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Secretaria 
Municipal de Saúde 
realiza a elaboração 

do Diagnóstico 
Local de Saúde do 

município de 
Campos do 

Jordão 

demiológica e de morbi-
mortalidade onde vive a 
população. Do diagnóstico 
situacional será definido 
as necessidades base do 
planejamento local de saú-
de previsto para 2022. 
 Todas as equipes se em-
penharam muito para 
apresentar a situação lo-
cal de todas as regiões do 
município, apontaram as 
necessidades e trouxeram 
propostas de ações e reor-
ganização de agendas de 
atendimento para 2022.  
"A pandemia e campanha 
de vacinação contra a CO-
VID 19 mudaram muito 
o cenário junto aos aten-
dimentos das unidades de 
estratégia de saúde da fa-

mília, junto a esse desafio 
precisamos nos reorga-
nizar para juntos com as 
ações necessárias contra a 
COVID 19, também reali-
zar a retomada dos atendi-
mentos e oferta de serviços 
de prevenção e promoção 
à saúde da população jor-
danense", disse na ocasião 
o  Secretário Municipal 
de Saúde. "Agradecemos 
imensamente a todos os 
profissionais atuantes jun-
to à Atenção Básica, por 
todo trabalho executado, 
pela dedicação e também 
por todas as propostas 
de melhoria apresenta-
das pela equipe durante 
o evento"  concluiu o Dr. 
Marcus Vinicius.

Em evento realizado na 
Câmara Municipal na úl-
tima sexta feira, dia 10 
de dezembro, todas as 
Equipes de Saúde da Fa-
mília estiveram reunidas 
e apresentaram o levan-
tamento populacional e 
de todos os indicadores 
e condições de saúde da 
população para  o Gestor 
da Saúde Municipal, Dr. 
Marcus Vinicius Rezende,  
representante da Diretoria 
Regional de Saúde do Es-
tado, Ana Cleide  Uchoua 
e demais autoridades.  
 O "Diagnóstico de Saú-
de" é a tomada de consci-
ência quanto à realidade 
socioeconômica, política, 
cultural, ambiental, epi-

Tremembé realiza 
seletiva para a 

taça band brasil

tista do Nascimento Lima 
nº 398, bairro Jardim dos 
Eucaliptos (quadra cober-
ta) às 14h00, com a ves-
timenta adequada e com 
os documentos pessoais. 
Vestimenta adequada para 
a seletiva: 
Meião
Caneleira 
Calção 
Chuteira
Documentos:
Comprovante de residên-
cia 
RG 
CPF 
IMPORTANTE: Os atle-
tas deverão estar acompa-
nhados de um responsável 
(que também deverá estar 

com seus documentos). 
ATENÇÃO: As inscrições 
serão somente para mo-
radores de Tremembé, e 
será permitida apenas para 
atletas não federados. 
A seletiva será iniciada as 
15h, 
(Os participantes devem 
estar presentes UMA 
HORA antes do início da 
seletiva.
Você que gosta de futebol 
não deixe de participar! 
Se inscreva e tenha a chan-
ce de representar nossa ci-
dade na Taça Band Brasil.
MAIS INFORMAÇÕES: 
Secretaria de Esportes e 
Lazer
(12) 3672-2846

A Secretaria de Esporte 
e Lazer da Prefeitura de 
Tremembé, irá realizar 
nesta quarta-feira, 15 de 
dezembro, às 15h00, uma 
seletiva para jovens de 13 
a 15 anos apaixonados por 
futebol e que gostariam de 
representar a nossa cidade 
na Taça Band Brasil.
A seletiva será para as 
categorias sub13 e sub15 
(nascidos entre 2006 e 
2009), para a disputa do 
torneio que acontecerá de 
16 a 22 de janeiro em Tre-
membé.
PARA PARTICIPAR: 
É só comparecer no dia 
15/12, quarta-feira, no 
Centro de Lazer João Ba-

