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A GAzetA dos Municípios

Pesquisa do Plano
de Mobilidade é

prorrogada até 6 de março

Emoção marca Prêmio 
Mestre da Cultura Viva

Prefeitura de Pinda
retoma ações de

recapeamento de asfalto

Secretaria de Saúde de 
Pinda realiza capacitação 
para os Agentes de Saúde

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
estendeu o prazo para que 
a população participe de 
uma pesquisa que vai aju-
dar na elaboração do diag-
nóstico para revisão do 
Plano de Mobilidade do 
município. O link que dá 
acesso à pesquisa estava 
disponível até o dia 24 de 
fevereiro e foi estendido 
para o dia 6 de março em: 
bit.ly/pmmu_taubate.
Na última sexta-feira, dia 
22 de fevereiro, aconteceu 
na Escola do Trabalho do 
Jaboticabeiras uma oficina 
técnica participativa com 
a empresa de consultoria 
que auxilia a Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
na elaboração do plano. 
A atividade contou com 
participação exclusiva 
de representantes das se-

Muita alegria e emoção 
marcaram a cerimônia de 
entrega do primeiro Prê-
mio Mestre da Cultura 
Viva de Pindamonhan-
gaba. A iniciativa do De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura premiou cinco 
mestres, em evento reali-
zado no sábado (23), no 
Bosque da Princesa.
A cerimônia começou 
com uma apresentação do 
Grupo Ziriguidum, das 
artistas Fabiana Fonseca 
e Marília Maia, que fez a 
alegria de crianças e adul-
tos, com muita música e 
interatividade.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba retomou, na úl-
tima semana, as ações de 
recapeamento de asfalto, 
somadas à operação Tapa 
Buracos, que continua em 
toda a cidade. Atualmente, 
a equipe da empresa ven-
cedora da licitação está no 
Lessa, realizando o servi-
ço na rua Dona Gabriela 
de Barros Lessa, em um 
total de 989 metros de ex-
tensão.
O recapeamento terá con-
tinuidade durante o mês de 
março pelas ruas do Les-
sa, sendo o próximo ponto 
a rua Papa João Paulo I, 

A Secretaria de Saúde, por 
meio do Departamento 
Riscos e Agravos à Saúde, 
promoveu na última sex-
ta-feira (22), uma capaci-
tação para os agentes de 
saúde da Atenção Básica, 
sobre vetores, no auditório 
da Anhanguera.
De acordo com o Depar-
tamento de Riscos e Agra-
vos à Saúde, os agentes de 
saúde da Atenção Básica 
receberam um treinamen-
to sobre o combate ao 
escorpião e ao mosquito 
Aaedes aegypti. E o foco 
deste evento foi fortalecer 
as unidades na prevenção 

cretarias e de conselhos 
municipais. Posterior-
mente, serão realizadas 
audiências públicas para 
exposição das propostas e 
participação de toda a po-
pulação.
O Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana de 
Taubaté é de 2015 e está 
em fase de revisão, tendo 
em vista o último Plano 
Diretor Físico Munici-
pal que foi aprovado em 
julho de 2017 e é de ex-
trema importância para 
qualificação e orientação 
do sistema de mobilidade 
municipal nos próximos 
10 anos.
Ele atende a determinação 
contida na Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana 
(PNMU), que é uma lei 
federal instituída em 2012 
que estabelece a obrigato-

Os vencedores da primei-
ra edição do prêmio fo-
ram: José Soares Ferreira, 
o “Zé Santeiro” (Escultor 
Arte Sacra) que tem entre 
suas obras, o tradicional 
presépio da praça Mon-
senhor Marcondes e as 
esculturas na cascata da 
mesma praça; Marino Fer-
reira de Melo (Brinquedos 
de Madeira), Maria de 
Oliveira (Feitio de Azei-
te de Mamona), Pedro do 
Prado (Folia de Reis) e 
Antônia Ferreira da Silva 
(Artesã). Todos se mostra-
ram muito felizes e gratos 
pela honraria.

