
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 28 DE AGOSTO DE 2019 EDIÇÃO 2549  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Taubaté chega a cinco casos 
de sarampo confirmados

Ciclista Gabriel DuRace garante 
1º lugar na Shimano Fest

Desafio ambiental recolhe 
2.590 quilos de plástico

Atletismo de Taubaté
fatura 5 medalhas no

Campeonato Paulista sub-16

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica dois 
novos casos de sarampo 
confirmados. Com isto, o 
município chega a cinco 
casos confirmados da do-
ença este ano e 17 casos 
suspeitos em investiga-
ção. Outros 12 casos fo-
ram descartados.
Os casos confirmados são 
os de um homem de 30 
anos, morador do distri-
to de Quiririm, e de um 
bebê de 1 ano, morador do 
Areão. A notificação des-
tes casos ocorreu nos dias 
3 e 25 de agosto, respecti-
vamente. As duas pessoas 
passam bem e em ambas 
as situações foram reali-
zadas ações de bloqueio 
vacinal no entorno.
As doses contra o sarampo 
estão disponíveis em todas 
as unidades de saúde que 

O ciclista da equipe BMW 
Freestyle de Taubaté Ga-
briel “DuRace” garantiu 
o 1º lugar nas mini ramps 
durante a Shimano Fest.
O evento é uma das maio-
res atrações esportivas e 
culturais do Estado de São 

Alunos da rede municipal 
de ensino já recolheram 
2.590 quilos de plástico 
para ser reciclado. A ini-
ciativa faz parte do desafio 
Vanguarda Demais (Desa-
fio Escolar Meio Ambien-
te Ideal e Sustentável), 
que teve início no dia 6 de 
agosto.
Essa foi a primeira pesa-
gem e as escolas foram 
divididas em três equipes. 
Ipê Amarelo (1.030 qui-
los), Ipê Roxo (530 qui-
los) e Ipê Branco (1.030 
quilos) irão competir en-
tre si para coletar a maior 
quantidade de materiais 
plásticos, além de outras 
atividades propostas pelo 
projeto como a confec-
ção de painéis artísticos, 
a criação de um mascote 
confeccionado com mate-
rial reciclável, promover 
um desfile com roupas 
criadas desse material, 
apresentação de coreo-
grafia, atividades de im-
provisação com temáticas 
ambientais e a composi-
ção de uma música com 
o tema meio ambiente. 

A equipe de atletismo de 
Taubaté, Luasa Sports, 
participou do Campeonato 
Estadual Sub-16 na Arena 
Caixa, em São Bernardo 
do Campo. 
A equipe foi composta por 
11 atletas, 3 treinadores e 
trouxe para Taubaté 5 me-
dalhas.
O destaque do torneio fi-
cou mais uma vez por con-
ta do atleta Enzo de Castro 
Barros, campeão em duas 
categorias e assumindo a 

dispõem de salas de vaci-
nação em Taubaté. A rela-
ção das unidades pode ser 
conferida pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
unidadesdesaude/.
Crianças entre seis meses 
e 11 meses podem ser va-
cinadas contra o sarampo. 
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté reforça 
que, mesmo com a apli-
cação dessa dose, estão 
mantidas as demais vaci-
nações no calendário, aos 
12 meses e reforço aos 15 
meses.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3629-6232.
Retire suas dúvidas:
Quem pode tomar a vaci-
na?
Esquema especial
Crianças entre 6 meses e 
11 meses: vacina SCR (sa-
rampo – caxumba – rubé-

Paulo e o maior evento de 
Ciclismo da América Lati-
na. Em seu aniversário de 
10 anos de edição, reuniu 
os principais ciclistas e 
apaixonados pela modali-
dade em uma tarde radical 
no Centro Cultural Memo-

Todas essas propostas so-
marão pontos que, junto 
com a coleta, irão definir a 
equipe campeã.
Outras três pesagens acon-
tecerão até o final do pro-
jeto. 
O encerramento será no 
dia 27 de setembro no gi-
násio da Associação Co-
mercial de Taubaté. Na 
programação estão a apre-
sentação das equipes com 
o tema Planeta Taubaté, 
a execução das tarefas já 
mencionadas, apresenta-
ção da coleta de cada equi-
pe, pesagem oficial e a de-
finição da equipe campeã.
O projeto, em sua primeira 
edição, é uma parceria en-
tre a Prefeitura de Taubaté 
e TV Vanguarda. O obje-
tivo é colaborar na cons-
cientização da população 
e dos jovens estudantes, 
promovendo a educação 
ambiental e o apoio às 
cooperativas por meio da 
coleta de recicláveis. Ao 
todo, cerca de 19.000 es-
tudantes participam do 
desafio de coletar garra-
fas pet e outros materiais 

