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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda disponibiliza 
bolsas de estudos para

ensino superior

Prefeitura de Pinda discute
programação do Rebanhão 2020

CAPS 2 inicia atendimento 
em novo prédio de Pinda

Pinda lidera geração de 
empregos em 2019

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
abrirá inscrições, 

nos dias 6 e 7 de feverei-
ro, para Bolsas de Estudos 
para o Ensino Superior, na 
modalidade de tecnologia, 
licenciatura e bacharelado, 
em cursos presenciais e 
não presenciais reconheci-
dos pelo MEC – Ministé-
rio da Educação e Cultura, 
das áreas de biológicas, 
exatas e humanas.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de As-
sistência Social, as bolsas 
serão integrais no valor do 
curso, e as mensalidades 
serão pagas diretamente 
à instituição de ensino na 
qual o aluno é matricula-
do. Serão disponibilizadas 
o total de 17 bolsas.
As inscrições serão feitas 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba (Av. Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 
1.400, Alto do Cardoso), 

Aconteceu uma 
reunião sobre a 
programação do 

Rebanhão deste ano, no 
Centro Esportivo José Ely 
de Miranda – Zito. Quem 
participou da reunião foi 
a Comissão do Centro Es-
portivo, Luiz Antonio de 
Campos, Alessandro W. 
Silva e Gilson dos Santos. 
O assessor de Eventos da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Flores 
e representando o Subpre-
feito de Moreira César, a 
diretora Janaina Sanches.
Durante a reunião foram 
oficializadas as necessida-
des para realização do Re-

O Centro de Aten-
ção Psicossocial 
II – Caps 2 – está 

funcionando em novo en-
dereço desde segunda-fei-
ra (27). Antes instalado na 
Quadra Coberta, agora o 
Caps está na Rua General 

Pindamonhangaba 
foi a cidade da re-
gião que mais ge-

rou empregos em 2019, de 
acordo com o relatório do 
Caged – Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados – do Ministério do 
Trabalho.
Pindamonhangaba fechou 
o ano com saldo positivo 
de 1069 vagas, contra 604 
de Taubaté, 456 de Guara-
tinguetá, 419 de Caçapa-
va, e 184 de Lorena.
Os três setores que mais 
contribuíram para o de-
sempenho do município 
foram serviços com 488 
vagas, construção civil 
com 464, e indústria com 

nos dias 6 e 7 de fevereiro 
de 2020, das 8h às 16h.
Poderão inscrever-se os 
interessados que: residam 
em Pindamonhangaba há 
pelo menos 48 meses; per-
tençam a um núcleo fami-
liar com renda “per capi-
ta” de até R$852,18, valor 
equivalente 8,82 UFM’s; 
tenham sido aprovados 
no vestibular, no caso de 
ingressantes, ou estejam 
cursando o Ensino Supe-
rior, no caso dos não in-
gressantes; não possuam 
Ensino Superior Comple-
to; esteja com a matrícula 
ou rematrícula 2020 efe-
tuada; e tenha estudado o 
ensino médio em escola 
pública ou ser bolsista in-
tegral da rede particular.
Para inscrição, os interes-
sados deverão apresentar 
os documentos de acordo 
com o edital, publicado 
nesta edição do jornal Tri-
buna do Norte, ou no site 
da Prefeitura www.pinda.

banhão, os pedidos serão 
atendidos pela Prefeitura 
e terão todo suporte neces-
sário para o evento.
O Rebanhão é feito pela 
RCC (Renovação Caris-
mática Católica), junto 
com a Prefeitura, tendo o 
objetivo de reunir as pes-
soas em oração. Este ano, 
o tema é ‘’Não vos con-
formeis com este mundo’’, 
um tema significante para 
o evento, que guarda gran-
des emoções para todos os 
públicos.
A abertura do evento acon-
tecerá dia 22 de fevereiro, 
às 19h30, com a missa, 
que será celebrada pelo 

Júlio Salgado, 246, Tabaú. 
A inauguração oficial do 
prédio será realizada ainda 
em fevereiro deste ano.
De acordo com informa-
ções do Ministério da Saú-
de, o Caps 2 realiza prio-
ritariamente atendimento 

