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A Gazeta dos Municípios

Grupo de dança
apresenta espetáculo online 

“Corpos Brasileiros”

Segunda fase da reurbanização das
calçadas da Rua dos Andradas é discutida

entre a Prefeitura e comerciantes

Agentes do Departamento de Trânsito de
Pindamonhangaba, participam de simulado 

para Socorro à Vítima de Trânsito

Volkswagen comemora a 
marca de 2 milhões de

motores EA211 produzidos

A Cia. Repentistas do Cor-
po apresenta o espetáculo 
online “Corpos Brasilei-
ros”, neste sábado (15), às 
20h, pelo Youtube. Além 
do espetáculo, a equipe 
de criação do grupo reali-
zará um bate papo com o 
público após a apresenta-
ção, que ocorre em come-
moração aos 20 anos da 
companhia. O espetáculo 
“Corpos Brasileiros” é 
inspirado nas influências e 
confluências entre as cul-
turas indígena, portuguesa 
e africana que tomaram lu-
gar no Brasil e moldaram 
sua força motriz. 
Segundo o grupo, o re-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza nesta ter-
ça-feira (11) um encontro 
com os comerciantes da 
Rua dos Andradas para de-
finição das obras da segun-
da fase da reurbanização 
das calçadas deste trecho 
da via pública. O encon-
tro acontecerá no auditó-
rio da Prefeitura a partir 
das 18 horas e poderá ser 
acompanhado pela popu-
lação através de transmis-
são ao vivo pelo Facebook 
da Prefeitura. A secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, irá apre-
sentar os detalhes do pro-
jeto, que seguirá o mesmo 
padrão da primeira fase 
(entre o Banco Itaú e a 
lojas Teddy/Praça da Cas-
cata). A segunda etapa irá 
contemplar o trecho entre 
a rua Jorge Tibiriçá e a rua 
Cel. Fernando Prestes.
Esta melhoria faz parte 

Na última semana, os 
Agentes do Departamento 
de Trânsito da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, par-
ticiparam de um simulado 
de Socorro à Vítima de 
Trânsito, realizado na sede 
do DER em Taubaté.
O treinamento foi reali-
zado pelo engenheiro de 
segurança do Trabalho, 
Márcio Santos, e reuniu 
diversos profissionais da 
área da região. 
“Participamos do evento 
juntamente com os agen-

Nesta segunda-feira (10), 
a Volkswagen do Bra-
sil comemora os mais de 
cinco anos de fabrica-
ção motores turbo flex no 
País. Foram cerca de 900 
mil unidades rodando em 
solo nacional e exportadas 
para seis países em quatro 
continentes. Os motores 
TSI fazem parte da família 
EA211, que acaba de atin-
gir a marca de 2 milhões 
de motores produzidos na 
fábrica da Volkswagen em 
São Carlos.
Lançada em 2015, a mo-
torização TSI da Volkswa-
gen foi a pioneira do seg-
mento no Brasil, trazendo 
o primeiro motor de 1 litro 
com turbo, injeção direta e 

corte principal desta obra 
está na ginga, na quebra e 
no contratempo presente 
na música e, consequen-
temente, na maneira de 
dançar do brasileiro. Estas 
características são fruto da 
sonoridade sincopada dos 
ritmos brasileiros; onde o 
Baião, o Samba, o Côco, 
o Ijexá e o Maracatu ex-
põem as batidas e as mar-
cas deste choque cultural.
Os artistas da equipe 
acrescentam a este contex-
to as memórias afetivas de 
suas famílias e as misturas 
de raças que ocorreram em 
seus microuniversos para 
transformá-las em texto 

do programa de revitali-
zação da região central e 
será executada através da 
participação comunitária, 
sem custos para os cofres 
públicos, assim como as 
obras de revitalização do 
Centro Comercial 10 de 
Julho, que foi totalmente 
remodelado. A empresa 
responsável pelo finan-
ciamento da obra é o La-
boratório Ecolyzer Ltda, 
que executará as seguintes 
obras de melhorias de in-
fraestrutura: revitalização 
do espaço público com o 
alargamento das calçadas, 
colocação de guias e sar-
jetas, execução de drena-
gem e tubulação de águas 
pluviais, instalação de piso 
podotátil e colocação de 
ladrilho hidráulico, tota-
lizando um investimento 
no valor estimado de R$ 
370.000,00. A execução 
será da empresa Tinoco 

