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A Gazeta dos Municípios

Banda eletrônica Information 
Society lança seu novo álbum 

tecnologicamente inovador

Estado de São Paulo atinge menor 
média diária de internações
por COVID-19 na pandemia

Estado de São Paulo atinge menor 
média diária de internações
por COVID-19 na pandemia

Desde os primórdios da 
música eletrônica e syn-
thpop, a banda Informa-
tion Society continua a 
progredir na inovação 
de suas gravações, atual-
mente com o novo álbum, 
ODDfellows, gravado em 
tecnologia THX Spatial 
Audio, prometendo um 
nova experiência.
Tecnologia usada em ga-
mes com qualidade de 
áudio ambiente 5.1e, ren-
derizado especificamente 
para fones de ouvido.

O Estado de São Paulo 
chegou à menor média di-
ária de novas internações 
por COVID-19 de toda a 
pandemia nesta semana, 
com 740 hospitalizações 
por dia, indicando uma 
queda de 11,9% em rela-
ção à semana epidemioló-
gica interior. Esse núme-
ro chegou a ser 4,5 vezes 
maior no pico da segunda 
onda, chegando à 3.381 na 
média do início de março.
Como resultado da cam-
panha de vacinação e da 
manutenção de medidas 
preventivas mesmo com 
a retomada total das ativi-
dades econômicas, desde 
o último final de semana, 
os indicadores atuais estão 

Na última quinta-feira 
(26), a Prefeitura de Tre-
membé assinou com o 
SESI o convênio do Pro-
jeto Atleta do Futuro, que 
irá beneficiar até 480 alu-
nos da Rede Municipal de 
Ensino da cidade.  Evento 
contou com a presença de 
prefeitos do Vale do Para-
íba e de Paulo Skaf, presi-
dente da FIESP e do SE-
SI-SP.
A proposta é contribuir 
para a garantia do acesso 
ao esporte de qualidade a 
partir da metodologia ela-
borada pelo SESI-SP, que 
alinha o esporte ao desen-
volvimento educacional 
integral dos participantes.  
“Uma data muito especial 
para que a gente retome, 
de uma vez por todas, esta 

O fundador e produtor da 
banda INSOC Paul Robb 
comenta que, “Gostamos 
de explorar as notas musi-
cais ao máximo, por isso, 
estamos entusiasmados 
em oferecer aos nossos 
fãs, música com imersão 
mais profunda, com expe-
riência 360 ° ao ouvir as 
mixagens espaciais”.
O álbum ODDfellows 
“Oppositional De-
fiant Disorders”, refe-
re-se ao tempo que o                                              
membro fundador, Paul 

entre os menores números 
já vistos no decorrer de 
todo o monitoramento fei-
to pelo Governo do Estado 
de São Paulo.
Também foi alcançada 
a menor média diária de 
novos óbitos do ano, com 
188 nesta semana e uma 
queda de 20,7% em rela-
ção à anterior. Até então, 
a média mais baixa havia 
sido registrada em meados 
de janeiro. O número foi 
quatro vezes maior entre a 
segunda e terceira de mar-
ço, marcado por recordes 
nos indicadores.
Pela primeira vez em 
2021, os novos casos tam-
bém chegaram a uma mé-
dia diária inferior a 6 mil, 

parceria de Tremembé 
com o SESI. 
O projeto Atleta do Futu-
ro vai beneficiar nossas 
crianças e adolescentes 
com esportes, lazer e edu-
cação de qualidade. 
É um projeto incrível, com 
mais de 25 anos de história 
e uma metodologia única, 
respaldado por uma insti-
tuição muito séria”, come-
morou o Prefeito Clemen-
te.
O programa Atleta do Fu-
turo promove formação 
integral e cultura espor-
tiva. Tudo oferecido gra-
tuitamente para crianças 
e jovens de 6 a 17 anos. 
A proposta é contribuir 
para a garantia do direito 
de acesso ao esporte de 
qualidade a partir da me-

Robb, o cantor e composi-
tor  Kurt Larson e o bai-
xista James Cassidy, junto 
com outro membro de lon-
ga data Zeke                 Pre-
bluda, estão juntos neste 
projeto.
ODDfellows marca o oita-
vo álbum do Information 
Society, está disponível di-
gitalmente para streaming 
e download na Hakatak 
International Records e 
estará fisicamente em CD 
e vinil pela Negative Gain 
Records ainda este ano.

