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A GAzetA dos Municípios

Taubaté antecipa meta
de cobertura vacinal

contra influenza

Servidores participam
de palestra sobre

educação financeira

Prefeitura de Pinda
realiza doação de mudas

Pinda realiza vacinação 
contra a influenza

neste sábado

A sete dias para o térmi-
no da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
Influenza, Taubaté supe-
rou a meta determinada 
pelo Ministério da Saúde 
e atingiu 91,97% de co-
bertura dos grupos priori-
tários. A cobertura desses 
grupos deve ser de 90%, 
conforme o ministério. O 
foco agora são as crianças 
e gestantes, cujos grupos 
específicos ainda não atin-
giram a meta de cobertu-
ra. Em números absolutos, 
os idosos permanecem 
como grupo com maior 
quantitativo de doses apli-
cadas. Balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté atualizado nes-
ta quinta-feira, dia 23 de 
maio, indica que já foram 

Servidores da Prefeitura 
de Taubaté, Universidade 
de Taubaté (Unitau) e re-
presentantes do Instituto 
de Previdência do Muni-
cípio de Taubaté (IPMT)  
participaram de uma pa-
lestra sobre educação fi-
nanceira.
A palestra foi realizada 
no auditório do Procon de 

Nos dias 29 e 30 de maio, 
a Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zará a doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e exóticas, no 
Viveiro Municipal.
No dia 29, apenas muníci-
pes da área rural da cida-
de poderão retirar até 20 

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebe, neste sá-
bado (25), o Ônibus da 
Saúde com o segundo Dia 
D da Vacinação contra a 
Influenza. Será das 7 às 
16 horas, e contará, ainda 
com coleta de exames pre-
ventivos gratuitos.
A vacinação será voltada 
para o grupo de risco de-
terminado pelo Ministério 
da Saúde: crianças meno-
res de 6 anos, gestantes, 
mulheres que deram à luz a 
menos de 45 dias, maiores 
de 60 anos, trabalhadores 

aplicadas 87.404 doses 
da vacina contra influen-
za no município desde o 
início da campanha em 10 
de abril. A campanha se-
gue até o dia 31 de maio. 
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232. Campanha de 
vacinação contra influen-
za (prévia de 10 de abril a 
23 de maio) Total de doses 
aplicadas: 87.404
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 63.381 (cober-
tura de 91,97%)
Crianças
Público – 20.254
Doses aplicadas – 16.844
Cobertura – 83,16%
Gestantes

Taubaté por meio de uma 
parceria entre a Secretaria 
de Administração e Finan-
ças e a Caixa Econômica 
Federal dentro da 6ª Se-
mana Nacional de Educa-
ção Financeira.
O objetivo foi apresen-
tar aos servidores dicas a 
respeito de planejamen-
to e disciplina na elabo-

mudas, sendo 15 nativas 
(porte médio/grande) e 
cinco frutíferas. Já no dia 
30, os moradores da área 
urbana podem retirar até 
14 mudas, sendo 10 orna-
mentais, duas frutíferas e 
duas exóticas (porte mé-
dio).
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas 

da área da saúde, profes-
sores, povos indígenas e                                                    
portadores de do-
enças crônicas não                                         
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais.
A vacina fornecida, pelo 
SUS (Sistema Único de 
Saúde) é a “trivalente” 
que fornece imunização 
aos vírus Influenza sub-
tipos A (H1N1; H3N2) e 
subtipo B vírus respirató-
rios (VSR, Parainfluenza 
e Adenovírus).
Até o momento, Pinda va-

Público – 2.963
Doses aplicadas – 2.430
Cobertura – 82,01%
Puérperas
Público – 487
Doses aplicadas –561
Cobertura – 115,2%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 8.112
Cobertura – 91,11%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 31.511
Cobertura – 97,49%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 3.923
Cobertura – 98,64%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 23.267 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 756 doses

ração do orçamento fa-
miliar. A ideia é formar                       
agentes multiplicado-
res para disseminar a                         
cultura de organização fi-
nanceira.
Outros temas devem ser 
abordados futuramente 
conforme demandas apre-
sentadas pelos próprios 
servidores.

e somente moradores de 
Pinda poderão participar. 
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-
reço para fazer a retirada.
O Viveiro Municipal fica 
na rua Noel César Pires, 
s/nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
3550-0030.