Potim prepara 
Natal no Parque 

2021
vão, e no dia 11, a apre-
sentação ficou por conta 
da Big Band Ebenézer.  
Nesta quinta feira, dia 16 
de dezembro, acontece  a 
grande chegada do Papai 
Noel com a sua trupe. O 
evento terá início às 19hs e 
contará ainda com a apre-
sentação da FAMUP- Fan-
farra Municipal de Potim. 
A festa continua até o dia 

23 de dezembro e contará 
com apresentações da Tru-
pe do Papai Noel e Shows 
todas as noites a partir das 
20hs.  Confira a programa-
ção:   Dia 16- Fausto Pe-
reira, Dia 17- Bruno Leo-
nardo, Dia 18- Adilson do 
Forró, Dia 19- André Dias
Dia 20- Bianca Galvão 
Dia 21- André Luiz
Dia 22- Rodrigo Diniz

A Prefeitura Municipal de 
Potim, por meio da Divi-
são de Cultura e a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento e Turismo, 
iniciaram na última sexta 
-feira o projeto: “Natal no 
Parque 2021”. Na sexta-
-feira dia 10, a Orquestra 
de Natal Big Band Êxodos 
se apresentou no Parque 
Francisco de Assis Gal-
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EXPEDIENTE

Ponte antiga do Rio Paraíba 
será interditada 

temporariamente para o 
trânsito no domingo (19), a 

partir das 6h

nação elétrica no trecho da 
ponte. mPara o trajeto no 
sentido centro-bairro, os 
motoristas devem utilizar 
a ponte nova, que estará 
com mão dupla durante 
o serviço de manutenção. 
A recomendação é que 
condutores que trafegam 
pela região tenham aten-
ção à sinalização. O local 
receberá sinalização extra 

com cones e, enquanto du-
rar a interdição, agentes 
de trânsito permanecerão 
orientando o trânsito nessa 
área. Durante a interdição, 
os ciclistas deverão con-
tinuar utilizando a ponte 
velha porque a ciclofaixa 
da ponte nova ficará com-
prometida em razão do 
trânsito de carros nas duas 
mãos.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras/Setor de Ilumina-
ção, informa que a ponte 
do Rio Paraíba, sentido 
centro-bairro (ponte anti-
ga), será interditada para 
o tráfego no próximo do-
mingo, dia 19, a partir das 
6h. A interdição será ne-
cessária devido a reparos 
para restabelecer a ilumi-

Ilhabela premia os destaques 
esportivos de 2021 nesta 

quarta-feira (15/12)

representando não só sua 
modalidade, como a cida-
de.
“Este ano as comemora-
ções têm um significado 
especial, já que a maioria 
das atividades e compe-
tições esportivas ficaram 
paradas durante a pande-
mia. Ilhabela saiu na fren-
te das demais cidades e foi 
destaque no cenário espor-
tivo com a retomada segu-
ra dos eventos e destaque 
também com os feitos de 
seus atletas”, destacou o 
Prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci.

O secretário de Esportes, 
Lazer e Recreação, Harry 
Finger fez questão de sa-
lientar que “proporcionar 
este momento para nossos 
atletas é valorizar cada um 
deles e incentivar cada vez 
mais a prática esportiva. O 
esporte é um grande ins-
trumento de superação, 
saúde, integração, bem-es-
tar, de experiências únicas 
e inesquecíveis. Parabéns 
a todos os atletas pelos es-
forços e por levar o nome 
de Ilhabela para todos os 
cantos do Brasil e do mun-
do”, finalizou.

