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A Gazeta dos Municípios

Secretário de Saúde de
Caçapava pede exoneração

Documentação de regularização dos
imóveis da Vila São Benedito é encaminhada 

ao Cartório em Pindamonhangaba

CODIVAP visita Centro
de Contingência

Estadual da COVID-19

O médico Max Cavichini, 
que assumiu a Secretaria 
de Saúde no início do go-
verno municipal em Caça-
pava, pediu exoneração na 
manhã desta quinta-feira 
(11). Foram 70 dias após 
o início da nova gestão. 
“Me afastei por motivos 
particulares em que houve 
compreensão da prefeita e 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues, assinou na manhã 
desta quinta-feira (11) e 
entregou pessoalmente ao 
Cartório de Registro de 
Imóveis do município, a 
documentação para bene-
ficiar 214 famílias da Vila 
São Benedito que recebe-
rão a regularização fundi-
ária de seus imóveis. O ato 
contou com a presença do 
presidente da Câmara, ve-
reador José Carlos Gomes 
- Cal; vice-prefeito Ricar-
do Piorino; secretário de 
Habitação do município, 
Felipe César; adjunto da 
pasta, João Gontijo e dos 
técnicos da secretaria e da 
Fundação ITESP.
O Projeto de Regulariza-
ção Fundiária do núcleo 
foi entregue ao Cartório de 
Registro de Imóveis com 
a homologação da ata de 
reunião da Comissão Mu-
nicipal, edital, documentos 
técnicos e a primeira CRF 
emitida pelo ITESP. O pre-
sidente da Associação dos 
Moradores, Gerson Bene-

Uma comitiva de Prefeitos 
da Associação de Muni-
cípios do Vale do Paraíba 
- CODIVAP esteve nesta 
quinta-feira (11) na sede 
do Governo do Estado em 
São Paulo para se reunir 
com o Centro de Contin-
gência da COVID-19 que 
gerencia o Plano São Pau-
lo. Estavam presentes oito 
(8) Prefeitos da região: 
Bananal, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, São José 
do Barreiro e Taubaté.
O grupo foi recebido pelo 
Coordenador do Centro de 
Contingência, Dr. Paulo 
Menezes, e pelo Secretá-
rio de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinho-
li, além do Subsecretário 
de Relacionamento com 
os Municípios, Ortiz Ju-
nior. O Presidente da CO-
DIVAP, Izaias Santana, 
iniciou o encontro consi-
derando as razões que os 
trouxeram, explanando 
sobre os impactos dos úl-
timos dias nas cidades da 
Regional Taubaté (DRS 
17 - Vale do Paraíba) com 
a Fase Vermelha.
“Junto conosco trazemos 
os relatórios do nosso 
portal de monitoramento 
de dados oficiais da pan-
demia no Vale, o Portal 
CODIVAP Cidades Sau-
dáveis e Inteligentes, que 
fundamentam o questiona-
mento da população e do 
Conselho de Prefeitos(as).  
Em um histórico de janei-
ro a março, a região teve 
seus piores indicadores so-
mente no mês de janeiro, 

dos colegas secretários. A 
equipe formada por mim é 
brilhante e dará continui-
dade ao que planejamos. A 
decisão foi pessoal e acre-
dito que posso ajudar mui-
to mais em outro local”, 
disse Max, por mensagem 
para esta reportagem ago-
ra a noite.  Mais cedo, a 
prefeita Pétala Lacerda 

dito Leme, participou do 
ato e comemorou a impor-
tante conquista. “Uma luta 
de muitas décadas. Muitos 
moradores faleceram sem 
esse documento, mas hoje 
seus familiares podem 
comemorar essa primeira 
vitória que trará seguran-
ça jurídica para o bairro”, 
afirmou. Pelo ITESP es-
tiveram presentes o coor-
denador regional Manoel 
Martins e a supervisora do 
GTC/Fundiário de Tauba-
té, Gabriela Portioli de 
Oliveira Pinheiro. “Quan-
do assumimos a gestão 
do município em 2017 
fixamos como meta regu-
larizar o maior número de 
imóveis. Hoje demos mais 
um passo e parabenizo a 
Vila São Benedito pela pa-
ciência. O bairro será va-
lorizado e seus moradores 
poderão dormir tranquilo 
com a titularidade de seus 
imóveis”, comentou o pre-
feito Isael Domingues.
Histórico
A Vila São Benedito é um 
núcleo urbano informal 