lideranças do ranking bra-
sileiro sub-16 nos 75 me-
tros e vice-liderança nos 
250 metros.
O próximo compro-
misso da equipe será 
o Troféu Brasil de                                             
Atletismo, de 29 de agosto 
a 1 de setembro em Bra-
gança Paulista.
A Prefeitura de Taubaté 
oferece aulas de iniciação 
na modalidade na pista 
da CTI (Av. José Roberto 
Bueno de Mattos, 2 – Es-

ola)
Ações de rotina
– pessoas entre 1 e 29 anos 
de idade: duas doses com 
intervalo mínimo de 30 
dias
– pessoas entre 30 e 59 
anos de idade: uma dose
– pessoas com 60 anos ou 
mais de idade: não preci-
sam ser vacinadas
Quem não precisa tomar a 
vacina?
Quem está com a carteiri-
nha de vacinação em dia
Quando não posso tomar a 
vacina?
– A vacina SCR não deve 
ser administrada simul-
taneamente com a vaci-
na febre amarela. Nesse 
momento, reforça-se a 
necessidade de priorizar 
a vacinação com SCR, de-
vendo-se agendar a dose 
da vacina febre amarela 
com intervalo de 30 dias

rial da América Latina. A 
Shimano Fest contou com 
shows, palestras, debates e 
competições.
O próximo compromisso 
da equipe, será o Campe-
onato Brasileiro de BMX 
Freestyle Park 2019.

plásticos, retirando das 
ruas, matas, córregos e 
bocas de lobo o material 
descartado de forma irre-
gular. Além dos benefícios 
ambientais, o projeto tam-
bém deve colaborar com a 
redução de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
responsável por doenças 
como a dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.
As escolas participantes 
foram escolhidas por es-
tarem situadas em bairros 
em que a coleta seletiva de 
lixo ainda não apresenta 
grande adesão.  A empresa 
Eco Taubaté, responsável 
pela limpeza urbana, reco-
lhe o material nas unida-
des escolares e depois de 
pesado passará informa-
ções aos organizadores do 
projeto.
O desafio Vanguarda De-
mais conta com a parti-
cipação das secretarias 
de Educação e de Meio 
Ambiente de Taubaté. O 
projeto é idealizado pela 
Rede Vanguarda com a 
apresentação de Daniel 
Pasqualin.

tiva), todas as segundas e 
quartas-feiras, às 8h30 e 
às 16h.
Classificação dos atletas 
finalistas
Enzo de Castro- 1° lugar 
75 metros e 1° lugar 250 
metros
Cauê Brasilio- 3° lugar 
5.000 metros Marcha 
Atlética
Gabriel Frade- 2° lugar 
1000 metros e 3° lugar 
1.000 metros com obstá-
culos
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Miscelânea
Curiosidades

Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Baleai de baleias
Bando de pássaros
Boiada de bois
Burricada de burros
Cardume de peixes
Cáfila de camelos
Colméia ou enxame de abelhas
Comboio de animais de carga
Falo de cabras
Fauna de animais de uma região
Gataria de gatos
Manada de bois, búfalo ou elefantes 
Matilha de cães
Ninho de pintos
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.)
Rebanho de gado ou ovelhas
Panapaná de borboletas
Plantel de cavalos
Récua de bestas de carga ou cavalgadura
Revoada de pássaros
Tropa de cavalos ou lhama
Vara de porcos

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer 
tipo de distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo 
para não deixar esse amor morrer, mas nem sempre isso é possível. É di-
fícil aceitar que o amor morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte 
da vida.
***
Vigiar não é desconfiar. É aceitar a própria luz, ajudando os que se encon-
tram nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às 
causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem 
pruridos de personalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja fe-
liz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar 
os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é 
desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço da boa vontade, o enten-
dimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É compreender sempre, 
dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que 
a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.  