cinou 73% da população, 
ou seja, mais de 34 mil 
pessoas que fazem par-
te dos grupos indicados 
pelo Ministério da Saúde. 
A meta para o município 
é de imunizar 47 mil pes-
soas.
O maior grupo de pessoas 
imunizadas é o de idosos, 
com 13.111 vacinados. 
O grupo prioritário de 
crianças continua abaixo 
no número ideal: apenas 
7.850 crianças foram imu-
nizadas, sendo que a meta 
é 11.359.
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Miscelânea
Curiosidades

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fe-
nômeno é conhecido como “heliotropismo”. Não é só os raios solares, mas 
qualquer tipo de luz que incida sobre a planta ativa o hormônio chamado 
“ácido indolilacético”, produzido pelas células jovens localizadas nas fo-
lhas. À noite, na ausência de luz, as plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, 
onde há milhares de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher 
escolhida um grande carão, no qual mandava escrever seu nome e o de 
seus antepassados e se o pedido era aceito, ela lhe enviava outro carão 
semelhante.
*** 
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte da cabeça conhecido como 
hipotálamo, onde fica localizado o centro que regula a temperatura do 
corpo, baixando a febre. Quando esta aumenta, o hipotálamo entra em 
ação para baixá-la por meio de mecanismos como a dilatação dos vasos 
sanguíneos e a transpiração.

Humor

Gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade, uma senhora de 
70 anos foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da mater-
nidade, foi para casa e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversas um pouco.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- E agora podemos ver o bebê?
E ela respondeu novamente:
- Não, ainda não.
Depois de alguns minutos elas perguntaram novamente:
- E agora podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Não, ainda não.
Já impacientes, elas novamente perguntaram:
- Bem e quando podemos ver o bebê?
E a mãe então diz:
- Só quando ele chorar.
E as amigas:
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
E a mãe categórica:
- Porque eu esqueci onde o coloquei!

Mensagens

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade 
não depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém desviá-lo 
do bom caminho, não aceite, siga em uma direção sólida do bem, pois só 
assim conseguirás ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que 
puder, ouça bons conselhos e os exemplos de seus pais, seja puro e since-
ro, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.
*** 
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que 
quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros contesta-
ram. Mas olhem para as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estra-
ga prazeres, que tem sempre um “mais” para diminuir o outro, como se o 
bem dos ouros ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando a gente está com 
vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou querendo 
dar uma de diferente, de contraditório, ter alguma vantagem ou é apenas 
para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você falhou muitas vezes, embora possa até 
não se lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você 
quase se afogou na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocu-
pe-se com as chances que você perde quando nem mesmo tenta fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

O momento é sempre adequado para se fazer o certo.
A verdadeira sabedoria é não parecer ser sábio.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Para o sábio, o suficiente é abundante.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio-dia.
As datas, só elas dão a verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter calado, nunca de ter falado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 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 64, Termo nº 6996
Faço saber que pretendem se casar LUCAS GONZAGA RIBEIRO e NÁDIA ROBERTA SANTOS ROLLA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos 
Campos-SP, nascido em 17 de abril de 1991, de profissão massoterapeuta, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Amadeu Ribeiro da Costa, nº 179, Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de UBIRAJARA DE SOUZA RIBEI-
RO, falecido no Rio de Janeiro/RJ na data de 16 de dezembro de 2005 e de GILCELIA DE MATOS GONZAGA RIBEIRO, 
de 48 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida na data de 20 de julho de 1970, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté-SP, nascida em 9 de abril de 1992, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Celete, nº 731, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de DÉLIO ROLLA JUNIOR, de 
52 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 13 de julho de 1966 e de MILTA LINO DOS SANTOS ROLLA, de 54 
anos, natural de Itanhomi/MG, nascida na data de 19 de maio 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. 