tes Alberto e Daniel e nos-
sa intenção é trazer esse 
simulado para todos da 
Secretaria de Segurança 
Pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba”, afir-
mou o chefe de Divisão 
de Operação de Trânsito e 
Transporte, Jairo Ribeiro 
Lopes.
O evento faz par-
te das ações do “Maio 
Amarelo”, que realiza                                       
campanha de conscienti-
zação sobre segurança no 
trânsito. 

flex. Os motores turbo flex 
TSI se destacam no mer-
cado, pois permitem ge-
rar um ótimo desempenho 
aliado a um baixo consu-
mo de combustível. Tudo 
isso, somado à reconheci-
da robustez e durabilidade 
oferecidas pelos veículos 
da VW, traz ao motorista 
um maior prazer ao dirigir.
Ao longo dos anos, a tec-
nologia se tornou sinôni-
mo de confiabilidade en-
tre os consumidores. Sua 
aplicabilidade e polivalên-
cia permitiram que ele fos-
se utilizado em diversos 
modelos como Polo, Vir-
tus, up!, Nivus, T-Cross, 
Tiguan e o próximo lan-
çamento na ofensiva de 

poético que dialoga ime-
diatamente com o imagi-
nário e as realidades do 
público.
A trilha sonora, composta 
especialmente para o tra-
balho, serve como barro 
do chão para revelar a so-
fisticação e a exuberância 
das matrizes culturais de 
que somos fruto. Quími-
ca humana, carregada de 
memória, usando o corpo 
como instrumento para 
refazer esta energia an-
cestral que se traduz em 
movimentos, sensações, 
gestos, palavras, músicas 
e brincadeiras nos corpos 
brasileiros.

Engenharia, contratada 
pela Ecolyzer.
A realização desta me-
lhoria estava programada 
para o final de 2020, entre-
tanto a Prefeitura acolheu 
o pedido dos comerciantes 
para não realizar a inter-
venção naquele momento, 
diante do cenário exposto, 
protelando a obra para o 1º 
semestre de 2021.
“A gestão Dr. Isael tra-
balha com transparência 
e chegou o momento de 
apresentarmos o novo cro-
nograma das obras, cujas 
melhorias na infraestrutu-
ra trará requalificação ao 
espaço urbano, garantindo 
segurança e acessibilidade 
aos pedestres. O benefício 
será para todos e o custo 
zero para os cofres públi-
cos e comerciantes”, afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.

Durante o encontro, os 
participantes foram atu-
alizados sobre diversas 
legislações na área, es-
pecialmente a Lei Lu-
cas, uma nova legislação 
federal que estabelece a 
obrigatoriedade da “capa-
citação em noções básicas 
de primeiros socorros de 
professores e funcionários 
de estabelecimentos de en-
sino público e privado de 
educação básica e de esta-
belecimentos de recreação 
infantil”.

SUVs da marca, o VW 
Taos. Graças à engenha-
ria de ponta e a expertise 
de nosso time, o novo mo-
delo irá oferecer a melhor 
relação peso/torque do 
segmento, acelerando de 0 
a 100 km/h em 9,3 s e com 
velocidade máxima de 194 
km/h.
“Este marco de dois mi-
lhões de motores da famí-
lia EA211 mostra a rele-
vância que a fábrica tem 
para a região e Grupo, já 
que, além de abastecermos 
o mercado interno, tam-
bém exportamos os mo-
tores TSI para Argentina, 
México e Espanha”, desta-
ca Cesar Drazul, plant ma-
nager da VW São Carlos.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Entenda os principais cuidados
que inquilinos com animais de estimação 

