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A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho do Centro 
oferece 90 vagas para cursos

Taubaté faz consulta pública 
para escola cívico militar

Prefeitura de Taubaté abre dois 
novos concursos públicos

A unidade do centro da  
Escola do Trabalho abre 
em outubro 90 vagas para 
cursos profissionalizantes.
Na próxima terça-feira, 
dia 1º de   outubro, inicia 
a inscrição para os cursos 
na área da beleza, são eles:  
assistente de cabeleireiro 
(70 horas), depilação (70 
horas), design de sobran-
celha (60 horas) manicure 
e pedicure/unhas artísticas 
(60 horas) e maquiagem 
social e artística (60 ho-
ras) . Podem se inscrever 
candidatos com  idade a 
partir de 18 anos.  Esses 
cursos são realizados por 
meio de convênio entre o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) e  o Fundo Social do 
Estado de São Paulo.
Já no dia 2 de outubro, 
quarta-feira, a inscrição é 
para o curso de informáti-
ca básica, que possui certi-
ficação pelo Senai, e carga 
horária de 80 horas.  Esse 
curso exige a idade míni-
ma de 16 anos e o  ensino 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté promoveu nes-
ta quarta-feira, dia 25 de 
setembro, consultas públi-
cas em 13 escolas de en-
sino fundamental da rede 
municipal sobre a possível 
adesão ao Programa Na-
cional das Escolas Cívico-
-Militares – Pecim.
Foram selecionadas 13 
unidades localizadas em 
áreas de vulnerabilidade 
social. Pais e responsáveis 
pelo alunos foram consul-
tados sobre o interesse em 
aderir ao programa do go-
verno federal. Conforme 
Decreto nº 10.004, de 5 
de setembro de 2019, que 
institui o Pecim, a etapa 
inicial é composta pela 
adesão voluntária das es-
colas, com consulta públi-
ca formal à comunidade 
escolar. 
O resultado das consultas 

A Prefeitura de Taubaté 
abre esta semana inscri-
ções para dois concursos 
públicos destinados ao 
preenchimento de 34 va-
gas em cargos diversos.
Os salários variam en-
tre R$ 1.458,83 (ensino 
médio) e R$ 3.223,41 
(acrescido de 40% de Adi-
cional de Nível Universi-
tário – ANU). A taxa de 
inscrição custa R$ 15,65. 
Para um dos concursos, as 
inscrições começam nesta 

fundamental completo.
No ato da inscrição, será 
necessária a apresentação 
dos originais e cópias do 
RG, CPF, comprovante 
de endereço de Taubaté e 
título de eleitor do muni-
cípio. Quem pretende fa-
zer o curso de informática 
básica, terá que apresentar 
também o histórico esco-
lar ou a declaração escolar.
É importante que o candi-
dato esteja atento quanto 
às regras, porque o preen-
chimento das vagas será 
por ordem de chegada e 
somente ele poderá fazer a 
sua matrícula.
O atendimento para a ins-
crição acontece das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30 na própria unida-
de, que fica à rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284. 
Mais informações pelo te-
lefone: 3625-5060.
Confira os cursos, quanti-
dade de vagas, e horário 
das  aulas:
Assistente de cabeleireiro
Vagas: 20 vagas

públicas deve ser avaliado 
pela Secretaria de Educa-
ção de Taubaté para que a 
inscrição das escolas seja 
feita até a data limite de 
sexta-feira, dia 27 de se-
tembro.
Em Taubaté, as unidades 
que receberam a consulta 
são: EMIEF Professora 
Anita Ribas de Andra-
de (Parque Três Marias), 
EMEF Prefeito Guido 
José Gomes Miné (Ce-
cap), EMEF Prof. Ernani 
Giannico (Taubateguas-
sú), EMIEF Prof. Ernesto 
de Oliveira Filho (Parque 
Aeroporto), EMIEF Ve-
reador Mario Monteiro 
dos Santos (Gurilândia), 
EMEIEFM Emílio Ama-
dei Beringhs (Marlene Mi-
randa), EMEF Prof. Luiz 
Ribeiro Muniz (Monte 
Belo), EMEF Pref. Álva-
ro Marcondes de Mattos 

quarta-feira, dia 25 de se-
tembro, e vão até o dia 10 
de novembro. A abertura 
das inscrições do segundo 
concurso é na quinta-feira, 
dia 26 de setembro, até o 
dia 7 de novembro.
Entre os cargos ofereci-
dos, por exemplo, estão os 
de agente fiscal de trans-
porte público, arquiteto, 
assistente social, instrutor 
de esportes, agente comu-
nitário de saúde, agente 
de controle de endemias e 

