisão de fazer o de-
creto se deve ao fato de 
o município registrar 341 
casos confirmados de 
Dengue, o que caracteriza 
situação de epidemia, se-
gundo as Diretrizes para 
Prevenção e Controle das 
Arboviroses Urbanas no 
Estado de São Paulo, para 
municípios com porte po-
pulacional de até 100 mil 
habitantes.
Com o decreto, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
fica autorizada a requisi-
tar pessoal e equipamen-
tos dos diversos órgãos 
da Prefeitura para serem 
utilizados nas ações de 
combate, bem como ofe-
recer tratamento médico 
adequado à população.
Uma das ações emergen-
ciais possibilitadas pelo 
decreto é o direcionamen-
to dos agentes comunitá-
rios de saúde para execu-
tar, em conjunto com as 
equipes de Vigilância em 
Saúde, ações previstas na 
Lei Federal nº 13.301, de 
27 de junho de 2016, que 
entre outras coisas, prevê 
campanhas educativas e 
visitas a imóveis, princi-
palmente nas regiões com 
maior incidência de casos 
registrados. Por meio do 
decreto, o município tam-

ESF Vila Menino Jesus, 
atenderá no espaço do 
Supermercado Simpatia, 
das 9h00 às 11h30 e das 
13h00 às 15h30;
ESF do Tataúba, atende-
rá na Rotatória do bairro, 
das 9h00 às 12h00 e das 
13h30 às 16h30;
ESF Vila Santa Isabel, na 
própria unidade, das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 
15h30;
ESF Vila Prudente, na 
própria unidade, das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 
15h30;
ESF Santa Luzia, na pró-
pria unidade, das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 
15h30;
ESF Nova Caçapava, na 
própria unidade, das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 
15h30;
ESF Jardim Caçapava, 
atenderá na Secretaria de 
Obras, das 8h30 às 11h00 
e na loja de equipamentos 
e produtos hospitalares 
SOS, das 13h30 às 16h00;
ESF Jardim São José, das 
9h00 às 11h30 e das 13h00 
às 15h30;
ESF Vera Cruz, das 8h00 
às 11h00 e das 13h00 às 

bém poderá remanejar re-
cursos orçamentários, de 
modo imediato, para os 
pagamentos emergenciais 
apontados pela Secretaria 
de Saúde, visando a aqui-
sição de bens, obras e ser-
viços necessários ao êxito 
da erradicação dos focos 
do mosquito e tratamento 
das pessoas atingidas pela 
doença.
Situação da Dengue em 
Caçapava e ações da Pre-
feitura
Os bairros mais atingidos 
pela Dengue em Caçapava 
são os bairros de Nova Ca-
çapava, Vila Antônio Au-
gusto e Vila Santos, onde 
está concentrada a maioria 
das ações de combate aos 
criadouros.
Dos dias 23 a 25 de maio, 
uma ação conjunta em 
Nova Caçapava, envol-
vendo o Controle de Veto-
res da Secretaria de Saúde, 
a Defesa Civil, o Departa-
mento de Serviços Muni-
cipais (DSM) e a equipe 
de trânsito da Prefeitura, 
retirou 50 toneladas de 
materiais inservíveis (ba-
gulho, trecos, móveis ve-
lhos) das residências e en-
tornos do bairro.
Na ação, foram visitadas 
93 residências que esta-
vam pendentes de visto-
rias em ações anteriores e 
eliminados 16 focos com 
larvas do mosquito Aedes 
Aegypti. Os agentes de 
trânsito fizeram campanha 
de conscientização com 
entrega de cerca de 500 
panfletos, e um estande foi 
montado no bairro para 
recebimento de materiais 
e denúncias.
Esta semana, as ações de 
combate à Dengue, com 
controle de criadouros, 
acontecem nos bairros da 
Vera Cruz (próximo ao 
bairro Vila Antônio Au-
gusto) e na Vila Resende. 

16h00;
ESF Piedade, das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 
15h30;
ESF Vila Paraíso, das 
9h00 às 11h30 e das 13h00 
às 15h30
Dia 13:
ESF de Caçapava Velha, 
das 9h00 às 11h30 e das 
13h00 às 15h30;
Dia 14:
UBS Vila Antônio Augus-
to, das 8h00 às 12h00;
ESF Jardim Rafael, das 
9h00 às 11h30 e das 13h00 
às 15h30.
A Campanha Dia dos Na-
morados também aconte-
ce com o apoio do NASF 
– Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família – que realiza 
o projeto Saúde na Escola, 
contínuo durante todo ano 
letivo. 
O programa tem por ob-
jetivo contribuir para a 
formação integral dos 
estudantes, por meio de 
ações de promoção, pre-
venção e atenção à saú-
de, com enfrentamento 
das                 vulnera-
bilidades que comprome-
tem o desenvolvimento de 
crianças e jovens.

E haverá continuidade de 
nebulização no bairro de 
Nova Caçapava. Os agen-
tes comunitários de saúde 
de todos os postinhos tam-
bém farão campanhas de 
conscientização nas visi-
tas às residências.
Na última sexta-feira, 
dia 7, um estande para 
conscientização e escla-
recimento da população 
no combate à Dengue foi 
montado na Praça da Ban-
deira, durante a Semana 
do Meio Ambiente. No sá-
bado, dia 8, os agentes de 
saúde aplicaram insetici-
das no Leilão de Veículos 
situado na Vila Antônio 
Augusto, próximo da Du-
tra. As escolas municipais 
também estão recebendo 
a visita dos agentes nos 
finais de semana para apli-
cação de inseticidas.
Todas as unidades de saú-
de do município estão 
orientadas e preparadas 
para receber pacientes 
com sintomas de Dengue, 
que são febre alta, dores 
no corpo, dor de cabeça, 
náuseas, vômito, dores nas 
articulações, manchas, co-
ceira e extremo cansaço. 
Os pacientes que derem 
entrada com esses sinto-
mas nas unidades de saúde 
serão encaminhados para 
coleta imediata de sangue.
Para combater a Dengue 
é preciso que toda a po-
pulação contribua com as 
ações de prevenção, man-
tendo limpos os quintais e 
caixas d’água (que devem 
estar sempre tampadas); 
as calhas, que não podem 
acumular água da chuva; 
colocar areia nos prati-
nhos de flores; telas nos 
ralos; guardar pneus, gar-
rafas e qualquer outro tipo 
de vasilhame ou objeto 
que possa acumular água 
e se tornar criadouro do 
mosquito.