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza nesta quarta-feira 
(15/12), às 19h, no audi-
tório do Paço Municipal, 
a cerimônia de premiação 
do “Troféu Destaque Es-
portivo 2021”, que fará a 
homenagem a atletas, téc-
nicos, dirigentes e amigos 
do esporte que se destaca-
ram no ano.
Regulamentado pela Lei 
637/2008, o “Troféu Des-
taque Esportivo” é uma 
forma de premiar, home-
nagear e incentivar os es-
portistas que ofereceram o 
seu melhor durante o ano, 

Associação Comercial de 
Ilhabela promove o “Natal 

Verde”

lação e nossos visitantes”, 
declarou o prefeito Toni-
nho Colucci.
O concurso tem como 
principal objetivo incenti-
var que empresários, mo-
radores e veranistas deco-
rem seu estabelecimento 
ou moradia de forma sus-
tentável, explorando a 
criatividade dentro das 
diversas possibilidades de 
decoração com materiais 
sustentáveis. A decoração 
é de livre escolha, mas 
será necessário ter muito 
verde e a Árvore da Vida.
Para o presidente da Acei, 
Sidney Covas, “não há de 
se perder uma única opor-
tunidade de sensibilização 
para o turismo conscien-
te”. Para participar do 
concurso, os interessados 

devem se inscrever na 
sede da Acei, que fica na 
avenida Princesa Isabel, 
3039, loja 2 – Barra Velha, 
até o dia 5 de janeiro. A 
premiação ocorrerá no dia 
15 de janeiro.
Serão duas categorias: 
estabelecimentos partici-
pantes e autor do projeto; 
e artesão/artista autor do 
projeto. Em ambas serão 
premiados os 1º, 2º e 3º 
lugares.
A ação vai muito além do 
Natal e soma-se a deco-
ração que será instalada 
em espaços públicos pela 
Prefeitura de Ilhabela, en-
grandecendo ainda mais o 
clima natalino da cidade e 
criando um atrativo turís-
tico com enorme potencial 
econômico.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Ilhabe-
la (Acei), com o apoio da 
Prefeitura, realiza neste 
mês de dezembro o “Na-
tal Verde”, um concurso 
de decoração natalina, que 
terá como símbolo a Ár-
vore da Vida.
A Árvore da Vida está pre-
sente na grande maioria 
de credos e religiões em 
diversas versões e é tam-
bém sinônimo para árvore 
da felicidade e árvore da 
prosperidade.
“O projeto vai de encontro 
ao que mundo está pas-
sando, a pandemia tirou 
esperanças, entes queri-
dos, empregos e uma sé-
rie de coisas, o que todos 
queremos neste momento 
é acalentar a nossa popu-
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Orquestra de 
taubaté encerra 
temporada 2021

garantir os ingressos an-
tecipadamente, CLIQUE 
AQUI! O concerto conta 
com a participação espe-
cial do músico de Taubaté, 
Jader da Cruz (viola clás-
sica) que tocará a estreia 
Latino Americana de uma 
obra de sua autoria, escri-
ta especialmente para este 

concerto junto a Osita. A 
direção artística é do ma-
estro Cesar Pimenta. No 
programa estão previstas 
músicas natalinas e ainda a 
Abertura 1812 do compo-
sitor P.I. Tchaikovsky. O 
Sedes fica à Avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, 220, 
bairro Jaraguá.

A Orquestra Sinfônica 
Jovem de Taubaté (Osita) 
realiza na próxima quin-
ta-feira, dia 16 de dezem-
bro, às 20h, o concerto de 
encerramento da Tempo-
rada 2021. 
A apresentação acontece 
no auditório do Sedes e 
a entrada é gratuita. Para 

Feira de 
artesanato 
em Taubaté 
tem itens da 

padaria 
artesanal

Nesta última semana de 
feira foram incluídos para 
a venda itens como pane-
tones doces e salgados, 
biscoitos amanteigados e 
palitos salgados.
Além da produção de arte-
sanato, como: 
bonecas, panos de prato, 
peças em decoupage, te-
las pintadas à óleo, peças 

produzidas em crochê e 
muitos outros produtos 
manuais, com valores que 
variam de R$ 5,00 a R$ 
250,00.
A Escola do Trabalho fica 
à Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555, bair-
ro Jaboticabeiras Mais in-
formações pelo telefone 
3622-1170.