que receberá 1032 metros 
de extensão de pavimenta-
ção. A ação está sendo co-
ordenada pela Secretaria 
de Obras e Planejamento 
da Prefeitura. De acordo 
com o secretário adjunto 
Carlos Eduardo dos San-
tos, logo após aplicação e 
compactação, o pavimento 
já está liberado para tráfe-
go, contudo, é importante 
lembrar que as condições 
climáticas interferem no 
andamento e cronograma 
das obras e que o concreto 
asfáltico possui um tempo 
de cura total de 28 horas.
As ações de recapeamen-

a estes vetores.
Segundo a Secretaria de 
Saúde, no primeiro mo-
mento, o foco esteve em 
debater e fornecer infor-
mações no combate ao 
Aedes aegypti devido ao 
índice que o município 
está, – análise de densida-
de larvária em 3,6 – núme-
ro alto e que por isso todos 
devem colaborar. Outro 
tema debatido foi o apa-
recimento de escorpião e 
quais medidas de precau-
ção devem ser tomadas.
A capacitação reuniu 
agentes de saúde da Aten-
ção Básica, a secretaria de 

riedade de elaboração de 
planos de mobilidade em 
municípios com mais de 
20 mil habitantes; além 
de estabelecer prioridades 
para meios de transporte 
não motorizados e coleti-
vos.
Mobilidade Urbana é o 
termo que se usa para de-
finir o conjunto de des-
locamentos de pessoas e 
bens que acontecem nas 
cidades, isto é, no espaço 
onde se dão as atividades 
sociais e econômicas das 
pessoas, e onde estas in-
teragem com o meio am-
biente. 
Normalmente estes des-
locamentos são feitos nas 
vias a pé, de bicicleta, de 
carro ou de ônibus e visam 
a realização de uma ativi-
dade tal como trabalho e 
estudo.

O evento teve a presença 
do prefeito Isael Domin-
gues, que fez questão de 
entregar a premiação a to-
dos os homenageados, que 
receberam uma placa, um 
certificado e um valor em 
dinheiro (conforme deter-
minava o edital de inscri-
ção). Também presentes 
o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, 
o secretário de Educação 
Júlio Valle, o presiden-
te do Conselho do Idoso, 
Adilson da Silva, além de 
amigos, convidados e fa-
miliares dos homenagea-
dos.

to asfáltico fazem parte da 
parceria com o Governo 
do Estado. Nesta primeira 
etapa, o investimento será 
de aproximadamente R$ 
3,5 milhões, abrangendo 
14 km de extensão.
A ação deverá abranger 
outros bairros, nos próxi-
mos meses, na região de 
Moreira César, zona leste 
e área central da cidade, 
atendendo diversas vias.
A Prefeitura aguarda, ain-
da, a liberação de mais R$ 
4 milhões do Governo do 
Estado, do Programa De-
senvolve São Paulo, para 
atender outras regiões.

Saúde, Valéria dos Santos, 
o diretor do Departamen-
to de Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana, a 
diretora de Assistência de 
Atenção Básica à Saúde, 
Luciana dos Santos Cruz 
e o Chefe de Divisão de 
Zoonoses Ricardo Manso. 
Sobretudo, a intenção do 
evento foi lançar um olhar 
sobre a saúde da família 
dentro dos bairros da ci-
dade, além de levar esses 
assuntos para as unidades, 
tendo em vista uma ponte 
de conhecimento e pre-
venção entre a Secretaria 
de Saúde e os munícipes.
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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.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar.
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas.
Cafeomancia: leitura através da borra do café.
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas.
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista.
Catroptomancia: adivinhação por espelhos.
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera.
Cleomancia: adivinhação por dados.
Cristolomancia: adivinhação por cristais.
Cromolomancia: adivinhação por cebolas.
Dactilomancia: adivinhação por observação de anéis.
Dendromancia: observação de árvores derrubadas.
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos.
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves.
Hidromancia: observação da água.
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes.
Margaritomancia: adivinhação por pétalas.
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas.
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes.
Oinomancia: adivinhação pelo vinho.
Ovomancia: adivinhação através de ovos.
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do 
hospital. Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto des-
cansando.
- Eu quero uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica pra fazer essa escolha. 
Nós vamos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro 
nome. Eu quero arranjar um sobrenome...
***
Na aula de ciência, o professor pergunta o aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca:
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o 
coração não sente?