135. Além de bater as ci-
dades da região, Pindamo-
nhangaba também superou 
a média nacional e estadu-
al. Com variação positiva 
de 3,44%, o município fi-
cou à frente do Brasil com 
1,68% e do Estado de São 
Paulo com 1,54%.
“A consolidação das vagas 
geradas em 2019 apon-
ta que Pindamonhangaba 
está no caminho certo, 
proporcionando um am-
biente saudável e aco-
lhedor para o fomento de 
novos negócios. Através 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
apoiamos o empresário e 
buscamos dar todo o su-

sp.gov.br.
Após análise dos docu-
mentos entregues, os can-
didatos selecionados serão 
submetidos a uma triagem 
social, através de visita 
domiciliar realizada pela 
equipe técnica da Secreta-
ria Municipal de Assistên-
cia Social.
Serão critérios para ordem 
de seleção e classificação: 
ter estudado em escola 
pública ou ser bolsista in-
tegral da rede particular; 
a maior nota obtida no 
vestibular no caso de in-
gressantes; média entre as 
notas nas disciplinas cur-
riculares, no último ano 
cursado, para os  não in-
gressantes; trabalho com 
carteira assinada; a menor 
renda per capita.
O resultado será publicado 
no Jornal Tribuna do Norte 
e divulgado no site  www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, no dia  13 de março de 
2020.

padre Gustavo. Do dia 23 
a 25, o evento começa às 
14 horas, com o término às 
22h30 com a missa.
O assessor Ricardo Flores 
explicou que “o Rebanhão 
é um evento tradicional 
em Pindamonhangaba 
e tem a participação de                   
milhares de pessoas ano a 
ano. 
A Prefeitura apoia a ini-
ciativa de diversas formas 
porque entendemos que é 
uma ação muito positiva 
para a cidade, e uma oferta 
de alternativa para as pes-
soas que não querem ou 
não gostam das atrações 
carnavalescas”.

às pessoas com sofrimen-
to ou transtorno mental 
grave, e o atendimento é 
feito por meio de encami-
nhamento dos médicos da 
Atenção Básica (postinhos 
e unidades de saúde do 
município).

porte para seu investimen-
to”, afirmou o secretário 
da pasta, Álvaro Staut. O 
prefeito Isael Domingues 
comemorou a marca atin-
gida e afirmou que para 
2020 a meta é consoli-
dar ainda mais essa posi-
ção vitoriosa no ranking. 
“Nossa gestão prima pelo 
empreendedorismo. Evi-
dente que não vamos zerar 
o desemprego, muitas pes-
soas ainda estão em busca 
de uma oportunidade. Mas 
com isso a população pode 
ver que nossa gestão está 
enfrentando o desemprego 
com muita garra, atraindo 
mais empresas e facilitan-
do a vida do empresário”.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Inscrições para o programa
Bolsa Munícipe terminam nesta

sexta-feira (31) em Caraguatatuba

Moradores de Ca-
raguatatuba têm 
até esta sexta-

-feira (31) para se inscre-
ver no programa Bolsa 
Munícipe. O benefício 
visa disponibilizar bolsas 
de estudos com até 50% de 
desconto no valor da men-
salidade de cursos de ensi-
no superior credenciados 
pela administração. Para 
realizar a inscrição, o can-
didato precisa se encaixar 
em alguns critérios, como, 
ser morador de Caraguata-
tuba há pelo menos cinco 
anos, possuir renda fami-
liar mensal “per capita” de 
até três salários mínimos, 
ter cursado todo o ensino 
médio na rede pública ou 

comprovar a condição de 
bolsista, caso tenha cursa-
do no ensino privado.
Além disso, o candidato 
à bolsa não pode possuir 
antecedentes criminais, 
deve estar devidamente 
matriculado em alguma 
instituição de ensino su-
perior conveniada a pre-
feitura e prestar gratuita-
mente serviços sociais à 
municipalidade, além de 
outros requisitos. Serão 
priorizados os candidatos 
mais carentes. Alunos que 
são beneficiários de outros 
programas de bolsa de es-
tudos, sejam eles de esfera 
federal ou estadual, não 
poderão inscrever-se para 
este programa municipal. 