quando tinha índices equi-
valentes ao regramento e 
assim permaneceu durante 
semanas. De lá para cá, 
nossos municípios fizeram 
a lição de casa e manti-
veram-se desde fevereiro 
em uma estabilidade que 
agora não equivale ao fa-
seamento Vermelho como 
considerou o Plano São 
Paulo”, explicou o Prefei-
to de Jacareí.
Apresentando mais um 
dia com dados alarmantes 
do avanço da pandemia 
e a nova cepa em todo o 
Estado, a comitiva sou-
be durante a reunião pe-
los gestores do Plano São 
Paulo do anúncio da cha-
mada Fase Emergencial, 
divulgada em coletiva na 
sequência do encontro. A 
medida amplia ainda mais 
os setores e serviços proi-
bidos de funcionar nas ci-
dades, tendo em vista os 
riscos de colapsar o Siste-
ma de Saúde do Estado.
Entretanto, o Coordenador 
do Centro de Contingência 
acolheu da mesma forma 
os pleitos tragos pelos Pre-
feitos. “É justa a reivindi-
cação dos municípios, mas 
precisamos ser firmes nes-
te momento tão delicado 
que enfrentamos. Porém, a 
proposta de modelo híbri-
do entre Fases Vermelha 
e Laranja para a Regional 
Taubaté será levada ao co-
nhecimento dos membros 
da equipe técnica do nosso 
Centro de Contingência”, 
justificou Menezes mo-
mentos antes de anunciar 
junto ao Governador a 

(Cidadania), divulgou um 
vídeo falando da exonera-
ção. “Hoje recebi o pedido 
de exoneração do Dr. Max 
da Secretaria de Saúde. 
Agradeço todo o trabalho 
desenvolvido”, disse.  
De acordo com a asses-
soria de imprensa da pre-
feitura, ainda não há nin-
guém para assumir a pasta. 

consolidado, inserido no 
bairro Curuçá, Distrito de 
Moreira César. Surgiu do 
desmembramento de áreas 
rurais particulares que fo-
ram loteadas para fins de 
moradia a partir da década 
de 1960. Para a regulari-
zação fundiária urbana do 
núcleo a Prefeitura de Pin-
damonhangaba contratou 
a Fundação Itesp, sendo os 
trabalhos técnicos e jurídi-
cos realizados pelos Gru-
pos Técnicos de Campo de 
Taubaté e Pariqueda-Açu 
da Diretoria de Recursos 
Fundiários. A primeira 
planta oficial da Vila São 
Benedito retrata uma área 
de 411.566,51 metros qua-
drados com perímetro de 
4.819,98 metros compre-
endendo 571 lotes e 22 
ruas e vielas em 19 qua-
dras. Após a aprovação da 
titulação de 214 imóveis, 
essas famílias preenche-
ram os requisitos legais e 
fazem parte da listagem da 
primeira Certidão de Re-
gularização Fundiária do 
bairro.

Fase Emergencial em todo 
o Estado.
Para a Mesa Diretora da 
Associação, o propos-
ta híbrida consiste em os 
Serviços e Comércios, 
de terças a quintas-feiras 
funcionarem até às 18h 
enquanto estiver na Fase 
Laranja, sob os critérios 
do Plano São Paulo. Ainda 
no encontro, Prefeitos re-
presentantes da CODIVAP 
conseguiram com o Se-
cretário Marco Vinholi a 
autorização de ampliação 
de mais leitos para Hospi-
tais Regionais do Vale do 
Paraíba. “Ficam autoriza-
das a abertura de mais 10 
leitos de UTI no Hospital 
Regional de Taubaté e ou-
tros 10 UTI e 30 leitos de 
enfermaria no novo Hos-
pitalRegional de Caragua-
tatuba, comprometendo-
-me a ir visitar a unidade 
do Litoral nas próximas 
semanas para juntos estu-
darmos ainda mais alter-
nativas”, garantiu o Se-
cretário. A Associação se 
sensibiliza com o momen-
to de agravamento da pan-
demia, mas também enten-
de que é possível a busca 
por alternativas, como a 
proposta apresentada ao 
Governo. “Momentos de-
licados exigem diálogo e 
ações contundentes, como 
a proposta hibrida apre-
sentada que visa amenizar 
os impactos em nossos 
municípios. As economias 
duramente afetadas teriam 
um alívio mantendo seve-
ros protocolos sanitários”, 
finalizou Izaias.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Confira as determinações
da fase emergencial