Pinda promove semana
do meio ambiente

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, promove do dia 1 
a 7 de junho, a Semana do 
Meio Ambiente. Na pró-
xima semana, o Parque 
da Cidade estará fechado 
para realização manuten-
ção de rotina no local, nos 
dias 30 e 31. Anualmen-
te, a Secretaria de Meio 
Ambiente prepara uma 
semana com programação 
variada para comemorar 
o dia do meio ambiente, 
mundialmente celebrado 
no dia 5 de junho. E neste 
ano, o cronograma come-
ça ainda no sábado (1/6), 
com um workshop sobre 
a observação de aves, a 
partir das 9 horas, no Par-
que Natural Municipal do 
Trabiju, para o workshop 
estão destinadas 15 va-
gas, haverá também uma 
visita fotográfica, as ins-
crições para participar do 
workshop ou da visita, no 

Trabiju, devem ser feitas 
com antecedência pelo te-
lefone 3645-1797.
No domingo (2/6), no pe-
ríodo da manhã, a partir 
das 8 horas, as ativida-
des como yoga, zumba, 
exposição de orquídeas, 
feira de orgânicos, feira 
de artesanato, adoção res-
ponsável de cães e gatos e 
exposição do exército, en-
tre outras, acontecerá para 
toda a população.
Na segunda-feira (3/6), às 
9 horas, será apresenta-
da a “Nascente Modelo” 
do município aos alunos 
Escola Municipal Profa 
Odete Corrêa Madureira, 
e às 14 horas, os estudan-
tes da Escola Municipal 
Padre Mário Bonotti  re-
ceberão uma aula prática 
sobre compostagem.
Já na terça-feira (4/6), às 
9 horas, acontece na Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des a doação de mudas, e 
às 14 horas, será plantio 

de árvores com os alunos 
CMEI Profa Ruth Dóris 
Lemos.
Na quarta-feira (5/6), às 
9 horas, acontece a posse 
do Conselho Ambiental 
Mirim e também o lança-
mento da campanha “Pin-
da Cidade Limpa”, e às 14 
horas acontecem ações de 
educação ambiental com o 
tema  “Rio Paraíba – nos-
so manancial” com os alu-
nos da Rede Municipal de 
Ensino e os filhos de fun-
cionários da Prefeitura.
Na quinta-feira (6/6), 
acontece a doação de mu-
das, às 9 horas, em Mo-
reira César, e às 14 ho-
ras, a visita à estação de 
tratamento de esgoto, no 
Araretama, com alunos 
da Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias. Já na sex-
ta-feira (7/6), as ativida-
des serão voltadas para 
capacitação dos funcioná-
rios da Secretaria de Meio 
Ambiente.
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Fundacc oferece curso de manipulação
de alimentos para pescadores na

22ª edição do Festival do Camarão

Prefeitura de Caçapava faz 
ação em Nova Caçapava 

contra dengue

Equipe juvenil de atletismo de
Caraguatatuba conquista pódio

nos Jogos Abertos da Juventude

Caraguatatuba recebe doação de 6 mil
litros de água da empresa Minalba

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba irá realizar 
um curso de manipulação 
de alimentos para os pes-
cadores que participarão 
da 22ª edição do Festival 
do Camarão a ser realiza-
do de 12 a 21 de julho.
O curso será ministrado 
dia 3 de junho na sede da 
Fundacc e tem como meta 
ensinar noções importan-
tes de acondicionamento 
de produto, higiene e ma-
nipulação do crustáceo.
Durante a reunião realiza-
da na última quarta-feira 
(22/05) também foi feito 
o sorteio que definiu a dis-
tribuição das barracas en-
tre os participantes desta 
edição e acertado o valor 
dos pratos, que varia de 
R$ 5 a R$ 45. O sistema 
de sorteio é feito para que 
ninguém se sinta prejudi-
cado em relação à dispo-
sição na praça de Eventos.
Nesta edição, serão 23 
barracas para pratos feitos 
à base de camarão e outras 
duas para doce. Lembran-
do que devido ao grande 
sucesso na edição ante-

A Prefeitura faz mutirão 
em Nova Caçapava para 
remover possíveis cria-
douros do mosquito Aedes 
Aegypti, vetor da dengue. 
O bairro é um dos que 
concentram maior núme-
ro de casos da doença no 
município, com 113 con-
firmados até o momento.
A ação teve início na últi-
ma quinta-feira (23) e será 
concluída neste sábado 
(25). Envolve equipes do 
DSM (Departamento de 
Serviços Municipais), De-
fesa Civil, Trânsito e Vigi-
lância Epidemiológica.
Estão sendo realizados 
serviços como operação 
cata-bagulho para reco-
lher materiais e objetos 

Na quinta-feira (23/05), a 
equipe Juvenil de atletis-
mo masculino e feminino, 
representante da Secreta-
ria de Esportes e Recrea-
ção de Caraguatatuba, foi 
destaque nos Jogos Aber-
tos da Juventude, reali-
zado na cidade de Pinda-
monhangaba- Sp, na Pista 
de Atletismo do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira. O evento teve a 