Vale lembrar que o des-
conto do Bolsa Munícipe 
não é cumulativo.
A relação de documentos 
necessários e outras infor-
mações sobre o programa 
podem ser consultadas 
aqui.
Os pedidos devem ser pro-
tocolados no Setor de Pro-
tocolo do Paço Municipal. 
Após o procedimento, 
uma comissão analisará 
todos os pedidos.
O programa “Bolsa de 
Estudo para Munícipe” 
é uma lei municipal de 
2006 (1338/06) e foi re-
gulamentada pelo decreto 
n° 809, de 30 de novem-
bro de 2017 pelo prefeito 
Aguilar Junior.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 141, Termo nº 7151
Faço saber que pretendem se casar FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS e DANIELE PRISCILA DE SOUZA SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Promissão-SP, nascido em 10 de julho de 1991, de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 2415, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de FRANCIS-
CO ALEXANDRE DOS SANTOS, de 57 anos, natural de Araripê/CE, nascido na data de 07 de janeiro de 1963, residente e 
domiciliado em Promissão/SP e de MARIA ELISABETE TEIXEIRA DOS SANTOS, de 54 anos, natural de Mogi Guacu/SP, 
nascida na data de 15 de novembro de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Garça-SP, nascida em 
30 de setembro de 1992, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de GERALDO DOS SANTOS, de 69 anos, natural de Paraitinga/SP, nascido na data de 05 de novembro de 1950 
e de FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, de 67 anos, natural de Júlio Mesquita/SP, nascida na data de 22 de 
agosto de 1952, ambos residentes e domiciliados em Garça/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. 

Livro D-25, FLS. nº 141, Termo nº 7150
Faço saber que pretendem se casar CRISTIAN DE MORAES e RENATA SILVEIRA DE SOUZA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Salto-SP, nascido em 
15 de julho de 1975, de profissão operador de impressora, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua São Genaro, 
nº 81, Jardim São Judas Tadeu, Salto/SP, CEP 13327-406, filho de OSCAR DE MORAES e de EMA DE MORAES, ambos 
residentes e domiciliados em Salto/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 12 de fevereiro de 1979, de profissão recep-
cionista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 1141, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, 
CEP 12120-000, filha de LUIZ SÉRGIO MARIANO DE SOUZA e de LUCILIA SILVEIRA DE SOUZA, 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.
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Caraguatatuba conta com
Brigada Municipal e Sala de

Controle para combate à dengue

Obra de esgoto no Sistema 
Gaivotas já alcançou

67% de conclusão

A Prefeitura de Cara-
guatatuba é a úni-
ca do Litoral Norte 

com Brigada Municipal 
exclusiva para o combate à 
dengue nos prédios públi-
cos, que conta com a par-
ticipação de cerca de 300 
servidores municipais.
Além disso, a cidade conta 
com a “Sala Municipal de 
Coordenação e Controle 
da Dengue, Chikungunya 
e Zika”, que acontece 
mensalmente para arquite-
tar estratégias de combate 
à dengue.
Os dois mecanismos fa-
zem parte da “Campanha 
Minha Família Sem Den-
gue”, criada no ano pas-
sado pelo prefeito Aguilar 
Junior para fortalecer a 
conscientização de mora-
dores, veranistas e turistas 
para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes Ae-
gypti.
Na manhã desta terça-feira 
(28/01), representantes de 
diversas secretarias mu-
nicipais se reuniram para 
tratar de novas estratégias 
para o combate à doen-
ça, como a fiscalização 
em prédios públicos. A 
Brigada Municipal conta 
com servidores de todas 
as secretarias municipais, As obras de implan-

tação do Sistema 
de Esgotamento 

Sanitário do Jardim Gai-
votas, em Caraguatatuba, 
atingiram 67% do crono-
grama em menos de um 
ano. Antiga reivindicação 
da população, a rede avan-
çou 3,6 km desde outubro 
e, agora, soma 13,6 km de 
tubulações assentadas.
“A obra tem prazo de con-
clusão de 24 meses e, em 
menos de um ano, esta-
mos atingindo quase 70% 
de execução. Os trabalhos 
estão bastante agilizados”, 
ressaltou o coordenador da 
Superintendência de Ges-
tão do Programa de Re-
cuperação Ambiental da 
Baixada Santista e Litoral 
Norte, Leandro Santos de 
Araujo. Com investimen-
tos de R$ 14,5 milhões, o 
sistema terá, ao final dos 

que são responsáveis pela 
análise diária dos espaços 
coletivos.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, presente o ob-
jetivo maior da brigada e 
destes encontros é a mobi-
lização de servidores para 
a eliminação de criadou-
ros nos locais de trabalho 
também. “O intuito princi-
pal é fazermos nossa lição 
de casa. Precisamos visi-
tar nossos espaços públi-
cos e casas todos os dias. 
Esta é uma luta de todos 
nós. Neste sábado, reali-
zaremos um Cata-Treco 
no bairro Sumaré. Temos 
feito nossa parte e preci-
samos que toda a popu-
lação também colabore”, 
ressaltou. Caraguatatuba 
conta também com a Sala 
de Situação, que também 
acontece mensalmente 
com o objetivo de monito-
rar o Índice de Densidade 
Larvária (IDL) nos bairros 
e definir novas estratégias, 
bem como qualificar os 
profissionais de saúde que 
atuam no atendimento dos 
pacientes que possuem 
diagnóstico positivo para 
a doença.
Nos bairros, as ações con-
tinuam e depois do Rio 
do Ouro, uma força tarefa trabalhos, 19,6 km de tu-