Mensagens

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, 
quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna 
escravo de hábitos, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marcas, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com 
quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está 
infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo pelo incerto 
para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, 
qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se obser-
var, os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se 
algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus 
subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que 
surgem nos dois lados e, dessa maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas 
eram resolvidos com bom senso, inspirado na sabedoria do povo, trans-
mitida pelos ditados populares. Eu reclamava porque não tinha sapatos 
novos e quando olhei para traz vi um homem que não tinha os pés. Nem 
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas po-
dem se lembrar do dito quando se sentirem injustiçados.

Pensamentos,provérbios e citações

O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor solução.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos da decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Palestra sobre ave Jacutinga, 
ameaçada de extinção, é realizada 

para alunos do Rio do Ouro

A ave Jacutinga, que está 
ameaçada de extinção, foi 
o tema da palestra realiza-
da ontem (26/02) para os 
alunos da EMEI / EMEF 
Profª. Aida de Almeida 
Castro Grazioli – CIEFI 
Rio do Ouro. Promovi-
da por meio do Projeto 
Jacutinga, a palestra foi 
realizada pela Organiza-
ção Não Governamental 
(ONG) Sociedade para 
Conservação das Aves do 
Brasil (SAVE Brasil), em 
parceria com o Parque Es-
tadual Serra do Mar e a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Educação.
O tema foi abordado no 
período da manhã para os 
alunos dos 5º anos A, B e 
C; e no período da tarde 
para alunos dos 3º anos A, 
B e C, todos acompanha-
dos de seus professores.
Durante a palestra, foi 

apresentado o projeto de 
reintrodução da ave Jacu-
tinga que se encontra em 
risco de extinção. A ave é 
encontrada em áreas pro-
tegidas de Mata Atlânti-
ca como por exemplo o 
Parque Estadual Serra do 
Mar, em Caraguatatuba.
As crianças conheceram 
mais sobre a ave e o Proje-
to Jacutinga assistindo os 
vídeos que mostram como 
é feito o trabalho de rein-
trodução da Jacutinga, sua 
soltura, a alimentação, etc. 
Além disso, os alunos vi-
ram pessoalmente alguns 
equipamentos de campo, 
entre eles, bússola, GPS 
de trilha, tablet, prote-
tor de perna, binóculos 
e equipamento VHF que 
capta o sinal transmissor 
da ave. A aluna Ana Cla-
ra, do 5º ano A, participou 
da palestra e gostou de ver 
os vídeos apresentados 

na sala de aula.  “É inte-
ressante a gente aprender 
mais sobre as aves”.
A palestra foi ministrada 
pelo biólogo do Parque 
Estadual Serra do Mar, 
Roque Alves Pereira, que 
é também colaborador da 
ONG Save Brasil, respon-
sável pelo Projeto Jacutin-
ga. Ele destacou a impor-
tância da preservação da 
ave, por ser uma grande 
dispersora de sementes. 
Segundo ele, ao todo são 
mais de 41 espécies de ve-
getais que ela dispersa no 
solo.
A Professora Coordena-
dora da escola, Alexandra 
Aparecida Monteiro Pi-
nho disse que já participa-
ram há alguns anos atrás 
2015/2016. E que recebeu 
um convite do Parque Es-
tadual, por meio da pes-
quisadora chefe da ONG 
Alecsandra Passani.
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Tênis de mesa de Taubaté 
consegue bons resultados 
pelo Campeonato Paulista

Comunidade do Três Marias 
ganha nova escola

Prefeitura de Taubaté 
recupera trechos da

avenida Bandeirantes

Escola do Trabalho entrega 
uniformes a 82 funcionários

Neste último final de se-
mana, dias 23 e 24 de 
fevereiro, atletas da equi-
pe de tênis de mesa de 
Taubaté competiram pelo 
Campeonato Paulista no 
Centro de Treinamento 
Paralímpico Brasileiro em 
São Paulo.
Taubaté esteve presen-
te no campeonato com 
atletas nas categorias: 
pré-mim feminino, mirim 
feminino, juvenil mascu-
lino, adulto masculino e 