A solidariedade com a 
população atingida pelas 
fortes chuvas da semana 
passada chegou à Serra da 
Mantiqueira. A empresa 
distribuidora de água Mi-
nalba, instalada no muni-
cípio de Campos do Jor-
dão, doou na quinta-feira 
(23/05), 6 mil litros de 
água para Caraguatatuba.
A doação foi entregue 
pelo coordenador regional 
adjunto de Defesa Civil do 
Vale do Paraíba, Wander 
Vieira, que intermediou 
o transporte dos produtos 
até a cidade. “Acredito 
que esta ajuda auxiliará 
ainda mais os trabalhos 
com as famílias. Contem 
com a gente sempre. Só 
temos a aprender com vo-
cês todo esse espírito soli-
dário. Juntos faremos a di-
ferença!”. O vice-prefeito 
e secretário de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão, Capitão Campos 

rior, este ano será mantido 
o pastel de queijo e as por-
ções de fritas e mandioca.
“Para nós, o mais impor-
tante é que todos possam 
participar e se divertir 
neste evento tão lindo e 
esperado pela nossa co-
munidade e visitantes, 
por isso decidimos manter 
as variações no cardápio 
para que todos se sintam 
atendidos e acolhidos”, 
explicou a presidente da 
Fundacc, Silmara Mattia-
zzo.
O evento ainda contará 
com a oficina de ecologia 
‘A Hora do Mar’, que tra-
tará da situação atual de 
devastação que atinge o 
oceano e a biodiversidade 
marinha e terrestre, cons-
cientizando e sugerindo 
soluções sustentáveis para 
a preservação da costa; 
feirinha de artesanato e 
atrações com dança e mú-
sica. Outra atividade ga-
rantida durante o Festival 
é a tradicional Corrida de 
Canoas, realizada no dia 
21, às 9h, na praia do Cen-
tro. Este ano a competição 
contará com competidores 

que não tenham usos nas 
moradias e que possam se 
tornar criadouros do mos-
quito, vistoria de calhas, 
limpeza de guias, capina, 
panfletagem, roçada das 
áreas verdes e recolhi-
mento de entulhos.
Para o aposentado Anto-
nio Valdemir Gongalves, 
65 anos, morador do bair-
ro, a ação é positiva para 
conscientizar a população 
sobre o perigo da doença. 
“É bom para as pessoas se 
conscientizarem que cada 
um precisa fazer a sua par-
te e manter os locais lim-
pos”, disse ele.
A dona de casa Maria da 
Glória, 71 anos, afirmou 
que procura manter a casa 

organização do Secretaria 
Estadual de Esportes, e 
contou com a participação 
de 20 atletas.
As cidades que participa-
ram nos Jogos Abertos da 
Juventude foram Cara-
guatatuba, São Sebastião, 
Ilhabela, Ubatuba,  Jaca-
reí, Aparecida do Norte, 
Caçapava e Tremembé.
Confira os resultados dos 
atletas:

Junior, agradeceu à em-
presa Minalba pela oferta 
das águas e destacou que 
milhares de pessoas serão 
beneficiadas. “Muito obri-
gado, essa parceria com 
os municípios só tende a 
ajudar a população de Ca-
raguatatuba”, disse.
A chegada dos produtos 
até o almoxarifado cen-
tral da Prefeitura de Ca-
raguatatuba também foi 
recepcionada pelo capitão 
PM do 4º Subgrupamento 
do Corpo de Bombeiros, 
Newton Krüger Junior, 
que também é coordena-
dor regional adjunto de 
Defesa Civil do Litoral 
Norte. “Vamos todos jun-
tos mais fortes e imbatí-
veis”, reforçou Krüger.
Todas as doações são en-
caminhadas às famílias 
que tiveram suas casas 
atingidas pelas fortes chu-
vas e necessitam se rees-
truturar, seja com limpeza, 

enviados pelos represen-
tantes das barracas, além 
dos voluntários que dese-
jam se divertir.
O Festival do Camarão é 
realizado pela Fundacc 
em parceria com a Asso-
ciação dos Pescadores da 
Praia do Camaroeiro e tem 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca. O evento será rea-
lizado na Praça da Cultu-
ra (Avenida da Praia), no 
Centro de Caraguatatuba.
A festa visa a valorização, 
preservação, proteção e 
divulgação do patrimônio 
cultural e imaterial de Ca-
raguatatuba para as gera-
ções futuras, sobretudo o 
patrimônio cultural arrai-
gado à vida pesqueira dos 
caiçaras do Litoral Norte 
de São Paulo.
Tem ainda o propósito de 
ser fonte de geração de 
renda para a comunidade 
pesqueira, com exclusi-
vidade aos pescadores de 
camarão da Praia do Ca-
maroeiro após o período 
de defeso.