devem ter em apartamento alugado

Segundo a última Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), 
realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 
2019, 46,1% dos domicí-
lios no Brasil - cerca de 
48 milhões - possuíam 
pelo menos um cachorro e 
19,3%, um ou mais gatos. 
Esse grande número de 
adoção e compra de ani-
mais de estimação, causou 
uma verdadeira revolução 
no mercado, e o bem-es-
tar dos bichinhos tem sido 
cada vez mais levado em 
conta. Por isso, a cada dia 
que passa, são oferecidos 
mais serviços exclusivos 
para eles - desde pet shops, 
centros de adestramento, 
dog walkers até resorts e 
planos de saúde para ca-
chorro e gato.
Com o mercado imobili-
ário não foi diferente, ele 
também precisou se adap-
tar ao novo cenário, já que 
uma quantidade maior de 

inquilinos com pets tem 
buscado alugar um imó-
vel. 
Criar um animal de esti-
mação em um apartamento 
alugado é uma realidade, e, 
em tempos de isolamento 
social, ter a companhia de 
um deles deixa as pessoas 
mais felizes. Conhecendo 
os seus direitos e deveres e 
considerando o bem-estar 
do pet e as regras de con-
vivência do condomínio, 
os inquilinos donos de pet 
podem viver em harmonia 
com a vizinhança.
São muitas as dúvidas em 
relação a este tema. Pri-
meiramente, é preciso dei-
xar claro que a legislação 
não permite a proibição 
de animais de estimação 
em condomínios, mas os 
proprietários podem fazer 
essa restrição quando fo-
rem alugar o seu imóvel, 
uma vez que os contratos 
firmados são privados. Ao 
condomínio cabe impor 

regras para o uso das áre-
as comuns, assim como 
interferir nos casos em 
que a presença do animal 
ponha em risco a saúde e 
segurança dos demais mo-
radores.
Sobretudo, os donos de 
pet devem se atentar para 
alguns cuidados básicos 
que devem ter ao manter 
animais de estimação em 
apartamentos alugados. 
Algumas das reclamações 
mais recorrentes têm a ver 
com barulho e higiene. 
Portanto, separe um tempo 
para levar o cachorro para 
passear, pois isso evita que 
ele fique estressado dentro 
de casa e comece a latir e 
ganir com frequência, in-
comodando a vizinhança. 
Para evitar mal entendi-
dos, o locatário deve ler 
todo o contrato de aluguel 
e verificar se existe algu-
ma cláusula que proíba a 
presença de animais de es-
timação no imóvel.

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

Livro D-25, FLS. nº 252, Termo nº 7372
Faço saber que pretendem se casar JOÃO PAULO BERNARDES DE SOUZA e SAMARA ROLLA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-
-SP, nascido no dia 11 de junho de 1984, de estado civil divorciado, de profissão operador de máquina, residente e domiciliado 
na Rua Poços de Caldas, nº 412, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de ALUISIO GONÇALVES DE SOUZA, natural 
de Tremembé/SP e de LÊDA MARIA BERNARDES DE SOUZA, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
01 de abril de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no 
dia 27 de setembro de 1991, de estado civil divorciada, de profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada na Rua 
Poços de Caldas, nº 412, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de DAVÍ ROLLA, residente e domiciliado em Tremembé/SP 
e de CÉLIA REGINA DA SILVA ROLLA, residente e domiciliada em Taubaté/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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Após aglomerações Prefeitura de 
Santo Antônio do Pinhal decreta 

restrições ao Pico Agudo

São Paulo vai investir
R$ 36 milhões em esporte

Procon de Caçapava emite
alerta sobre golpe de
falsos funcionários

A Prefeitura de Santo An-
tônio do Pinhal, decreta 
que a partir de hoje (7), o 
ponto turístico da cidade, 
Pico Agudo, terá restri-
ções de acesso. A medida 
foi tomada após registros 
de aglomeração no último 
fim de semana. Segundo 