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele que se pode medir.
Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.
A doença invisível acompanha uma decisão errada.
O passado não se apaga com borracha.
Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, poucos falam.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
A razão faz o homem e o entendimento o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 28/08/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

Arte em Movimento

A proposta do Arte em 
Movimento é que todos 
estejam na mesma linha 
da igualdade, independen-
te de ser famoso ou des-
conhecido das mídias. No 
Arte em Movimento todos 
os indicados tem o direito 
de receber o mesmo troféu 
é serem recebidos nos lo-
cais de entrega na mesma 

igualdade. 
O ator de Novelas da Rede 
Globo, Paolo Sampaio,  
indicado pela escritora 
Aline Santos, receberá o 
Troféu no Rio. 
O mesmo troféu que o 
Hélio Malabarista, Mano 
Tim, palhaço Maluco Be-
leza, assim como muitos 
outros. 

Não queremos glamour,  
mas queremos mostrar 
para o Brasil que é possí-
vel através da Arte cons-
truir um mundo melhor e 
mostrar nossos artistas em 
uma condição de vencedo-
res.  Ass. Zép artista plás-
tico de Diadema e criador 
do Troféu Arte em Movi-
mento.
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Taubaté recebe projeto
Eficiência Solidária da EDP

Alessandro da Silva conquista 
ouro no Parapan de Lima

Quinta-feira tem troca
ingressos para estreia do

Vôlei Taubaté no Paulista 2019

PAOLO SAMPAIO um cara que 
veio do Moro do Vidigal, no

Rio e se tornou um vencedor.

A distribuidora de ener-
gia elétrica do Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo fará 
a substituição gratuita de 
20 mil lâmpadas de maior 
consumo (incandescentes, 
halógenas ou fluorescen-
tes compactas) por LED 
dos clientes residenciais 
de Taubaté. 
O posto de troca perma-
nece na Praça Dom Epa-
minondas até o dia 7 de 
setembro.
A ação tem como objeti-
vo incentivar a utilização 
correta e segura da ener-
gia elétrica, beneficiando 
os moradores da área de 
concessão. Além das lâm-
padas, serão entregues in-
formes educativos sobre 
o uso seguro e eficiente 
da energia. Ao final do 
programa, 250 lâmpadas 
LED tubular serão doadas 
a instituições sociais da 

O paratleta Alessandro da 
Silva, da equipe Progra-
ma Esporte Para Todos 
da Prefeitura de Taubaté, 
brilhou em Lima na final 
do lançamento de disco 
(classe F11, para deficien-
tes visuais). 
O taubateano confir-
mou seu favoritismo e 
conquistou a medalha 
de ouro, chegando ao                                   
bicampeonato pan-ame-
ricano (Toronto 2015/
Lima2019).
Com uma boa consistên-
cia ao longo da prova, 
Alessandro garantiu mais 
uma medalha dourada 
para o paratletismo do 
Brasil com a marca de 
45,34m, alcançada já em 

Nesta quinta-feira, dia 29 
de agosto, começa a troca 
de ingressos para a estreia 
da EMS Taubaté Funvic 
no Campeonato Paulista 
de Vôlei 2019, que acon-
tece na sexta-feira, dia 30 
de agosto, às 20h, no gi-
násio do Abaeté. A partida 
será contra o São Judas 
Vôlei.
Os ingressos podem ser 
trocados em quatro pontos 
e pelo aplicativo.
A troca será por um quilo 
de alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar), que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade. 
Cada pessoa poderá trocar, 
no máximo, dois ingressos 
nos pontos de troca, desde 
que sejam apresentados 
os CPFs e os 2 quilos de 
alimento (em caso de tro-
ca de dois ingressos), para 
todos os tipos de ingres-
sos. 
Crianças de até 4 anos não 
precisam do ingresso.
Já no aplicativo, o CPF e 
e-mail cadastrados pode-
rão reservar somente uma 
vez por jogo e somente um 
ingresso por partida. Caso 

região.
O posto de troca das lâm-
padas também foi pensado 
para estimular a consci-
ência ambiental. O “Led 
Truck” é autossustentável, 
funciona com 100% de 
energia solar, a ilumina-
ção é toda com LED e o 
design foi realizado pelo 
artista mineiro Baba Jung, 
conhecido por suas pintu-
ras em vagões de trens e 
peças do universo ferrovi-
ário.
O cliente deve residir em 
Taubaté e dirigir-se até o 
posto de troca com a úl-
tima fatura de energia e 
o documento de identida-
de, além de estar com as 
contas de luz em dia. No 
local, entregará até cinco 
lâmpadas incandescentes, 
halógenas ou fluorescen-
tes compactas para rece-
ber a mesma quantidade 
de LED.