Itens de artesanato e ago-
ra, da padaria artesanal, 
produzidos por alunos da 
Escola do Trabalho, esta-
rão expostos para venda 
até quinta-feira, dia 16 de 
dezembro, 
na Escola do Trabalho 
Jaboticabeira II. A feiri-
nha acontece das 8h30 às 
21h30.

Castração 2022: Prefeitura 
abre mais 200 vagas para 

Residencial Andrade, 
Carangola, Vila Suíça e 

Jardim Yassuda

disponíveis para fêmeas 
caninas e 11 vaga para ma-
chos. Quem não conseguiu 
na terça pode comparecer 
na quinta, no mesmo ho-
rário e local, junto com os 
moradores dos outros bair-
ro da etapa II”, afirmou a 
veterinária do Cepatas, 
Fernanda Mussi.
O programa de castração, 
que neste ano realizou 
1.400 castrações em 12 
etapas, será retomado em 
janeiro de 2022 com as 
primeiras 400 vagas para 
os bairros dessa região, 
atendendo dois grupos no 
mesmo mês.
As vagas são preferencial-
mente para fêmeas e não 
contemplam animais com 
mais de 7 anos, obesos e 
braquicefalicos (focinho 
curto, como bulldogs, iha-
sa, shih-tzu, pug e gatos 
persas), devido ao alto 
risco de mortalidade des-
sas raças com a anestesia 
injetável. Nesses casos, é 
indicado a anestesia inala-
tória com veterinários par-
ticulares.

Serão atendidos até dois 
animais por residência. 
Após a inscrição, a equipe 
do Cepatas vai entrar em 
contato com o tutor do ani-
mal (por meio do telefone 
de contato que ele deixou 
no ato da inscrição), infor-
mando dia, horário e cui-
dados pré-cirúrgicos.
Todos os animais cas-
trados pelo programa da 
Prefeitura são microchi-
pados. Isso significa que 
os animais serão moni-
torados por meio de uma 
plataforma doada para a 
Prefeitura pela My Track 
Pet. É um sistema no qual 
o microchip está atrelado 
ao CPF do tutor, funcio-
nando como um GPS dos 
animais. Desta forma, com 
o microchip, a Prefeitura 
tem condições de monito-
rar esse animal: se ele se 
perder, há mais chances 
de localizá-lo ou, se por 
alguma razão esse animal 
sofrer maus tratos ou for 
abandonado, a localização 
do tutor responsável tam-
bém fica facilitada.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ampliou com 
mais 200 vagas o aten-
dimento do programa de 
castrações executado pelo 
Centro de Proteção e Aten-
dimento Animal (Cepatas). 
A iniciativa beneficiará os 
bairros Residencial Andra-
de, Carangola, Vila Suíça 
e Jardim Yassuda e seus 
moradores poderão fazer 
a inscrição do seu animal 
nesta quinta-feira (16).
As inscrições terão início a 
partir das 9 horas, no Cen-
tro Comunitário do Cris-
pim, localizado à rua Elói 
Pinheiro, 105. Os solici-
tantes devem usar másca-
ra, além de levar compro-
vante de residência, CPF, 
RG e cadastro único. Não 
é necessário levar o animal 
para a realização da inscri-
ção.
Na última terça-feira (14) 
foram abertas 200 vagas 
para os bairros Crispim, 
Boa Vista, Bosque a Alto 
do Tabaú. Ainda há vagas 
para a região desses bair-
ros. “Temos 100 vagas 