O Governador do estado 
de São Paulo, João Doria 
e o Secretário de Esportes, 
Aildo Ferreira, anuncia-
ram ainda hoje, segunda-
-feira (10), no Palácio dos 
Bandeirantes, um inves-
timento direto de R$ 36 
milhões em instalações 
esportivas em todas as 
regiões do Estado. Serão 
instaladas 120 novas aca-
demias ao ar livre, 100 
pistas de skate, além da re-
vitalização de 40 quadras 
poliesportivas. As obras 
beneficiam 224 municí-
pios paulistas.
Todos os convênios assi-
nados entre o Governo de 
São Paulo e as prefeituras 
terão os trabalhos con-
cluídos até dezembro de 
2021. Estiveram presen-
tes ao evento os Secretá-
rios de Desenvolvimento              
Regional, Marco Vinholi; 
e da Casa Civil, Cauê Ma-
cris.
“Fico muito feliz em poder 
fazer esse anúncio hoje, 
com esforço do Governo 
do Estado de São Paulo, 
mesmo com todas as difi-

A unidade do Procon de 
Caçapava emitiu um aler-
ta nesta quinta-feira (6), 
depois de ser informada 
por um comerciante sobre 
uma abordagem suspeita.
Pessoas estão se passan-
do por fiscais do Procon 
em visita aos estabeleci-
mentos, ameaçando pro-
prietários e responsáveis e 
dizendo que vão acionar a 
imprensa e a polícia.
De acordo com a regional 
do Procon em São José 
dos Campos, esse tipo de 

a gestão, com as novas 
regras, será permitido so-
mente 30 veículos simul-
tâneos no local ao longo 
do dia, com acesso restrito 
das 18h até às 8h. 
A prefeitura informou que 
irá reforçar as fiscalizações 
no local, e seguirá com as 

culdades que a pandemia 
nos impôs”, disse Ferreira.
Confira abaixo os muni-
cípios e equipamentos es-
portivos anunciados:
Academias ao ar livre
Alfredo Marcondes, Assis, 
Barra do Chapéu, Barri-
nha, Batatais, Bebedouro, 
Biritiba Mirim, Boituva, 
Buri, Caiabu, Cajati, Ca-
naneia, Carapicuíba, Ca-
tanduva, Cerqueira César, 
Cerquilho, Colina, Diade-
ma, Duartina, Embu das 
Artes (2), Francisco Mora-
to, Guaimbê, Guará, Iga-
ratá, Iguape, Ipuã, Itapece-
rica da Serra, Itaporanga, 
Itaquaquecetuba, Itararé, 
Itariri, Juquitiba, Lins, 
Marília, Miracatu, Monte 
Castelo, Narandiba, Neves 
Paulista, Pacaembu, Pa-
riquera-Açu, Pedregulho, 
Pedro de Toledo, Pindo-
rama, Pirajuí, Piratininga, 
Potirendaba, Presidente 
Epitácio, Ribeirão Branco, 
Santa Isabel, Sertãozinho, 
São Vicente, Sorocaba, 
Suzano, Tapiraí, Tarabai, 
Vargem Grande Paulista e 
Vargem Grande do Sul.

conduta trata-se de golpe.
As fiscalizações efetuadas 
pelo órgão não são reali-
zadas com a presença de 
policiais e imprensa. 
E antes de qualquer fiscali-
zação, há um comunicado 
ao coordenador do Procon 
municipal, o que não ocor-
reu neste caso.
Segundo a Prefeitura de 
Caçapava, o Procon tam-
bém não faz venda de Có-
digo de Defesa do Consu-
midor. 
As multas que porven-

restrições sem prazo de re-
vogação. O Pico Agudo é 
o 15º maior ponto do país 
com 1.634 metros de altu-
ra e é bastante procurado 
por turistas para apreciar 
a vista da Serra da Manti-
queira e para a prática de 
atividades.