no estado de São Paulo

As escolas da rede estadu-
al só ficarão abertas para 
merenda de alunos caren-
tes e distribuição de ma-
teriais mediante agenda-
mento prévio. Os recessos 
de abril e outubro serão 
antecipados para o perío-
do entre 15 e 28 de março. 
A Secretaria da Educação 
também vai indicar que a 
medida seja adotada nas 
escolas municipais e par-
ticulares. A fase emergen-
cial do Plano São Paulo 
mantém a fase vermelha 
de controle da pandemia e 
regulação de serviços não 
essenciais. Porém, para 
ampliar o distanciamento 
social e reduzir a circula-
ção urbana, foram amplia-
das as restrições de algu-
mas atividades comerciais 
autorizadas na fase verme-
lha. A restrição completa 
proíbe retirada presencial 
de produtos em restauran-
tes e lanchonetes, proíbe 
atendimento presencial 
em lojas de material de 
construção e veta celebra-
ções religiosas coletivas 
e atividades esportivas 
em grupo. Lojas e restau-
rantes só poderão fazer 
entregas pelo sistema em 
que o consumidor recebe 
o produto dentro de seu 
veículo (drive thru), entre 
5h e 20h, ou por serviços 
de entrega na residência 
(delivery) por telefone ou 
aplicativo de internet. Não 
haverá nenhuma restrição 
ao funcionamento de su-
permercados.
O teletrabalho será obri-

gatório para todas as ati-
vidades administrativas 
não essenciais. A imposi-
ção vale tanto para órgãos 
públicos como escritórios 
particulares e serviços de 
call center. Todas as me-
didas da fase emergencial 
visam reduzir a circulação 
de ao menos 4 milhões de 
pessoas por meio das res-
trições adicionais.
Horário escalonado

O Governo do Estado 
também recomenda que 
Prefeituras da Região Me-
tropolitana de São Paulo 
imponham o escalona-
mento de horários de en-
trada de trabalhadores de 
atividades essenciais para 
evitar aglomerações no 
transporte público. Os ho-
rários indicados são das 
5h às 7h para profissionais 
da indústria, 7h às 9h para 
os de serviços e 9h às 11h 
para os do comércio.
O conjunto de medidas 
emergenciais adotado por 
São Paulo é similar aos de 
países que adotaram re-
gras mais duras para con-
ter a pandemia por meio 
da circulação restrita. Re-
centemente, o Governo de 
Portugal teve sucesso na 
redução de novos casos e 
mortes por COVID-19 ao 
impor normas mais am-
plas de isolamento social.
Escolas
O recesso será de duas se-
manas e vai até o dia 28 de 
março. A medida ocorre 
por conta das restrições 
apresentadas hoje (11) na 

fase emergencial do Plano 
São Paulo. Neste período 
as unidades estarão aber-
tas para oferecer meren-
da escolar aos alunos que 
mais precisam. Também 
estarão disponíveis para 
a distribuição de material 
didático impresso e dos 
chips de internet aos alu-
nos que fizeram adesão ao 
programa. Todos os aten-
dimentos serão feitos com 
horário marcado.
“As escolas estaduais 
seguem abertas, porque 
temos estudantes que de-
pendem da merenda para 
a segurança alimentar. E 
quem puder, neste momen-
to, fique em casa. Assim, 
vamos reduzir a circulação 
de pessoas, melhorando as 
condições para o retorno 
das aulas presenciais, após 
o período de recesso”, des-
taca o Secretário estadual 
de Educação, Rossieli 
Soares. As escolas devem 
se organizar para definir 
quais membros da equipe 
escolar estarão presentes 
a cada dia para realizar as 
atividades necessárias. Já 
as redes municipais e par-
ticulares terão autonomia 
para decidir se vão ou não 
acompanhar o calendário 
da rede estadual, anteci-
pando o recesso.
A recomendação, entre-
tanto, é que todas as ati-
vidades presenciais sejam 
reduzidas, com limite má-
ximo de até 35% dos alu-
nos atendidos por dia, res-
peitando os protocolos de 
segurança.
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UNITAU abre inscrições para rodas 
de conversa sobre introdução
alimentar sólida das crianças