sua primeira tentativa. O 
resultado também rendeu 
a Alessandro da Silva o 
novo recorde dos Jogos 
Parapan-Americanos.
Ele volta a competir na 
próxima quarta-feira, dia 
28 de agosto, na prova do 
arremesso de peso. Ele 
também é favorito e vai 
em busca do bicampeona-
to.
Felipe Gomes disputa a fi-
nal dos 400m rasos nesta 
segunda-feira, dia 26 de 
agosto, às 19h25.
Prejudicado por uma re-
classificação às vésperas 
dos Jogos Parapan-Ameri-
canos, André Rocha ficou 
com a sexta colocação no 
lançamento de dardo com 

o torcedor não apresente o 
ticket no dia do jogo e não 
leve o mantimento, não 
poderá entrar no Ginásio 
do Abaeté.
No total, serão disponibili-
zados 1.100 ingressos para 
este jogo, sendo 10% re-
servados para atender pes-
soas dos grupos especiais: 
pessoas com deficiência, 
idosos com idade igual ou 
superior a 65 anos, ges-
tantes e as pessoas acom-
panhadas por crianças 
de colo. Para a troca de 
ingressos destes grupos, 
devem ser apresentados 
documentos comprovató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário. 
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessidade, 
caberá à organização deci-
dir se pode ou não realizar 
a troca.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-

Caso esteja inscrito para 
receber a fatura de ener-
gia por e-mail ou realizar 
o cadastro no ato da tro-
ca, ganhará uma lâmpada 
bônus.
O projeto Eficiência Soli-
dária faz parte do Progra-
ma de Eficiência Energéti-
ca – PEE da EDP, regulado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL). Com o objetivo de 
preservar os recursos na-
turais e promover educa-
ção para o uso inteligente 
da energia elétrica, evitan-
do o desperdício.
Serviço
Projeto Eficiência Solidá-
ria
De 26 de agosto a 07 de 
setembro de 2019
Local: praça Dom Epami-
nondas
Horário: segunda a sexta, 
das 9h às 17h, e sábados e 
feriados, das 9h às 13h.

a marca de 16,72m. Ele 
competia na classe F53 e 
foi reclassificado para a 
F54.
Confira a agenda comple-
ta dos taubateanos no Pa-
ratletismo do Parapan de 
Lima
(Horários de Brasília):
27 de agosto (terça-feira)
18h00 – André Rocha – 
arremesso de peso (F54) 
– final
20h37 – Felipe Gomes – 
100m (T11) – eliminatória 
bateria 1/3
28 de agosto (quarta-feira)
17h33 – Felipe Gomes – 
100m (T11) – final
17h43 – Alessandro da 
Silva – arremesso de peso 
(F11) – final

da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. Somente será 
liberada a entrada de água 
em copos plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.
Pontos de troca
Ginásio da CTI ( rua das 
Três Meninas, s/nº) – 200 
ingressos
Horário: das 8h30 às 20h
Taubaté Shopping (aveni-
da Charles Schnneider, nº 
1700, Vila Costa) – 300 
ingressos
Horário: das 12h às 20h
Via Auto Shopping (aveni-
da Dom Pedro I, nº 7231, 
Estoril) – 200 ingressos
Horário: das 10h às 19h
Clínica Sorridents (rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, 49, Centro) – 100 
ingressos
Horário – das 8h30 às 18h
Aplicativo “Vôlei Tauba-
té” – 300 ingressos
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Região do Golfinhos/Recanto do 
Sol receberá mais de 170 novos 

pontos de iluminação

Caraguatatuba amplia faixa etária 
em Vacinação Contra Sarampo

Educação Inclusiva de
Caraguatatuba promove curso 

de Libras e ações lúdicas

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Con-
cessionária Caraguá Luz, 
autorizou a instalação de 
mais de 170 novos pon-
tos de iluminação pública 
na região dos Balneários 
Golfinhos e Recanto do 
Sol.
A empresa concessionária 
já dispõe de projetos para 

Mesmo sem ter nenhum 
caso confirmado de sa-
rampo no município, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde, convoca toda 
população para compare-
cer à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referên-
cia para atualização da 
carteirinha de vacinação 
com ênfase na vacina con-
tra o sarampo.
As crianças de seis me-
ses a 11 meses também 
deverão ser vacinas, pois, 
segundo o Ministério da 
Saúde, a doença nesta ida-
de corre um risco maior 
de complicação. Entre as 
principais complicações, 
estão pneumonia e ence-
falite.
A proteção da vacina con-
tra o sarampo, nessa faixa 
etária, é um pouco menor 
(cerca de 70 a 80%), de-
vido a presença de anti-
corpos maternos. Por isso, 
essas crianças deverão ser 
revacinadas, aos 12 e 15 
meses (de acordo com o 
calendário básico).
Ainda de acordo com o 
Ministério da Saúde, nes-
te momento, a vacinação 
será de modo indiscrimi-