Proibição de 
fogos de 

artifício é tema 
de campanha de 
conscientização 

em Caçapava
A campanha de conscien-
tização compreende ações 
como afixação de faixas 
em áreas de grande circu-
lação de pessoas e divul-
gação em redes sociais e 
site da Prefeitura, espe-
cialmente neste período de 
festas de fim de ano.
Todas as atividades come-
morativas desenvolvidas 
pelo Município nas quais 
sejam utilizados fogos de 
artifício, obrigatoriamente 
usarão fogos de artifício 
silenciosos (sem estampi-
do), de acordo com a lei. 
As atividades promovidas 
por particulares, sejam 

elas Pessoa Física ou Ju-
rídica, somente serão efe-
tuadas com fogos silencio-
sos. Ainda conforme a lei, 
o descumprimento acarre-
tará multa. O Governo de 
São Paulo também san-
cionou lei semelhante em 
julho. A Lei 17.389/2021 
proíbe a queima, soltura, 
comercialização, armaze-
namento e transporte de 
fogos de artifício e de arte-
fato pirotécnico de estam-
pido no estado de São Pau-
lo. A proibição se aplica a 
recintos fechados, ambien-
tes abertos, áreas públicas 
e locais privados.

A Prefeitura de Caçapava 
está lançando uma cam-
panha de conscientiza-
ção sobre a proibição no 
município da utilização, 
fabricação e comerciali-
zação de fogos de artifício 
e explosivos diversos que 
causem barulho, confor-
me a lei municipal 5601, 
de 2018.
O objetivo é chamar a 
atenção da população para 
a importância do combate 
à poluição sonora no mu-
nicípio, o que afeta espe-
cialmente animais, idosos 
e pessoas dentro do espec-
tro autista.
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Ubatuba é 
primeira 
opção de

 destino de fim 
de ano para 
brasileiros

tradicionais (como aldeias 
indígenas e quilombos), 
atrativos turísticos – como 
prédios históricos da re-
gião central, rota do arte-
sanato e, ainda, locais para 
visitação, como Ruínas 
da Lagoinha, castelo dos 
Arautos, mirantes, Ilha 
dos Pescadores, Caisão e 
Píer.
Além disso, é importante 
destacar que Ubatuba pos-
sui gastronomia variada e 
uma rede hoteleira capaz 
de atender a todos os gos-
tos e valores.
Natal luz
Quem visitar o municí-
pio neste fim de ano vai 
se surpreender: há cinco 
pontos com ornamenta-
ção iluminada, que fazem 
parte da iniciativa deno-
minada “Natal Luz: Rea-
cendendo a Esperança”: 
Praça 13 de Maio (estação 
Papai Noel); Praça Matriz 
(Estação Presépio); Praça 
da Baleia (Estação Gela-
da dos Pinguins); avenida 
Iperoig (árvore de natal de 
led com 12 metros de altu-
ra) e ruas Thomaz Galhar-
do e Guarani (estação ruas 
iluminadas). A decoração 
enfeita a cidade até o dia 
06 de janeiro, que é a data 
que marca o Dia de Reis.
Ranking
Neste ano, a cidade vem 
se destacando por apre-
sentar uma serie de índices 

positivos. Ubatuba foi a 
cidade mais bem coloca-
da no ranking entre os 70 
municípios classificados 
como estâncias turísticas 
no estado de São Paulo, 
permanecendo na posição 
por três anos. Também 
foi uma das três finalistas 
a concorrer o Prêmio Top 
Destinos Turísticos da edi-
ção 2021 na categoria Sol 
e Praia, disputando com 
Praia Grande (Litoral Sul) 
e São Sebastião, e indica-
da para o prêmio das ci-
dades excelentes, classifi-
cada entre 30 municípios 
(pelo desenvolvimento em 
pilares como educação e 
saúde e bem-estar).
Preparação para o fim de 
ano
Com a propensão em re-
ceber um grande número 
de turistas no final desse 
ano, a prefeitura já visa 
adotar diversas medidas 
durante o período. É im-
portante destacar que ain-
da é necessário cumprir os 
protocolos sanitários de 
combate à Covid-19 como 
o uso de máscaras, a higie-
nização das mãos e o dis-
tanciamento social.
Para saber todos os de-
talhes sobre fiscalização, 
segurança, abastecimento 
de água e coleta de lixo, 
acesse: https://www.uba-
tuba.sp.gov.br/destaques/
preparativosverao22/