registrando 5.865 nesta 
semana, com um declínio 
de 8,4% comparando-se 
à semana epidemiológica 
antecedente. Essa média 
chegou a ultrapassar 17,6 
mil no final de maio.
Entre 17 de janeiro e 
29 de agosto, o Esta-
do de São Paulo aplicou 
49,88 milhões de vacinas 
contra COVID-19 e já                                    
alcançou 97,11% de todos 
os adultos com pelo me-
nos uma dose de vacina,  
sendo que quase metade 
já possui esquema vaci-
nal completo (a cobertura 
total é de 47,23%). Os da-
dos são do Vacinômetro, 
extraídos às 12h45 deste 
domingo.

todologia elaborada pelo 
SESI-SP, que alinha o es-
porte ao desenvolvimento 
integral dos participantes.
Ao promover formação es-
portiva, o SESI-SP permi-
te que os alunos aprendam 
diferentes modalidades es-
portivas, com conteúdo e 
estratégias adequadas para 
cada faixa etária. Ao di-
fundir a cultura esportiva, 
a instituição permite que 
o aluno desenvolva uma 
relação na qual o esporte 
faça parte de sua vida, seja 
como praticante, especta-
dor ou profissional.
A Prefeitura de Tremembé 
irá abrir em breve as ins-
crições para o programa, 
por meio de uma parceria 
entre a Secretaria de Edu-
cação e a de Esportes.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - PROC. ADM. Nº 084/2021 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é a Contratação de 
Projetos Especializados de Ecoterapia, com Formação em Fisiotera-
pia para Melhorias no Atendimento em Saúde Pública para a Prefeitu-
ra Municipal de Potim/SP, conforme condições descritas na Chamada 
Pública, no Termo de Referência e demais anexos que integram a 
presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 31/08/2021 à 10/08/2021 - Ho-
rário: 09h00min às 16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Saúde, localizada à Praça Josino Ribeiro da Silva, Nº 
100, Bairro Frei Galvão, Potim/SP - A Chamada Pública na integra 
poderá ser consultada no endereço acima citado ou retirado GRATUI-
TAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

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

Livro D-25, FLS. nº 282, Termo nº 7433
Faço saber que pretendem se casar REMON CORNELIS RUURS e GRACILELE DE SOUZA TEIXEIRA CAVAGNOLI, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habili-
tante é natural de Zaandam, Holanda, nascido no dia 17 de julho de 1969, de estado civil solteiro, de profissão aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Anibal Oertiz Patto, nº 64, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de MARGHARETA MARIA 
RUURS, de 84 anos, natural de Amsterdam/Holanda, nascida na data de 07 de março de 1937, residente e domiciliada em 
Wormerveer/Holanda. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 14 de agosto de 1976, de estado civil divorcia-
da, de profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 64, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de 
LAURO PEREIRA TEIXEIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 22 de outubro de 2002 e de ILNA DE SOUZA TEI-
XEIRA, de 72 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 25 de abril de 1949, residente e domiciliada 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. 

Livro D-25, FLS. nº 283, Termo nº 7434
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO DOS SANTOS COUTINHO e PAMELA GOMES DOS SANTOS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 06 de junho de 1973, de estado civil solteiro, de profissão empresário, residente e domiciliado 
na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 1337, Versailles, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filho de FIRMINO PEREIRA 
COUTINHO, falecido em Taubaté/SP e de IRENE CAMPANARIO DOS SANTOS COUTINHO, falecida em Taubaté/SP. A 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 09 de junho de 1989, de estado civil solteira, de profissão corretora de 
imóveis, residente e domiciliada na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 1337, Versailles, Campos do Conde II, Tremembé/
SP, filha de NEWTON VITORIO DOS SANTOS, natural de Taubaté/SP e de VALERIA GOMES, natural de Natividade da 
Serra/SP, ambos residentes e domiciliados 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. 

Livro D-25, FLS. nº 283, Termo nº 7435
Faço saber que pretendem se casar MARCO AURELIO TEODORO DA SILVA e LÍDIA LAURENA DE OLIVEIRA TEI-
XEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 10 de dezembro de 1988, de estado civil solteiro, de profissão analista, 
residente e domiciliado na Rua Cônego Ismael Dias Monteiro, nº 65, Jardim Samar, Tremembé/SP, filho de JOAQUIM TEO-
DORO DA SILVA, de 74 anos, natural de Santa Rita de Jacutinga/MG, nascido na data de 10 de março de 1947 e de LUZIA 
VARGAS TEODORO DA SILVA, de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 21 de novembro de 1958, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 29 de janeiro de 
1998, de estado civil solteira, de profissão doula, residente e domiciliada na Avenida Euvira de Moura Bastos, nº 240, Ap 16, 
Bela Vista, Pindamonhangaba/SP, filha de JORGE FERREIRA TEIXEIRA, de 49 anos, natural de Lagoinha/SP, nascido na 
data de 30 de novembro de 1971, residente e domiciliado em Lagoinha/SP e de SELMA LAURENA DE OLIVEIRA TEI-
XEIRA, de 56 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 02 de fevereiro de 1965, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba/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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Casal é preso por tráfico de 
drogas em Guaratinguetá