sempre livre de possíveis 
criadouros, mas a ação é 
importante para orientar 
as pessoas. Ela disse que 
a filha, que é vizinha dela, 
aproveitou a operação ca-
ta-bagulho para descar-
tar materiais que não usa 
mais.
A operação cata-bagulho é 
um programa contínuo da 
Prefeitura e funciona por 
demanda. As pessoas que 
desejarem descartar mó-
veis, vasilhames, garrafas 
e outros utensílios devem 
entrar em contato com o 
Departamento de Serviços 
Municipais pelo telefone 
(12) 3652-9351 e solicitar 
o serviço de retirada em 
suas residências.

2° lugar (5000 M) – Glen-
da
2° lugar (800 M) – Gio-
vanna
2° lugar (110 c/ Barreira) 
– Giovanni
3° lugar – Mariana Dardo
3°lugar – Thaiane Disco
3°lugar (110 c/ barreira ) 
–  Carlos Eduardo
3° lugar – Thiago Dardo
3° lugar (SaltoTriplo) – 
Abrahão

roupas, móveis, materiais 
de higiene, dentre outros.
Após uma semana, o Cen-
tro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência 
e ao Idoso (Ciapi) ainda 
abriga três famílias (15 
pessoas, oito crianças e 
sete adultos, sendo uma 
pessoa com deficiência).
Doações – O Fundo Social 
segue com a campanha de 
arrecadação de material 
de higiene pessoal (escova 
e pasta de dente, sabone-
te), lençol, travesseiro, to-
alha de banho, cobertor e 
água potável. É importan-
te que as doações estejam 
em boas condições de uso.
Famílias que necessitam 
de roupas podem procurar 
os Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras), do seu bairro. Veri-
ficada a necessidade, será 
feito um encaminhamento 
para retirada no Fundo So-
cial.
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Motoristas da Prefeitura 
de Caraguatatuba passam 
por curso de reciclagem

CEO realiza mais um
mutirão de saúde bucal

Motoristas de várias se-
cretarias da Prefeitura de 
Caraguatatuba participa-
ram de um curso de reci-
clagem que abordou dire-
ção defensiva, cidadania, 
respeito, conduta na dire-
ção de uso de carro oficial, 
entre outros assuntos. A 
formação foi ministrada 
pelo agente de trânsito, 
Rubem Delgado Barbosa 
Júnior, nos dias 17, 22 e 
23 de maio, na Escola de 

O Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO), 
localizado no “Postão”, 
na avenida Rio Grande do 
Sul, 710 – Centro, realiza 
no sábado, 25 de  maio, 
das das 7h às 17h, mais 
um mutirão de saúde bu-
cal.

Governo, no Indaiá.
Motorista da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Ido-
so (Sepedi) há seis anos, 
Neyllor Rodrigues Mar-
tins, disse que a recicla-
gem é importante porque 
relembra conceitos impor-
tantes. 
“Passou orientações para 
o nosso dia a dia e refres-
cou a memória sobre vá-
rios aspectos da direção. 

Serão feitos diferentes 
procedimentos como res-
taurações, curativos, ex-
trações, limpeza, raspa-
gem, abertura de canal, 
prescrição de medicamen-
tos e atendimento a crian-
ças.
O atendimento será fei-

Realmente foi de grande 
valia”, disse.
O colega, Valdir Francis-
co Lopes, motorista há 25 
anos, há 15 anos no servi-
ço público municipal, con-
corda que o curso agregou 
bastante. “Deu para discu-
tir novas Resoluções do 
Cetran e do Detran. A gen-
te divide conhecimentos e 
situações com os outros 
colegas de outras secreta-
rias”, avaliou.

to por ordem de chegada. 
Serão distribuídas 70 se-
nhas e é preciso apresen-
tar identidade e o cartão 
do SUS.
O mutirão contará com a 
participação de uma equi-
pe de dentistas, auxiliares 
e agentes administrativos.