Aulas: De segunda a sex-
ta-feira, turma da  manhã 
(das 8h às 11h30). De 
segunda a quinta-feira, 
turma da tarde (13h30 às 
17h)
Depilação
Vagas: 10 vagas
Aulas: De segunda a sex-
ta-feira ( das 8h às 11h30)
Design de sobrancelha
Vagas: 10 vagas
Aulas: De segunda a quin-
ta-feira (das 13h30 às 17h)
Manicure e pedicure/
unhas artísticas
Vagas: 20 vagas
Aulas: De segunda a quin-
ta-feira, com turmas de 
manhã (das 8h às 11h30) e 
à tarde (das 13h30 às 17h)
Maquiagem social e artís-
tica
Vagas: 20 vagas
Aulas: De segunda a quin-
ta-feira, com turmas de  
manhã (das 8h às 11h30) e 
à tarde (das 13h30 às 17h)
Informática básica
Vagas:  10 vagas
Aulas: segunda, quarta e 
sexta-feira (das 8h às 11h)

(Jardim Santa Catarina), 
EMIEF Sgt. Everton Ven-
dramel de Castro Chagas 
(Residencial Sítio Santo 
Antônio), EMEF Erna-
ni Barros Morgado (Vila 
São José), EMEF Walther 
Thaumaturgo (Areão), 
EMIEF Profa. Docelina 
Silva de Campos Coelho 
(Santa Tereza) e EMEF 
Vereador Joaquim França 
(Esplanada).
O Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares 
é uma iniciativa do gover-
no federal que apresenta 
um conceito de gestão nas 
áreas educacional, didáti-
co-pedagógica e adminis-
trativa, com a participação 
do corpo docente da esco-
la e apoio dos militares. A 
proposta é implantar 216 
Escolas cívico-militares 
em todo o país, até 2023, 
sendo 54 por ano.

agente de controle de ve-
tores.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. 
Informações também 
podem ser obtidas pelo 
e-mail contato@institu-
toexcelenciapr.com.br ou 
pelo telefone (044) 3026-
1016.
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Miscelânea
Curiosidades

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no 
tempo. Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil 
anos e é exemplo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima 
de tudo os sentimentos e quebram os pratos para mostrar seu desapego às 
coisas materiais. Essa prática ainda hoje está presente nas festas gregas, 
também como forma de demonstrar alegria.
*** 
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as altu-
ras desenvolveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. 
Não apenas o foco de seus olhos poderem mudar com particular rapidez 
como também seus olhos têm aptidão de ver claramente mais perto ou 
mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tivessem combina-
das as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes 
maior que a dos humanos e a coruja tem a capacidade de enxergar dez 
vezes mais no escuro.
***
 As lagartas e insetos se parecem com o meio ambiente por codificação ge-
nética exata das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com 
seus ambientes naturais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e 
sofre seleção natural, isso é, em um dado momento do processo evolutivo 
surge inseto ou lagarta com características semelhantes ao ambiente e seus 
descendentes têm maiores chances de sobreviverem, isto acontece porque 
os predadores do animal não conseguem vê-los e não poderão comê-los.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Uma boa idéia é um pensamento que deu certo.
A saudade é a nossa alma dizendo onde gostaríamos de estar.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
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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 102, Termo nº 7073
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE DOUGLAS ALVES e DAIANA DOS SANTOS DA ROCHA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 28 de fevereiro de 1990, de profissão servente de pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Trinta e Cinco, nº 139, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SILVIA HELENA ALVES, 
natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Campos-SP, nascida em 26 de 
agosto de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
MIGUEL FRANCISCO DA ROCHA FILHO, natural de São José dos Campos/SP e de MARGARETE DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA, natural de Tremembé/SP, residente e domiciliada 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. 
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Começa recuperação
de áreas degradadas
no Parque do Itaim

Taubaté participa da 13ª 
Primavera dos Museus

Fórum debate
mapeamento sobre

suicídios em Taubaté

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Taubaté im-
plantou um projeto pilo-
to neste mês de setembro 
para recuperação de áreas 
degradadas no Parque do 
Itaim.
O projeto conta com a par-
ceria dos alunos do curso 
de agronomia e do pro-
grama de pós-graduação 
em ciências ambientais da 
Universidade de Taubaté, 
o objetivo é reter o exces-
so de águas das chuvas e 
os sedimentos que provo-
cam a erosão da entrada 
do portal do parque.
A ideia é testar uma me-
todologia em uma área 
degradada com base no 
histórico da ocupação do 
terreno do Parque Natural 