Cerca de 150 servidores 
públicos da Prefeitura 
Municipal de Caraguata-
tuba, integram as cinco 
novas turmas que inicia-
ram as aulas sobre a Lín-
gua Brasileira de Sinais 
(Libras).
A iniciativa é da Secreta-
ria de Educação, através 
do Setor de Educação In-
clusiva, e tem a proposta 
de assegurar a acessibili-
dade comunicacional nos 
espaços públicos do mu-
nicípio.
As aulas são realizadas na 
Secretaria de Educação e 

iluminar 29 ruas e aveni-
das nos bairros. 
Somente em                se-
tembro, 36 novos pontos 
de luz devem ser conclu-
ídos.
Deverão ser beneficiadas 
as seguintes ruas: Pedro 
Reginaldo da Costa, Gol-
finhos Brancos, Domingos 
Martins Cabrera, Manoel 

nado a partir dos seis me-
ses de idade, sem limite 
de idade (exceto nas situa-
ções de contraindicações).
O que é sarampo?
Segundo o Ministério da 
Saúde, o sarampo é uma 
doença infecciosa aguda, 
de natureza viral, grave, 
transmitida pela fala, tosse 
e espirro, e          extre-
mamente contagiosa, mas 
que pode ser prevenida 
pela vacina. 
Pode ser contraída por 
pessoas de qualquer idade. 
As complicações infec-
ciosas contribuem para a 
gravidade da doença, par-
ticularmente em crianças 
desnutridas e menores de 
um ano de idade. Em al-
gumas partes do mundo, 
a doença é uma das prin-
cipais causas de morbi-
mortalidade entre crianças 
menores de cinco anos de 
idade.Em 2016, o Brasil 
recebeu da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) o certificado de 
eliminação da circulação 
do vírus do sarampo. Atu-
almente, o país enfrenta 
dois surtos de sarampo, 
em Roraima e Amazonas. 
Além disso, alguns casos 

na EMEFEBS Prof. Ri-
cardo Luques Sammarco 
Serra e são ofertadas nos 
níveis básico e intermedi-
ário.
A sigla EMEFEBS sig-
nifica Escola Municipal 
de Ensino Fundamental e 
Educação Bilíngue para 
Surdos. Caraguatatuba é a 
primeira cidade do Litoral 
Norte a implementar a es-
cola bilíngue.
Ações contínuas
O Setor de Educação In-
clusiva promove ações 
contínuas em nosso mu-
nicípio. São formações 

Avelino dos Santos, Ma-
noel Viana Papudo, além 
das vias k 02, 03, 04, 14 
e O2.
Nas demais ruas ou aveni-
das, a iluminação pública 
será instalada logo após a 
regularização ou implan-
tação da rede de distribui-
ção por parte da EDP Ban-
deirante.

isolados e relacionados à 
importação foram identifi-
cados em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rondônia 
e Rio de Janeiro.
Contágio
A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba alerta que 
o contágio do sarampo é 
feito por via respiratória, o 
que aumenta ainda mais a 
importância da prevenção 
pois trata-se de doença 
com alto índice de conta-
minação. Cada paciente 
contaminado pode trans-
mitir a doença para até ou-
tras 20 pessoas sadias.
Sintomas
– Febre alta, acima de 
38,5°C;
– Dor de cabeça;
– Manchas vermelhas, que 
surgem primeiro no rosto 
e atrás das orelhas, e, em 
seguida, se espalham pelo 
corpo
– Tosse;
– Coriza;
– Conjuntivite;
– Manchas brancas que 
aparecem na mucosa bu-
cal conhecida como sinal 
de koplik, que antecede de 
1 a 2 dias antes do apare-
cimento das manchas ver-
melhas

voltadas aos educadores 
e atividades integrativas 
para os alunos surdos e 
ouvintes.
A EMEFEBS Ricardo Lu-
ques, no bairro Praia das 
Palmeiras, recebeu o es-
petáculo itinerante “Juca, 
o Fusca que contava his-
tórias”. Apresentado pelo 
Grupo Êba, o espetáculo 
conta a história de Joa-
quim, um Fusca branco 
que traz de suas viagens 
histórias, livros e brinca-
deiras que contagiam o 
público de toda idade, sur-
dos ouvintes e curiosos.