A comunidade do Parque 
Três Marias recebe na 
próxima quinta-feira, dia 
28 de fevereiro, uma nova 
unidade de educação in-
fantil.
A EMEI Professor Be-
nedito Osvaldo Salgado, 
conhecida como EMEI 
Fazendinha. está localiza-
da na rua Oscar Fernandes 
da Silva, nº 120, no Jardim 
Silvia Maria.
Foram investidos 

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou a recuperação de 
dois trechos comprome-
tidos da avenida Bandei-
rantes, no bairro Indepen-
dência. A avenida é uma 
marginal da Rodovia Pre-
sidente Dutra. Os trechos 
recuperados estão na altu-
ra do km 112,5 e km 113,5 
da rodovia federal.

Profissionais da Escola do 
Trabalho de Taubaté re-
ceberam nesta sexta-feira 
seus novos uniformes.
Foram adquiridas 115 ca-
misas masculinas e 310 
femininas, distribuídas 
para 82 funcionários das 
14 unidades, entre instru-

pré sênior masculino, en-
frentando adversários de 
12 cidades diferentes do 
Estado de São Paulo.
Jonas Izumi terminou em 
3º lugar na categoria pré 
sênior masculino. Entre as 
meninas, o destaque foi a 
atleta da EAFI (Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral) Camila Santos, que 
fez a sua estreia no Cam-
peonato Paulista e ficou 
em 3º lugar na categoria 
pré mirim.

R$2.130.615,20 na esco-
la, sendo R$1.979.860,84 
do governo federal e 
R$1.507.54,36 de recur-
sos próprios do municí-
pio. O prédio tem área 
construída de 1.200 m², 
10 salas de aula (sendo 
uma multiuso), lactário 
com cozinha, cozinha,                    
dispensa, área de serviço 
com vestiário para funcio-
nários, lavanderia, infra-
estrutura de informática e 

Os serviços de assenta-
mento de aduelas e re-
composição das vias serão 
realizados pela empresa 
Land Vale Construções, 
que ganhou a tomada de 
preços nº 20/18, no valor 
de R$ 369.847,94.
O contrato foi assinado 
no dia 12 de fevereiro, a 
empresa tem dois meses 

tores, monitores e pessoal 
do atendimento ao públi-
co. 
A iniciativa integra o pla-
no de reestruturação das 
Escolas do Trabalho.
Na Escola do Trabalho, no 
ano passado,  foram ma-
triculados 11.599 alunos 

O próximo compromis-
so da equipe será no dia 
10 de março pela I Eta-
pa da Liga Valeparaibana 
no Sesi em São José dos 
Campos.
A Prefeitura de Taubaté 
oferece aulas de iniciação 
na modalidade na quadra 
da escola Evaristo (Rua 
Matias Guimarães, 276 – 
Parque Tabaeté) todas as 
terças e quintas-feiras das 
15h às 17h e de segunda a 
quinta das 19h as 20h30.

telefonia.
A unidade atenderá, ini-
cialmente, 170 crianças do 
berçário, maternal I e II e 
1ª etapa.
Serviço:
Inauguração EMEI Fazen-
dinha
Data: 28 de fevereiro
Horário: 10h
Local: rua Oscar Fernan-
des da Silva, 120 – Jardim 
Silvia Maria (Pq Três Ma-
rias)

para conclusão dos dois 
trechos. 
A obra foi aprovada pela 
CCR Nova Dutra, já que 
as obras também envol-
vem intervenções dentro 
da área de domínio da 
concessionária.
O trânsito nos locais segue 
parcialmente interditado 
para realização das obras.

e foram formadas    654 
turmas. 
Para o ano letivo de 
2019, são disponibiliza-
das 82 modalidades de                          
cursos totalmente gratui-
tos e mantidos exclusiva-
mente pela administração 
municipal.