Os museus municipais de 
Taubaté participam da 13ª 
Primavera dos Museus. 
Esta é uma ação cultural 
promovida pelo Institu-
to Brasileiro de Museus 
(Ibram), que tem como 
objetivo fomentar os espa-
ços museológicos de todo 
o país. Apesar da semana 
concentrar atividades até 
29 de setembro, a progra-
mação em Taubaté conta 
com algumas atividades 
até outubro.
Todos os museus munici-
pais lançam em conjunto 
o projeto “Trilhas do Sa-
ber”. Cada museu deve 
visitar uma escola munici-
pal e levar uma apresenta-
ção sobre o acervo de cada 
espaço. A EMEF Vereador 
Pedro Grandchamp, na 
Imaculada, por exemplo, 
recebe os educadores do 
museu do Sítio do Picapau 
Amarelo com o objetivo 
de conhecer o espaço e 
valorizar seu patrimônio 
histórico e cultural. Outras 
quatro unidades de ensino 
irão também receber a vi-
sita da equipe pedagógica 
do Sítio para apresentação 
do projeto.
Programação
O Museu Histórico Paulo 
Camilher Florençano re-
aliza até 14 de outubro a 
V Mostra de Arte da Pri-
mavera com a exposição 
de 62 obras entre pintu-
ras, desenhos, esculturas 

Dados epidemiológicos, 
automutilação, consumo 
de substâncias psicoati-
vas, práticas integrativas e 
complementares estão en-
tre os temas a serem abor-
dados no encerramento do 
II Fórum de Prevenção ao 
Suicídio de Taubaté.
A segunda edição do fó-
rum acontece no auditório 
de psicologia da Universi-
dade de Taubaté (Unitau) 
e é aberto ao público.  O 
objetivo do fórum é for-
talecer a Rede de Atenção 
Psicossocial de Taubaté, 
buscar soluções para o 
acolhimento das vítimas 
e estimular a prevenção 
a casos de suicídio. Este 

Vale do Itaim. 
A Secretaria de Meio 
Ambiente constatou que 
a ocorrência dos pro-
cessos erosivos exis-
tentes no parque foi                                                     
ocasionada pelo pisoteio 
do gado e serviço de terra-
planagem que impediram 
a regeneração da cobertu-
ra vegetal.
A parte mais degradada se 
encontra dentro das áreas 
com vegetação de cerrado 
e de transição. São neces-
sárias medidas de conten-
ção imediatas para conter 
a erosão ocasionada pelas 
águas da chuva que agem 
diretamente sobre o solo 
exposto, formando ravinas 
e voçorocas.
Uma área de 1.514m² está 

e modelagem de artistas 
locais.
No próximo sábado, dia 
28 de setembro, das 8h30 
às 12h30, no Museu Ma-
zzaropi, a pesquisadora  e 
responsável pelo Arquivo 
Histórico Félix Guisard 
Filho, Amanda Montei-
ro,  e a professora  Raquel 
Abdala irão ministrar a 
palestra “Museu por Den-
tro”, que trata a instituição 
como local de pesquisa e 
aborda temas como: mu-
seu, arquivo e sociedade 
– experiências e desafios.
No Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato, no Sí-
tio do Picapau Amarelo, 
até 30 de setembro os vi-
sitantes podem conferir 
a exposição “O mundo 
enkukakuka brinca a cul-
tura do medo”. A mos-
tra reúne 12 bonecões do 
tradicional “Bloco En-
cucacuca” de São Luiz 
do Paraitinga, que, teve  
importância no resgate de 
mitos do folclore luizense 
e da cultura regional.
Nos dias 28 e 29, às 10h, 
tem ação educativa com 
o “Passeio do Visconde”. 
Esse projeto propõe esti-
mular o trabalho de educa-
ção patrimonial, pautado 
na junção histórico-cultu-
ral do espaço urbano, con-
siderando as experiências 
da comunidade.
Ainda no dia 28, às 10h, 

evento encerra a progra-
mação do Setembro Ama-
relo.
O aumento de tentativas 
de suicídio e casos consu-
mados em Taubaté reforça 
o alerta da campanha, que 
ocorre este mês em nível 
nacional.
Levantamento da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que foram 
registradas  277 tentativas 
e 13 casos consumados 
de suicídio de janeiro a 
agosto deste ano. Os dois 
registros já são superiores 
ao total de casos regis-
trados em todo o ano de 
2018. Na grande maioria 
das ocorrências, a depres-

sendo preparada. Serão 
plantados milheto (Penni-
setum americanum) e cro-
talaria (Crotalaria juncea) 
em uma porção de 540 m². 
Já em 974m² foram cons-
truídos terraços de conten-
ção de águas das chuvas.
Estudos sobre proces-
sos erosivos na bacia do 
Rio Una realizados pelos 
alunos de pós-graduação 
em ciências ambientais 
da Unitau constataram a 
ocorrência de 36 hectares 
de áreas degradadas. Uma 
pesquisa da Unavale re-
alizada na microbacia do 
rio das Antas revelou que 
o crescimento médio das 
áreas erodidas no interva-
lo de 10 anos foi na ordem 
de 34,82%.