Justin Bieber revela
músicas de seu novo disco

Acidente na Oswaldo Cruz deixa 
3 vítimas feridas e um óbito

APTA Regional de Pindamonhangaba 
sofre com furto de 300 rãs

O Centro de Educação 
Alimentar e Terapia Nu-
tricional (Ceatenut) da 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) está com ins-
crições abertas para rodas 
de conversa virtuais des-
tinadas a mães e a cuida-
dores. As atividades têm o 
objetivo de ensinar sobre 
como iniciar e dar conti-
nuidade ao processo de 
introdução da alimentação 
sólida da criança pequena 
(até 2 anos).  
As aulas têm início no dia 
24 de março no modo re-
moto, todas as quartas-fei-
ras, das 10h às 11h, na pla-
taforma microsoft teams. 
Elas serão mediadas por 
alunos e por professores 
de Nutrição e Medicina da 
UNITAU. Os professores 
responsáveis são: Profa. 
Dra. Alexandra Magna 
Rodrigues e Prof. Dr. Ri-
cardo Marcitelli.  

Justin Bieber está prepa-
rando as divulgações de 
seu disco novo. O álbum 
está previsto para chegar 
ao mercado no próximo 
dia 19 de março e já está 
sendo um dos assuntos 
mais comentados entre os 

Nesta quinta-feira (11), 
Por volta das 14h, o Corpo 
de Bombeiros foi aciona-
do para socorrer o aciden-
te de uma colisão frontal 
entre automóveis no Km 

Ainda na madrugada da 
última terça-feira (9), a 
APTA de Pindamonhan-
gaba teve 300 rãs furtadas. 
Em nota à imprensa, a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo confirmou o 
ocorrido. Na nota, a secre-
taria também explicou que 
foram cerca de 300 rãs jo-
vens, adultas e reproduto-

A alimentação, atualmen-
te, é considerada uma si-
tuação de risco devido ao 
alto consumo de alimentos 
ultraprocessados. Crian-
ças, muitas vezes, cres-
cem com alimentos que 
superam a capacidade de 
digestão, o que pode de-
sencadear uma série de 
doenças. Uma introdução 
na alimentação comple-
mentar adequada ajuda no 
crescimento da criança e 
pode prevenir doenças na 
infância e na vida adulta. 
O projeto das rodas de 
conversa começou no se-
gundo semestre de 2020 e 
veio com o objetivo de ti-
rar dúvidas com relação à 
introdução alimentar. “As 
rodas de conversa têm pos-
sibilitado o aprendizado 
frente às novas diretrizes 
alimentares e possibilitam 
também a troca de experi-
ências entre as mães, o que 

fãs do cantor.
Para amenizar a curiosida-
de, Justin decidiu revelar a 
tracklist do álbum e reve-
lou as canções que estarão 
presentes. Vão ter 16 mú-
sicas no disco e ele contará 
com as faixas já lançadas 

45 da Oswaldo Cruz.
O acidente ocorreu próxi-
mo ao radar em São Luiz 
do Paraitinga, deixando 4 
vítimas, sendo uma delas 
fatal. 

res da APTA Regional de 
Pindamonhangaba. A Po-
lícia Militar esteve no lo-
cal e um boletim de ocor-
rência foi feito na Polícia 
Civil. O crime traz pre-
juízos para projetos que 
eram desenvolvidos desde 
2006. Os animais eram 
utilizados em dois proje-
tos de pesquisa, que usa-
vam as rãs para monitorar 

é fundamental para a práti-
ca alimentar futura dessas 
famílias”, comenta o Prof. 
Dr. Ricardo. 
Além disso, as ativida-
des ajudarão a fortalecer 
a autoconfiança materna 
em sua capacidade de ali-
mentar de maneira ade-
quada. São profissionais 
especializados no tema 
que abordarão o assunto 
numa linguagem acessível 
e trocarão experiências de 
receitas e nutrientes para 
que as famílias adotem 
práticas de uma alimenta-
ção saudável. 
“As aulas remotas permi-
tem que as mães ou as cui-
dadoras possam participar 
todas as semanas sem ter 
de sair de casa. Elas po-
dem trocar experiências 
ao mesmo tempo em que 
estão com seus bebês”, 
comenta a Profa. Dra. Ale-
xandra.

“HOLY (Ft. Chance The 
Rapper)”, “Anyone”, “Lo-
nely (With benny blanco)” 
e “Hold On”.
Também foi revelado as 
participações de outros 
artistas como Khalid, The 
Kid LAROI e Burna Boy. 