Pistas de skate
Anhumas, Assis, Atibaia, 
Boituva, Biritiba Mirim, 
Botucatu, Campo Limpo 
Paulista, Cananeia, Capão 
Bonito, Capela do Alto, 
Cravinhos, Franca, Fran-
cisco Morato, Garça, Gua-
rujá (2), Guarani D´Oeste, 
Iepê, Iguape, Ipuã, Itariri, 
Itapevi, Itápolis, Itaqua-
quecetuba, Itapecerica da 
Serra, Itararé, Jabotica-
bal, Jardinópolis, Juquiti-
ba, Monte Alto, Osasco, 
Palmeira D´ Oeste, Pilar 
do Sul, Pindorama, Pi-
tangueiras, Santa Branca, 
Sertãozinho, Sorocaba (2), 
Suzano (2), Teodoro Sam-
paio e Várzea Paulista.
Revitalização de quadras 
poliesportivas
Águas de Lindoia, Bál-
samo, Bebedouro, Buri, 
Campinas, Embu das Ar-
tes (2), Guarujá, Inúbia 
Paulista, Ipuã, Itaporanga, 
Jaboticabal, Oscar Bres-
sane, Pirapozinho, Pre-
sidente Epitácio, Salto, 
Santa Branca, Santa Rita 
do Oeste, Sorocaba e Va-
lentim Gentil.

tura sejam aplicadas 
por funcionários reais, 
em                    decor-
rência de diligências, não 
ocorrem no momento da 
fiscalização, ou seja, não é 
recolhido                  nenhum 
valor do proprietário.
Para mais informações, o 
telefone do Procon em São 
José dos Campos, que res-
ponde por Caçapava é (12) 
3909 1440. Já em Caçapa-
va os telefones disponíveis 
são (12) 3652 2414 e 3653 
2870.
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Partes de trilho e 600 metros 
de cabos são furtados da 

Estrada de Ferro em Pinda

Caraguatatuba e Caçapava
ampliam vacinação contra a gripe 

para idosos e professores

Rolling Stones anuncia
lançamento de CD e DVD do

famoso show em Copacabana

Os moradores de Pinda-
monhangaba foram sur-
preendidos no último fim 
de semana. Cerca de 600 
metros de cabeamento de 
fiação, que aterra a rede 
elétrica, e partes do trilhos 
foram furtados da Estra-
da de Ferro Campos do 
Jordão (EFCJ). O crime 
aconteceu na parada São 
Judas Tadeu, no bairro do 
Bom Sucesso. De acordo 
com a EFCJ, as equipes 
de manutenção já estão 
trabalhando para restabe-
lecer a circulação na linha. 
Entretanto, os trabalhos 
devem durar aproximada-
mente 20 dias. A alterna-
tiva para os usuários seria 
o transporte rodoviário. O 
bondinho faz a linha Cen-
tro - Estação Piracuama e 
transporta em média mil 
pessoas por semana. 
Em nota, a EFCJ lamenta 

Caraguatatuba iniciou a 
segunda fase da Campa-
nha de Vacinação contra 
a gripe (H1N1), nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs), das 8h às 17h.
Fazem parte desta fase, 
os idosos com mais de 60 
anos e professores da rede 
pública e privada. De acor-
do com a prefeitura, o pú-
blico total estimado dessa 
segunda fase é de 22.338.
É importante ressaltar que 
o idoso ou professor va-
cinado contra a Covid-19 
nos últimos 15 dias não 
será imunizado contra a 
gripe. A Secretaria de Saú-
de do Estado contraindica 
a aplicação das duas doses 
(H1N1 e Covid-19) simul-
taneamente.
No dia da vacinação, o 
professor deverá apresen-
tar um comprovante de 
trabalho, como holerite, 
carteira de trabalho ou 
crachá. Além desses, ain-
da podem receber a dose 
do imunizante: as crian-
ças (maiores de seis meses 
a menores de seis anos), 
gestantes, puérperas (com 

Quinze anos depois do 
grande show em Copa-
cabana, Rolling Stones 
anuncia lançamento de 
CD e DVD da apresenta-
ção que marcou o país e a 
banda. O show aconteceu 
no ano de 2006, de forma 
gratuita na praia de Copa-
cabana no Rio de Janeiro. 
A apresentação contou 

o ocorrido. “Lamentamos 
que a atitude criminosa de 
vândalos comprometa a 
locomoção dos passagei-
ros que precisam do trans-
porte público”.  A Polícia 
Civil está investigando 
o caso. Já a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, disse 
que investe em seguran-
ça pública, capacitando e 
equipando a Guarda Civil 
Metropolitana, além do in-
vestimento em câmeras de 
segurança integradas, com 
apoio do COI. Veja nota na 
íntegra abaixo. 
Nota da Prefeitura de Pin-
damonhangaba: Nos últi-
mos anos Pindamonhan-
gaba tem investido muito 
em segurança pública. A 
Guarda Civil Metropoli-
tana está capacitada, equi-
pada e treinada para coibir 
atos contra o patrimônio 
público e privado e garan-