bulações, permitindo a 
melhoria da infraestrutu-
ra sanitária do município. 
Serão disponibilizadas 
1.954 novas ligações do-
miciliares, beneficiando 
cerca de 8 mil morado-
res. As obras tiveram iní-
cio há dez meses. As ruas 
onde as redes coletoras já 
foram assentadas (por tre-
chos) são: Pavão de Ouro 
(lado direito), Pica Pau, 
Falcão, Sem Nome, Car-
deal, Uirapuru, Rua das 
Gaivotas (lado esquerdo), 
das Andorinhas, Rouxinol, 
Cambacica, Tuim, Pixoxó, 
Beija Flor, Pavão de Ouro 
(lado esquerdo), Cotovia, 
Rua das Gaivotas (lado di-
reito), Avenida Garça, Rua 
Bico de Lacre, Arapongas, 
Tico Tico, Araras, Coleiri-
nha, Pássaro Preto, Gavião 
e Avenida Tucano.

será realizada no bairro do 
Sumaré no próximo sába-
do (01/02). Um batalhão 
de agentes estará fiscali-
zando as residências e eli-
minando os criadouros.
Somente na ação do Rio 
do Ouro foram vistoriados 
1.600 imóveis e recolhidos 
mais de três caminhões de 
entulhos com a Operação 
Cata-Treco.
Agentes são identificados
A Prefeitura de Caragua-
tatuba alerta os munícipes 
para permitir a entrada dos 
agentes da Campanha Mi-
nha Família Sem Dengue 
nas residências.
Todos estes profissionais 
possuem identificação e 
utilizam uniformes padro-
nizados. Eles fiscalizam 
as residências em duplas 
e contam com veículos da 
Secretaria de Saúde.
“Em caso de dúvidas, ligue 
para a Secretaria de Saú-
de. Não podemos deixar 
pessoas má intencionadas 
atrapalhar o trabalho de 
fiscalização e controle da 
dengue em nossa cidade”, 
disse o secretário de Saú-
de, Amauri Toledo.
O telefone para informa-
ções sobre os agentes é o 
Disk Dengue 3887-6085 
ou pela Central 156. Outros novos trechos a re-

ceberem obras do sistema 
de esgotamento sanitário 
estão localizados nas ruas 
Araras, Uirapuru, Arapon-
gas, além de novos trechos 
da Tico Tico, Uirapuru, 
Gavião, Gaivotas e Garça.
Vale ressaltar que, após 
a implantação de redes, é 
necessário aguardar um 
breve período para assen-
tamento natural do solo 
antes da reposição de blo-
quetes. Além das redes 
em execução, a Sabesp já 
soma mais de 1.400 ra-
mais de esgotos instalados 
e segue em andamento 
com as obras de constru-
ção das estações elevató-
rias e rede de recalque de 
esgotos – responsável pelo 
bombeamento do efluente 
para tratamento na ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgotos).
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Capricórnio II recebe manutenção 
e nivelamento mecânico

de ruas em Caraguatatuba

Caraguatatuba realiza Campanha de
Vacinação contra sarampo em fevereiro 

com foco em crianças e jovens

Caraguatatuba investe mais
de R$ 500 mil em Centros de

Convivência para Idosos

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secretaria 

de Serviços Públicos (Se-
sep), realiza a manutenção 
e nivelamento mecânico 
das ruas 5 e 16 do bairro 
Capricórnio II, localizado 
na região Norte da Cidade.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secretaria 

de Saúde, inicia a partir 
do dia 10 de fevereiro a 
1ª Etapa da Campanha de 
Vacinação contra sarampo 
focada em crianças e jo-
vens com idades entre cin-
co e 19 anos. O Dia D de 
mobilização está marcado 
para dia 15 de fevereiro.
No ano passado foram 
registrados 11 casos posi-
tivos da doença no muni-
cípio, sendo um deles na 
faixa etária de cinco e 19 
anos. Nenhum dos casos 
veio a óbito.
A campanha segue até 
o dia 13 de março e tem 
como objetivo imunizar 
aqueles que ainda não to-
maram nenhuma dose da 
vacina ou tenha recebido 
apenas uma.