As outras três, foram       
socorridas ao Hospital         
Regional do Vale do Para-
íba.
Até o momento a pista 
continua interditada.

a toxidade de defensivos 
agrícolas empregados nas 
lavouras de arroz irrigado. 
Ao todo, mais de R$ 960 
mil foram investidos di-
retamente nos projetos. A 
Secretaria de Agricultura 
concluiu a nota declaran-
do que “está em proces-
so de contratação de uma 
empresa de vigilância para 
unidade de pesquisa”.
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Polícia Rodoviária Federal 
apreende insumos para
falsificação de cervejas

Em São José dos Campos, 
GCM implanta autuação

eletrônica de trânsito

Pindamonhangaba pede o 
apoio da população no

combate à dengue e escorpião

Na última quarta-feira 
(10), os agentes da Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), abordaram um 
ônibus interestadual no                                
km 86 da Presidente Du-
tra (BR 116), no Vale do 
Paraíba, e durante a fis-
calização apreenderam             
insumos que seriam utili-
zados para falsificação de 
cervejas.

A Prefeitura de São José 
dos Campos, por meio da 
GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal), implantou a autu-
ação eletrônica de trânsito 
com o objetivo de aprimo-
rar, desburocratizar e agi-
lizar o trabalho. O novo 
sistema começou a vigo-
rar neste mês e substitui 
as multas feitas através de 
talões.
Foi implantado um aplica-
tivo nos tablets dos guar-
das que atuam com viatu-
ras elétricas e com motos. 
Posteriormente, o serviço 
será ampliado para os ce-
lulares utilizados pelos 
agentes.
Mais agilidade
Desde 2017, a Guarda 

Nesta quarta-feira (10), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba reuniu diversas 
secretarias municipais 
para discutir ações inte-
gradas visando combater a 
dengue e o escorpião, que 
são grandes inimigos da 
saúde pública, a secretaria 
de Saúde, Valéria Santos, 
ressalta que para vencer 
essa guerra o engajamento 
da população é fundamen-
tal.
Segundo o coordenador 
do Programa de Saúde da 
Vigilância Epidemiológi-
ca, Ricardo Costa Manso, 
a situação está crítica visto 
à última Análise de Densi-
dade Larvária (ADL), me-
dindo em diversas áreas do 
município a presença de 
larvas em possíveis cria-
douros. A última medição 
registrou uma média para 
o município de 4,5, bem 
acima do índice de 1.0, 
recomendado pelo Minis-
tério da Saúde. Dentre os 
bairros apontados como 
estado crítico estão: Cam-
pinas, Triângulo, Cidade 
Nova, Feital, Jd. Eloyna, 
Jd. Regina e Goiabal.
Ricardo afirma que: “Esta-
mos fazendo todo o esfor-
ço para reduzir essa marca. 
Temos uma região crítica 
que é a zona leste da cida-
de, onde em alguns bairros 
o índice chegou a 7,5, ou 
seja, de cada 100 imóveis 
analisados, 7,5 constaram 
larvas do mosquito em 
criadouro de dengue”.
Além da Secretaria de 
Saúde, participaram do en-
contro representantes das 
pastas do Meio Ambiente, 
Esportes, Educação e Go-
verno e Serviços Públicos.
“Definimos que iremos 
utilizar de todos os meios 
para chegar as informa-
ções de conscientização 
à população, como ações 
com professores da rede 
municipal durante as aulas 
on line e com profissionais 
de educação física duran-
te as aulas da SEMELP”, 
afirmou Valéria.
Nos próximos dias a Pre-

Foram encontrados duran-
te a vistoria no veículo, 19 
caixas contendo vários ró-
tulos e tampas falsificados 
da marca de cerveja Brah-
ma. 
Foi identificado como pro-
prietário um passageiro de 
43 anos, que afirmou rea-
lizar esse tipo de viagem 
uma vez por mês, mas que 
desconhecia o conteúdo 

Civil Municipal passou 
por um processo de re-
cuperação e melhoria de 
sua infraestrutura e de               
capacitação de seus profis-
sionais.
Através do programa São 
José Unida, que reúne to-
das as forças de segurança 
para evitar a violência e 
reduzir os índices de cri-
minalidade no munícipio, 
foi intensificada a utiliza-
ção de tecnologia de ponta 
para tornar mais rápido e 
eficiente o serviço presta-
do diariamente à popula-
ção.
A GCM foi equipada com 
30 carros elétricos e 100 
novos agentes foram con-
tratados. Também foram 