Gestão cadastro único e 
PEAD realizam convocações 

de novos bolsistas

A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio do setor do Ca-
dastro Único, realizou no 
última quarta-feira (20) a 
convocação de 18 novos 
bolsistas do Programa 
Emergencial de Auxílio ao 
Desempregado (PEAD) 
que irão prestar serviços 
e passar por capacitações 
durante o período que per-
manecerem no programa.

O PEAD é um programa 
social destinado às famí-
lias de baixa renda. O be-
neficiário recebe mensal-
mente uma bolsa auxílio e 
uma cesta básica, além do 
vale transporte para seu 
deslocamento.
Os selecionados tive-
ram suas inscrições no 
Cadastro Único para                                   
Programa Sociais, que ga-
rante além do acesso ao 
PEAD, outros benefícios 

como Bolsa Família, Ren-
da Cidadã, Ação Jovem, 
etc. 
Na ocasião, a assisten-
te social, Cilene aplicou 
uma dinâmica de grupo 
e explanou as regras do 
programa. Em seguida, 
tiveram uma breve pales-
tra sobre a importância de 
manter os dados atualiza-
dos no CadÚnico a fim de 
garantir direitos a outros 
benefícios sociais.
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Green Book é eleito o
melhor filme e vence o Oscar

Taubaté inicia campanha
Xô Escorpião 2019

Carreta da Saúde completa 10 anos 
de combate à hanseníase no país 
com cerca de 70 mil atendimentos

Green Book – o guia foi o 
grande vencedor do Oscar 
2019. Considerado o me-
lhor filme da temporada, 
ele desbancou quem torcia 
pela consagração da pelí-
cula Roma.
A grande noite do cine-
ma foi realizada no Tea-
tro Bolby, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. 
Roma conquistou o troféu 
de melhor filme estrangei-

A Prefeitura de Taubaté 
retomou nesta segunda-
feira, dia 25, a campanha 
Xô Escorpião. Até o pró-
ximo dia 28 serão desen-
volvidas ações no bairro 
Gurilândia. Entre as ati-
vidades previstas durante 
a semana estão vistorias 
casa a casa, palestras e 
ações educativas, limpeza 
de áreas públicas, fisca-
lização de terrenos parti-
culares e recolhimento de 
materiais inservíveis.
De acordo com cronogra-
ma elaborado pelo CAS 

Pacientes recebem diag-
nóstico e tratamento com-
pleto por meio de medi-
camentos doados à OMS. 
O Brasil está em segundo 
lugar no ranking de países 
com novos casos de han-
seníase
O projeto Carreta Novar-
tis da Saúde, que percorre 
o Brasil para combater a 
hanseníase, completa 10 
anos como um dos prin-
cipais projetos de erradi-
cação da doença no país. 
Atuando em parceria com 
o Ministério da Saúde, a 
carreta é responsável por 
cerca de 25% de todos os 
diagnósticos realizados.
Segundo dados cadastra-
dos no Sinan (Sistema de 
Informação de Agravos de 
Notificação), entre 2014 e 
2018 o projeto já percor-
reu quase 500 municípios 
de diferentes estados, re-
alizou cerca de 70 mil 
atendimentos e concluiu o 
diagnóstico de 2.369 pes-
soas, que foram encami-
nhadas para o tratamento 
adequado.
Apenas em 2018, a Car-
reta Novartis da Saúde 
passou por 97 municí-
pios nos estados do Pará, 
Tocantins, Piauí, Rondô-
nia, Mato Grosso, Goiás 
e Minas Gerais, estados 
que são altamente endê-
micos para a hanseníase, 
realizando mais de 12 mil 
atendimentos. Desse total, 
foram diagnosticados 582 
novos casos da doença, 
crescimento de 32% se 
comparado com o regis-
trado em 2017. Também 
ao longo do ano, 1.900 

ro.
Green Book foi contem-
plado com três estatuetas, 
mesmo total obtido por 
Roma, mas foi eleito o 
melhor filme.
Bohemian Rhapsody fi-
cou como o longa mais 
premiado, com quatro es-
tatuetas, inclusive, a de 
melhor ator para Rami 
Malek, que interpretou 
Freddie Mercury.