acontece o lançamento do 
projeto “Mito e Memória” 
que propõe valorizar a ri-
queza e a tradição dos mi-
tos regionais, baseado na 
memória de pessoas que 
vivem e viveram ao redor 
da Chácara do Visconde.
No Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm, no 
dia 28, às 10h, tem a pa-
lestra   “Plano museológi-
co – algumas premissas”, 
com  Marilúcia Bottallo, 
coordenadora da pós- gra-
duação em museologia, 
colecionismo e curadoria 
do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo 
e membro do ICOM .
O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté promove 
até o dia 31 de outubro a 
exposição “A mulher bra-
sileira na história do rá-
dio”.
O intuito da 13ª Primave-
ra dos Museus é envolver 
os públicos de museus na 
aventura de conhecer, pre-
servar e compartilhar me-
mórias. 
Permitirá explorar os as-
pectos do cotidiano mu-
seológico aplicados aos 
diversos métodos legais, 
éticos, técnicos e científi-
cos, aos quais as coleções/
museus são submetidas no 
constante processo de for-
mação, organização, con-
servação e exposição para 
interação e fruição pelas 
pessoas ou grupos sociais.

são é citada como elemen-
to motivador.
O combate a este proble-
ma de saúde pública se dá 
por meio da divulgação 
e transparência, já que as 
pessoas fogem do assun-
to e, por medo ou desco-
nhecimento, não veem os 
sinais de que uma pessoa 
próxima está com ideias 
suicidas.
Em Taubaté, prédios pú-
blicos e monumentos ga-
nham uma iluminação es-
pecial da cor amarela para 
chamar atenção à cam-
panha: palácio do Bom 
Conselho, Secretaria de 
Saúde, Cristo Redentor e 
relógio da CTI.
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Infectologia de Pindamonhangaba recebe prêmio
de destaque no tratamento de tuberculose

Na última segunda-feira 
(23), o Setor de Infectolo-
gia da Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu pela 
10ª vez o prêmio de reco-
nhecimento pela eficácia 
do tratamento de tuber-
culose realizado na cida-
de. O evento foi realizado 
pela Secretaria de Saúde 
do Governo, em São Pau-
lo. De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Saúde, nos anos de 2004, 
2006, 2007,2009, 2011, 

2012, 2017, 2018 e 2019 
o Setor de Infectologia 
de Pindamonhangaba tem 
sido reconhecido, pois ul-
trapassou a meta estabe-
lecida pelo estado que era 
de 85% de alta de cura, e 
alcançou o índice de 88% 
de cura dos pacientes com 
a doença.
“Para o sucesso no tra-
tamento – que dura seis 
meses – e com índice re-
levante somente foi possí-
vel em decorrência da in-

tegração de toda a equipe 
do setor. Quero aproveitar 
para parabenizar o empe-
nho e dedicação, e tam-
bém ressalto a participa-
ção das unidades de saúde 
do município”, comentou 
o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.
Pindamonhangaba está no 
ranking das quatro cida-
des do estado de São Pau-
lo que receberão o prêmio 

de reconhecimento no tra-
tamento supervisionado 
– que consiste na atenção 
e assistência à saúde não 
somente do paciente, mas 
também daqueles que pos-
suem contato com ele.
A tuberculose é uma do-
ença infectocontagiosa, 
que causa infecção princi-
palmente nos pulmões. A 
forma de contágio é direta 
principalmente em aglo-
merações de pessoas, pois 
ao falar, espirrar ou tossir, 

pequenas gotas de saliva 
que possuem o agente in-
feccioso podem contami-
nar outro indivíduo.
Em sua grande maioria 
pessoas infectadas com 
tuberculose, apresentam 
os seguintes sinais e sin-
tomas: tosse seca contí-
nua no início, depois com 
presença de secreção por 
mais de quatro semanas, 
cansaço excessivo, febre 
baixa geralmente à tarde, 
sudorese noturna, falta de 

apetite, palidez, emagreci-
mento acentuado, rouqui-
dão e fraqueza.
Vale destacar que o trata-
mento é feito com antibi-
óticos com eficiência de 
100% na cura, quando não 
há abandono no tratamen-
to. Para isto, é importante 
que o paciente seja acom-
panhado por equipes com 
médicos, enfermeiros, as-
sistentes sociais e visita-
dores devidamente prepa-
rados.