Segunda dose marcada para 01 e 02 
de setembro é antecipada para esta 
segunda-feira em Pindamonhangaba

Claudiney dos Santos bate 
próprio recorde e vence no 

lançamento de disco

Um homem e uma mulher 
foram presos neste domin-
go (29) em Guaratinguetá 
por tráfico de drogas. As 
drogas teriam vindo da 
Bolívia até Curitiba. De 
lá, seguiram para Guara-
tinguetá. 
De acordo com a Polícia 
Militar, após uma denún-
cia de que um carro identi-
ficado com um logotipo de 
transporte por aplicativo 
teria drogas em seu inte-
rior, os policiais fizeram 

Em Pindamonhangaba, a 
Secretaria de Saúde an-
tecipa a segunda dose de 
AstraZeneca e Coronavac 
dos dias 01 e 02 de se-
tembro para esta segun-
da-feira (30), e segue com 
a aplicação da primeira 
dose contra a Covid-19 
para pessoas com 18 anos 
ou mais e de 12 a 15 anos 
com comorbidades.
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais
- Das 8 às 11 horas no 
Shopping Pátio Pinda.
Primeira dose para ges-
tantes e puérperas com 18 
anos ou mais
- Somente na sala de va-
cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas.
Primeira dose para ado-
lescentes de 12 a 15 anos 
com comorbidades
- Das 8 às 11 horas, Ipê 2 e 
sala de vacina/Ciaf
Segunda dose dos dias 01 

Com um lançamento de 
45m59, o brasileiro Clau-
diney Batista dos Santos 
conquistou mais uma me-
dalha de ouro para o Bra-
sil nos Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio (Japão). O 
favoritismo do atleta no 
lançamento de disco clas-
se F56 (cadeirantes)  se 
confirmou: ele conseguiu 
os quatro melhores lança-
mentos da prova, em seis 
tentativas. O bicampeão 
faturou o primeiro ouro na 
Rio 2016.
Além de conquistar o 
ouro, Claudiney bateu 

buscas e acabaram encon-
trando o veículo próximo 
ao Terminal Rodoviário de 
Guaratinguetá.
Dentro do carro estavam o 
homem e uma mulher. Eles 
negaram que teria droga 
no interior do veículo, mas 
a PM acabou achando um 
tijolo de crack. Os suspei-
tos confessaram que havia 
um esconderijo contendo 
uma mala com aproxima-
damente 30 quilos de ma-
conha. Os policiais foram 

e 02 de setembro para se-
gunda-feira (30)
Astrazeneca: das 8 às 11 
horas; Cidade Nova, Vila 
Rica, Nova Esperança, Ci-
sas e Ciaf.
Coronavac: das 13 às 16 
horas; Cidade Nova, Vila 
Rica, Nova esperança, 
Ciaf, Cisas, Ipê 2 e Sho-
pping Pátio Pinda.
Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação pre-
enchido, originais e có-
pias. Além disso, todas as 
pessoas devem preencher 
o termo de vacinação Es-
tadual pelo site www.vaci-
naja.sp.gov.br.
Veja quais são as comor-
bidades definidas pelo Go-
verno do Estado:
Insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 

novamente o recorde pa-
ralímpico. Ele detém tam-
bém o recorde mundial 
(46m68). Com a medalha 
obtida nesta madrugada, 
o atletismo chega a cinco 
medalhas em Tóquio. O 
pódio do lançamento de 
disco teve também o in-
diano Yogesh Kathuniya, 
que fez um lançamento de 
44m38, medalha de pata, 
e o cubano Leonardo Al-
dana, que levou o bronze 
com um lançamento de 
43m36.
A classe F56 abrange atle-
tas com sequelas de polio-

até a residência indicada e 
descobriram 54 tijolos da 
droga.
Segundo a PM, as drogas 
foram trazidas da Bolívia 
para Curitiba e transpor-
tadas até Guaratinguetá, 
chegando neste sábado 
(28). Pelo frete, o homem 
teria recebido R$ 1.500 
em dinheiro. 
O homem e a mulher fo-
ram presos em flagrante. 
As drogas foram apreen-
didas. 