feitura irá lançar uma forte 
campanha utilizando todos 
os veículos de comunica-
ção como rádio, tv, jornal, 
portais, redes sociais, car-
ro de som, panfletos, ví-
deos educativos, cartazes, 
outdoor, entre outros.
“Prevenir é a melhor for-
ma de evitar a dengue, 
zika e chikungunya. A 
maior parte dos focos do 
mosquito está nos domi-
cílios, assim as medidas 
preventivas envolvem o 
nosso quintal e também os 
dos vizinhos”, afirmou a 
secretaria de Saúde, Valé-
ria Santos.
A equipe de controladores 
de vetores da Vigilância 
Epidemiológica prossegue 
o trabalho de orientação e 
fiscalização nas residên-
cias, priorizando os bair-
ros onde o foco é maior. 
Este ano, um complicador 
da proliferação da dengue 
é o prolongamento da es-
tação chuvosa e intensida-
de do calor.
As atividades de controle 
do aedes aegypti são or-
denadas e fiscalizadas pela 
Superintendência de Con-
trole de Endemia - SU-
CEN e pelo Ministério da 
Saúde e conforme deter-
minação do Plano Nacio-
nal de Combate à Dengue 
e da SUCEN. O tratamen-
to químico via termone-
bulização (fumacê) e ne-
bulização (UBV costal), 
só podem ser realizados 
em áreas prioritárias que 
apresentam transmissão 
de dengue.
“Além disso para essa 
aplicação é necessário fa-
zer um minucioso trabalho 
de bloqueio de controle 
de criadouros, em que te-
mos que inutilizar e tratar 
o foco das larvas de mos-
quito na maioria das casas 
visitadas num raio de 200 
metros ao redor do caso de 
dengue notificado e positi-
vado. É isso que estamos 
fazendo atualmente na re-
gião da Cidade Nova”, ex-
plicou Ricardo.
Sobre os escorpiões, a 

das caixas que transporta-
va.
O homem costumava re-
ceber a mercadoria em 
Goiânia/GO e entregar em 
Cabo Frio/RJ. Ele foi pre-
so em flagrante por trans-
portar itens destinados à 
falsificação de produtos, 
sendo conduzido à Dele-
gacia da Polícia Civil de 
Pindamonhangaba/SP.

adquiridos novos farda-
mentos, armas e coletes à 
prova de balas, microcâ-
meras para utilização nos 
uniformes, drone, veícu-
los, motos e tablets para 
melhoria do serviço pres-
tado à população.
Com o programa São José 
Unida, a ampliação dos 
investimentos e ações da 
Prefeitura e tecnologia de 
ponta, a segurança pública 
e a Guarda Civil Munici-
pal mantêm a liderança no 
ranking das 10 maiores 
cidades do Estado de São 
Paulo, segundo pesquisa 
realizada pela Indsat (In-
dicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos) no 
quarto trimestre de 2020.

Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba alerta 
a população dos cuidados 
para evitar acidentes, es-
pecialmente no período 
de calor, no qual eles se 
reproduzem, sendo mais 
frequente a presença deles 
próximo a casas, em quin-
tais e garagens.
A Prefeitura está reforçan-
do as ações de combate 
através da catação manual 
de cada um dos exempla-
res encontrados, pois isso 
é importante a população 
sempre comunicar o poder 
público. Segundo coor-
denador do Programa de 
Saúde da Vigilância Epi-
demiológica a dedetiza-
ção não é indicada e nem 
eficiente para o combate 
a escorpiões, além disso, 
o uso de substâncias quí-
micas disponíveis aguça 
e atrai os exemplares que 
estão escondidos.
Caso algum morador en-
contre escorpião, nun-
ca deve manipulá-lo                
com as mãos desprotegi-
das. 
O ideal é, em segurança, 
capturar o escorpião, co-
locá-lo em um frasco com 
tampa e entrar em contato 
com a Prefeitura. O animal 
será enviado para o Insti-
tuto Butantan para identi-
ficação, que é importante 
para fazer o mapeamento 
da prevalência daquela 
espécie em determinada 
região.
Entre os cuidados para evi-
tar a proliferação de escor-
piões estão a manutenção 
da limpeza dos ambientes 
internos e externos, quin-
tais, garagens e outros 
espaços; não acumular 
entulhos, lixo, madeiras e 
outros materiais; manter 
fechados os ralos internos 
e externos; vedar frestas 
nos muros, paredes e pisos 
e examinar roupas e calça-
dos antes de usá-los.
A Prefeitura realizará em 
breve, o lançamento da 
campanha e uma live edu-
cativa para transmissão 
das informações.