45 dias pós-parto) e tra-
balhadores da saúde que 
atuam em clínicas e con-
sultórios (liberais e autô-
nomos).
Desses grupos, até o ul-
timo levantamento feito 
pela Secretaria de Saúde 
no dia 3 de maio, 4.346 
pessoas comparecem aos 
locais de vacinação, o que 
representa 27,5%.
No geral, a Secretaria 
vacinou 3.405 crianças 
(34,4%); 277 profissionais 
da saúde (6,3%); 620 ges-
tantes (48,2%); 44 puérpe-
ras (20,9%).
Segundo a Secretaria de 
Saúde, Caraguatatuba re-
cebeu 14.150 doses de va-
cina contra a doença para 
imunizar os grupos prio-
ritários da campanha de 
vacinação, que está sendo 
realizada somente aos sá-
bados. Vacinação em Ca-
çapava
Caçapava também come-
ça a 2ª etapa da vacinação 
contra a gripe, Influenza 
(H1N1), mas a partir de 
amanhã (11), para dois no-
vos grupos: idosos a partir 

com mais de 1 milhão de 
pessoas, sendo considera-
da uma das apresentações 
mais icônicas da banda.
“A BIGGER BANG: 
LIVE ON COPACABA-
NA BEACH”, será lança-
do no dia 9 de julho, de 
forma remixada, reeditada 
e remasterizada, nos for-
matos de DVD, CD, Blu-

tir a segurança dos cida-
dãos. Uma das ações que 
tem ocorrido em larga es-
cala é o investimento em 
câmeras de segurança inte-
gradas, com Base e apoio 
do COI. Esse trabalho 
auxilia tanto as polícias, 
quanto da base para tra-
balho de inteligência para 
impedir atos de roubo, fur-
to ou ameaça à segurança. 
Recentemente o município 
anunciou mais uma etapa 
do processo de implanta-
ção do Cidade Inteligente, 
que virá a ratificar ainda 
mais esse compromisso 
com a segurança pública. 
Sobre a área onde houve 
furto, informamos que se 
trata de região sob respon-
sabilidade do Governo do 
Estado, via CPTM - que 
controla as atividades da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão.

de 60 anos e professores. 
A campanha é cumulativa 
e os demais públicos que 
tenham perdido o prazo 
ainda podem procurar os 
postos de vacinação.
Em Caçapava, são três os 
pontos de vacinação con-
tra a Influenza, que fun-
cionarão das 9h às 16h de 
segunda a sexta-feira: 
- Centro de Convivência 
da Terceira Idade Viva a 
Vida - Avenida Dr. Perei-
ra de Mattos, 229 - Centro 
(próximo ao Mercado Mu-
nicipal);
- Posto de Saúde da Vila 
Menino Jesus (Rua Antô-
nio Guedes Tavares, 184);
- Posto de Saúde de Pieda-
de (Rua João Antônio No-
gueira, 110);
- Posto de Saúde de Caça-
pava Velha (Estrada Mu-
nicipal Amadeu Tenedi-
ni, 249). Para se vacinar, 
a pessoa deve levar RG, 
carteira de vacinação e, no 
caso dos professores, é ne-
cessário apresentar holeri-
te ou algum comprovan-
te de demonstre vínculo 
como professor.

-ray e vinil. A pré-venda 
já está disponível no site 
oficial da banda.
Além do material, a ban-
da também lançará um EP 
digital, no dia 28 de maio, 
com 5 faixas: “Sympathy 
For The Devil”, “Wild 
Horses”, “You Got Me 
Rocking” e “Happy” e 
“Rough Justice”.