Sempre com objetivo 
de melhorar a qua-
lidade de vida dos 

idosos de Caraguatatuba, 
a Prefeitura por meio da 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (Sepedi), tem 
convênio com mais dois 
locais que promovem di-
versas atividades esporti-
vas, de artesanato, músi-
ca e até tecnologia digital 
para a terceira idade.
Além da ampla variedade 
ofertada no Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (Ciapi), a melhor idade 
pode participar de ativida-
des no Centro de Convi-
vência da Terceira Idade 
“Estrela do Mar” (CCTI), 
no bairro Cidade Jardim e 
no Centro de Convivência 
do Instituto Pró+Vida, no 
bairro Ponte Seca.
A parceria com os dois lo-
cais gera um investimento 

Esse é um trabalho pre-
ventivo, com o objeti-
vo de inibir a formação 
de buracos e poças de                                     
água causados pelas chu-
vas. O nivelamento me-
cânico proporciona mais 
segurança e melhora as 
condições de tráfego de 

Crianças, jovens e adultos 
com idades entre seis me-
ses e 29 anos que possuem 
apenas uma dose da vaci-
na estão com o esquema 
incompleto. Nessa faixa 
etária, o correto é que cada 
pessoa tenha tomado duas 
doses da vacina tríplice 
viral, que protege também 
contra rubéola e caxumba.
A Vigilância Epidemio-
lógica de Caraguatatuba 
alertou que o sarampo é 
uma doença respiratória 
grave e pode causar com-
plicações renais. A prin-
cipal característica da 
doença são as manchas 
vermelhas que se iniciam 
na cabeça e seguem para 
o tronco. Tosse, coriza e 
febre alta estão entre os 
sintomas mais comuns da 
doença.
Os pacientes que apresen-

de R$ 516 mil por ano, 
para atender mais de 500 
idosos da comunidade. Os 
serviços são abertos à po-
pulação e o melhor, tudo 
gratuito.
No CCTI “Estrela do Mar” 
é possível participar de au-
las de Pilates, Hidroginás-
tica, Zumba Gold, Alon-
gamento e Vôlei adaptado. 
Os interessados devem ter 
mais de 60 anos de idade e 
procurar o local com ates-
tado médico e documento 
com foto. 
O local funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, na 
Alameda Ciprestes, 145 – 
Cidade Jardim, telefone: 
(12) 3883-3668.
O Centro de Convivência 
do “Instituto Pró+Vida” 
realiza aulas de Alon-
gamento Tradicional e 
Adaptado, Pilates, Tai Chi 
Chuan, Hidroginástica, 
Zumba Gold, Dança, Ofi-

veículos e pedestres nas 
ruas.
A equipe Regional Nor-
te da Sesep trabalha com 
uma motoniveladora (Pa-
trol). Segundo a previsão, 
mais ruas do bairro serão 
contempladas com o tra-
balho.

tarem os sintomas devem 
procurar uma unidade 
mais próxima de sua resi-
dência. É importante não 
se medicar sem antes pas-
sar por um profissional.
As vacinas estarão dispo-
níveis em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS’s) do município, 
com exceção da UBS Ta-
batinga, e qualquer pessoa 
com idade entre seis meses 
a 59 anos pode aproveitar 
para atualizar a carteirinha 
de vacinação.
A 2ª Etapa da Campanha 
de Vacinação contra o sa-
rampo será realizada do 
dia 3 ao 31 de agosto, com 
o Dia D de mobilização 
marcado para dia 22 de 
agosto. Nessa fase, o pú-
blico-alvo serão pessoas 
na faixa etária de 30 a 59 
anos.

cinas de Tecnologia Digi-
tal, Instrumentos, Coral, 
Cantoterapia, Trabalhos 
Manuais (pintura em teci-
do, crochê, bordado e de-
cupagem).
Para participar é necessá-
rio ter acima de 60 anos e 
apresentar RG, CPF, com-
provante de residência e 
atestado médico. Funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h30, na Aveni-
da José Benedito de Faria, 
05 – Ponte Seca, telefone 
(12) 3883-6347.
O secretário da Sepedi, 
Léo Macedo, explica que 
firmar parcerias com estas 
instituições é uma forma 
de descentralizar os servi-
ços e atender mais perto a 
comunidade. “Nosso ob-
jetivo é sempre oferecer o 
melhor a nossa população 
idosa por meio de ações 
que aumentam a qualida-
de de vida deste público”, 
afirmou.