coronariana, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doença da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas no adulto, 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implan-
tados, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arte-
rial resistente, hipertensão 
arterial estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossu-
primidos, anemia falcifor-
me, obesidade mórbida, 
cirrose hepática/cirrose A, 
B ou C, HIV, AVC, doen-
ças neurológicas, deficiên-
cia neurológica grave, es-
clerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica e doen-
ças hereditárias degenera-
tivas do sistema nervoso 
ou muscular.

mielite, lesão medular e 
amputação. O medalhista 
brasileiro teve sua perna 
esquerda amputada após 
um acidente de moto em 
2005. Antes do acidente 
ele praticava halterofilis-
mo. A entrada no atletismo 
foi em 2006.
Entre suas principais con-
quistas de Claudiney nos 
últimos anos estão a a me-
dalha de ouro no Mundial 
Dubai 2019, e ouro no 
lançamento de disco e pra-
ta no lançamento de peso 
nos Jogos Parapan-Ameri-
canos Lima 2019. 
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Escola estadual de Caçapava 
apresenta intervenção literária 

com histórias folclóricas

Com 10 milhões de doses, São Paulo entrega 
o maior carregamento da vacina

do Butantan ao Ministério da Saúde

Com o retorno das au-
las presenciais, alunos da 
Escola Estadual Ministro 
José de Moura Resende, 
de Caçapava, assistiram 
uma intervenção literária, 
organizada pelo corpo do-
cente das áreas de lingua-
gens e códigos.  
O tema abordado foi o fol-
clore com contação de his-
tórias folclóricas da região 
com ênfase nos contos de 
Monteiro Lobato. 
“A iniciativa dessa inter-
venção histórica nasceu a 
partir da necessidade de 
preservar a tradição fol-
clórica regional, estimular 
a criatividade, o protago-
nismo juvenil e sênior e 
também a leitura. 
O folclore mantém a tra-

Na manhã desta segunda-
-feira (30), o Governador 
João Doria acompanhou 
a entrega de mais 10 mi-
lhões de doses de vacina 
contra a covid-19 ao Mi-
nistério da Saúde, sendo 
esse, o maior carrega-
mento já encaminhado ao 
Governo Federal desde o 
início da campanha de va-
cinação no país.
Com o lote recorde, o Go-
verno de SP e o Instituto 
Butatan atingem a marca 
de 92,8 milhões de vacinas 
entregues ao Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) 

dição, fala sobre cultura 
e histórias, fonte de co-
nhecimento das nossas 
origens. Em meio a tantas 
transformações na era da 
tecnologia manter essas 
tradições torna-se uma ta-
refa de grande importân-
cia e relevância social”, 
disse a professora Luci-
mara Adeu. 
A apresentação contou 
com a presença dos alunos 
do ensino fundamental em 
número reduzido por cau-
sa da pandemia, seguindo 
protocolos de segurança, 
como o uso de máscaras, 
por exemplo. 
Retorno
As escolas estaduais co-
meçaram o segundo se-
mestre com o retorno das 

para controle da pandemia 
do coronavírus em todo 
país. “Hoje é um dia his-
tórico, é a maior entrega 
de vacinas do Butantan. 
Um orgulho para o Estado 
de São Paulo, um orgulho 
para o Instituto Butantan, 
estarmos entregando hoje, 
em uma única leva, 10 mi-
lhões de doses da vacina 
para o Ministério da Saú-
de, que por sua vez fará 
a distribuição, espero que 
de imediato, para todos os 
estados brasileiros”, disse 
Doria. A partir do lote re-
corde entregue na manhã 

aulas presenciais determi-
nado pelo governo paulis-
ta desde o início do mês. 
“Temos escolas que terão 
100% dos alunos nesse re-
torno, e outras escolas que 
estarão num percentual 
abaixo, pois o limite físico 
da escola não possibilita 
que esse percentual seja 
maior”, explicou o secre-
tário estadual de Educa-
ção, Rossieli Soares, na 
ocasião, antes do início do 
segundo semestre. 
Histórico
A intervenção literária já 
aconteceu nesta mesma 
unidade escolar de Caça-
pava em 2019 de forma 
presencial, em 2020 de 
forma remota e esse ano 
de forma híbrida. 

de hoje (30), o Instituto 
Butantan chega a 92% das 
100 milhões de doses con-
tratadas pelo Ministério 
da Saúde para a vacinação 
dos brasileiros. A primeira 
parte do contrato, de 46 
milhões de doses, foi con-
cluída em 12 de maio.
A entrega dos imunizantes 
também foi acompanhada 
pelo Presidente do Insti-
tuto Butantan, Dimas Co-
vas, o Secretário de Saúde, 
Jean Gorinchteyn, e a Co-
ordenadora do Programa 
Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula.