(Controle de Animais Si-
nantrópicos), a edição de 
2019 da campanha Xô 
Escorpião vai abranger 
29 bairros de Taubaté em 
operações mensais e pre-
visão de encerramento em 
dezembro. A campanha 
fica suspensa nos meses 
de abril, julho e outubro 
por conta do envolvimen-
to das equipes nas Análi-
ses de Densidade Larvária 
(ADL) para identificar fo-
cos de criadouros de larvas 
do mosquito Aedes aegyp-
ti. Foram registradas no 

profissionais de saúde pú-
blica foram capacitados 
por meio da parceria com 
DAHW.
A hanseníase é considera-
da um problema de saúde 
pública por décadas. Em-
bora a doença tenha sido 
controlada na maior parte 
do mundo, ela continua 
a afetar cerca de 200 mil 
pessoas por ano, especial-
mente em países como o 
Brasil, Índia e Indonésia. 
Alinhada ao princípio de 
promover o acesso, a No-
vartis está comprometida 
com a eliminação da han-
seníase em todo o mundo, 
inclusive no Brasil.
Combate à doença no país
A Carreta Novartis da 
Saúde está em atividade 
desde 2009. Trata-se de 
um caminhão itinerante 
com cinco consultórios e 
um laboratório que per-
corre estados brasileiros, 
oferecendo atendimento 
gratuito e exames, além 
de esclarecer dúvidas e 
conscientizar a população 
sobre a prevenção.
Após o diagnóstico, os 
pacientes recebem o trata-
mento completo por meio 
de medicamentos da No-
vartis doados à Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), que os repassa a 
países como o Brasil. O 
tratamento poliquimio-
terapia (PQT), que está 
disponível gratuitamente 
em toda a rede pública do 
Brasil, cura a hanseníase, 
interrompe sua transmis-
são e previne as deformi-
dades.
O projeto é resultado 

Green Book, dirigido 
por Peter Farrelly, que 
partira com seis indica-
ções, acabou faturando 
três estatuetas: melhor                                           
argumento original, me-
lhor ator secundário 
(Mahershala Ali) e melhor 
filme.
A favorita ganhou um Os-
car para o desempenho da 
atriz britânica Olivia Col-
man, como protagonista.

ano passado pelo CAS um 
total de 856 reclamações 
sobre o aparecimento de 
escorpiões no município, 
o que representa 49,38% 
a mais do que os registros 
de 2017. De janeiro até o 
dia 22 de fevereiro já são 
202 reclamações registra-
das.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

de uma parceria da No-
vartis com o Ministério 
da Saúde, com apoio do 
CONASS (Conselho Na-
cional de Secretários de 
Saúde) e do CONASEMS 
(Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde), que buscam a er-
radicação da doença até 
2020.
A hanseníase é uma do-
ença infecciosa crônica e 
curável que causa, sobre-
tudo, lesões de pele e da-
nos aos nervos. 
A doença já deveria es-
tar erradicada, mas atinge 
cerca de 30 mil pessoas 
no país ao ano. O Brasil 
está em segundo lugar no 
ranking de países com no-
vos casos de hanseníase, 
segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS). No entanto, há 
uma redução de 34,1% no 
número de novos casos 
diagnosticados no país en-
tre 2006 e 2015. A queda 
é reflexo de uma série de 
ações implantadas para o 
enfrentamento da doença, 
como é o caso da Carreta 
Novartis da Saúde.
A hanseníase, comumen-
te conhecida como lepra, 
é uma doença infecciosa 
causada pela bactéria My-
cobacterium leprae, ou ba-
cilo de Hansen, que lesio-
na os nervos periféricos e 
reduz a sensibilidade da 
pele. Geralmente, o dis-
túrbio ocasiona manchas 
esbranquiçadas em áreas 
como mãos, pés e olhos, 
mas também pode afetar o 
rosto, as orelhas, nádegas, 
braços, pernas e costas.