Ubatuba é a cidade mais 
procurada pelos brasilei-
ros para as festas de fim de 
ano de 2021, segundo le-
vantamento feito pela pla-
taforma Booking.com. A 
“Capital do Surfe” ficou, 
até mesmo, à frente de 
municípios como o Rio de 
Janeiro, onde a passagem 
do Réveillon é tradição.
A análise considerou as 
buscas realizadas na pla-
taforma durante as quatro 
primeiras semanas de no-
vembro para estadias entre 
23 de dezembro de 2021 
e 6 de janeiro de 2022. A 
pesquisa também apontou 
que a preferência é por 
destinos de praia.
Os locais mais procurados 
pelos viajantes brasileiros 
na plataforma da Booking.
com, em novembro, para 
estadas no Natal e Ano 
Novo, são:
1) Ubatuba (SP)
2) Rio de Janeiro (RJ)
3) Florianópolis (SC)
4) Guarujá (SP)
5) Balneário Camboriú 
(SC)
Atrativos
Uma das vantagens de 
Ubatuba é sua extensão, 
com 100 km de costa e 
mais de cem praias, op-
ções não faltam para quem 
quer fugir das aglomera-
ções. Além das praias, a 
cidade ainda tem cachoei-
ras, trilhas, comunidades 

Criminosos ateiam fogo em 
ônibus do transporte coletivo 

em Pinda

pode ser uma tentativa de 
assalto frustrada à empre-
sa e passageiros. Ninguém 
ficou ferido. Visando pre-
servar vidas, a empresa 
responsável pelo transpor-
te recolheu neste momen-
to todos os veículos em 
circulação para apuração 
inicial. Os bandidos esta-
vam armadao e segundo 
populares que estavam no 
ônibus tiveram que sair as 
pressas deixando seus per-
tences dentro do ônibus. 

A Polícia Militar, Polícia 
Civil e a Guarda Civil Me-
tropolitana estão nas ruas e 
as imagens das câmeras de 
monitoramento estão sen-
do verificadas na tentativa 
de esclarecer a ocorrência 
e identificar os criminosos.
No Ribeirão Grande a 
ocorrência foi registrada 
próxima à Fazenda Nova 
Gokula e no Piracuama 
aconteceu no início da es-
trada de acesso ao bairro 
das Oliveiras.

Dois ônibus da empresa 
Viva Pinda que realizam 
o transporte coletivo em 
Pindamonhangaba foram 
alvos de ataque nas pri-
meiras horas desta sex-
ta-feira. As linhas que 
atendiam os bairros rurais 
do Ribeirão Grande e do 
Piracuama foram ataca-
das. A princípio as infor-
mações preliminares dão 
conta de que os crimino-
sos estavam num Honda 
Civic de cor prata e que 

Caçapava realiza 
vacinação antirrábica na 
Praça da Piedade nesta 

terça-feira (14)
dos três meses de idade. A 
Vigilância em Zoonoses 
recomenda que os cães 
devem ser conduzidos por 
pessoas com idade e porte 
adequados para o mane-
jo do animal. Importante 
também que o animal es-
teja usando coleira e guia. 
No caso de cães bravos ou 
mordedores, de qualquer 
raça, devem utilizar foci-

nheira apropriada. Já os 
gatos devem ser transpor-
tados em caixas apropria-
das e em segurança.
As pessoas que forem le-
var os seus bichinhos de-
vem continuar mantendo 
as medidas de segurança 
contra a Covid-19, perma-
necendo em distanciamen-
to umas das outras. O uso 
de máscara é obrigatório.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/Vigilância em Zoo-
noses, realiza nesta terça-
-feira, dia 14, vacinação 
antirrábica para cães e ga-
tos no bairro da Piedade. 
A ação ocorrerá na praça 
central da Piedade, das 8h 
às 12h, ou até o término 
das doses. Podem ser vaci-
nados cães e gatos a partir 


