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Secretaria de saúde de
Tremembé promove mutirão
especial para a saúde da
mulher nesta terça-feira 08 de
março.

A Prefeitura de Tremembé, por meio da
Secretaria de Saúde,
realiza na nesta terça-feira 8 de março, das
8h00 às 11h00 e das
13h00 às 15h30 no
Centro de Saúde e em
todas as ESF´s da cidade um mutirão em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Durante a ação serão realizados coleta de exames Papanicolau para
a prevenção do câncer
de colo de útero e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.
“Convidamos com muito carinho as mulheres
para participarem do
nosso mutirão. Será um
dia especial para que

elas possam cuidar melhor da sua saúde”, comentou a Secretária de
Saúde, Vanelle Camilo.
O MUTIRÃO da SAÚDE DA MULHER em
Tremembé acontece em
todas as ESFs - Estratégia de Saúde da Família
e no Centro de Saúde
(Rua Benedito Guilherme).

Tremembé recebe
neste fim de semana o
campeonato paulista
de arrancada
1ª etapa do evento automobilístico será de
11 a 13 de março na
pista Race Valley Motorsport de Tremembé.
Considerada de alto nível e a mais bonita pelos pilotos, estrutura da
Race Valley já credencia Tremembé como a
“Capital da Arrancada”.
Pista é a única habilitada pela Confederação Brasileira de Automobilismo para a
disputa do Campeonato
Paulista de Arrancada.
A cidade de Tremembé será palco do maior
evento paulista de arrancada automobilística, e
um dos mais importantes
já realizados no Brasil.
A pista Race Valley Motorsport Park vai sediar
em 2022 todas as etapas
do Campeonato Paulista de Arrancada, um
evento que promete ser
um dos mais emocionantes e competitivos
da história. A 1ª etapa
acontece de 11 a 13 de
março em Tremembé.
“Podemos dizer hoje que
‘Tremembé é a Capital
da Arrancada’ no estado. A estrutura da Race

Valley é de nível internacional, avaliada pelos
pilotos como sendo de
excelente qualidade e
considerada como a pista
mais bonita do Brasil pelos profissionais da categoria. É um orgulho termos um ponto turístico e
de competições automobilísticas tão importante
em nossa cidade”, explica o Prefeito Clemente.
Segundo o proprietário,
Aguinaldo Renol Porte
“a Race Valley é certificada pela Confederação
Brasileira de Automobilismo - CBA e pela Federação Internacional de
Automobilismo – FIA, a
mesma entidade que rege
as competições da Fórmula 1, e a única pista
que recebe competições
deste porte no estado.
É um espaço profissional de alto nível, mas
que também oferece
atrações e lazer para
as famílias e os fãs da
categoria em geral”.
E não é apenas pela qualidade técnica e beleza
natural da pista que a
Race Valley possui destaque nas competições. Alguns dos recordes mais
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importantes da arrancada foram conquistados
em Tremembé, como é
o caso do GM Chevette, com recorde nacional
de 5,561 segundos em
201,2 metros, e do recorde mundial do VW Fusca
1.6, com 6.059 segundos.
O Campeonato Paulista de Arrancada será
disputado em 4 etapas
em 2022, e todas irão
ocorrer na pista Race
Valley Motorsport Park
de Tremembé. As inscrições para a 1ª etapa,
entre 11 e 13 de março,
já estão abertas para os
pilotos de diversas categorias. Mais informações pelo site https://
www.racevalley.com.br/
FICHA
TÉCNICA
RACE
VALLEY
DE
TREMEMBÉ
Extensão de aceleração: 1/8 de milha ou
exatos
201
metros
Área
de
frenagem:
350
metros
Altitude: 560 metros em
relação ao nível do mar
Tempo de construção:
aproximadamente 2 anos
Porta-voz: Alexandre Calil, secretário de Turismo
e Cultura de Tremembé.
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Ação de saúde da
mulher no cras sabará
começa nesta terça em
Taubaté
A Prefeitura de Taubaté, em uma iniciativa
conjunta das secretarias
municipais de Saúde e
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, além do
apoio de alunos de enfermagem da Universidade de Taubaté (Unitau),
inicia nesta terça-feira
(8), uma ação de “saúde
da mulher” no Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS)

Sabará. Entre as atividades programadas estão:
aferição de pressão arterial, abordagem das mulheres para orientações
sobre cuidados de saúde
da mulher, incentivar a
prevenção do câncer de
mama e colo do útero,
com entrega de folhetos
e folders informativos.
As ações acontecem no
dia 8, terça-feira, das
14h30 às 16h30; no dia 9

(quarta-feira), das 14h às
16h30 e na quinta-feira
(10), das 8h30 às 11h.
A iniciativa faz parte da
estratégia da equipe da
Atenção Primária de
Saúde, com ações voltadas para Ensino-Serviço-Comunidade.
O
CRAS Sabará fica à Rua
Vicente Santoro, 211, no
Parque Sabará. Mais informações pelo telefone
3633-2828.
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Secretaria de ação social em parceria
com o sesi promovem cursos gratuitos
de capacitação nas áreas de
barbearia, manicure e artesanato em
Tremembé
Atenção vagas remanescentes e início imediato!
Estão abertas as inscrições para cursos de
capacitação e geração
de renda que serão ministrados
pelo
sesi.
Cursos oferecidos e as
cargas horárias: bar-

bearia - (32 horas)
manicure – (32 horas)
Artesanato – (60 horas)
os interessados devem
fazer as suas inscrições
na secretaria de ação
social na rua josé monteiro patto, 195 – jd.
Bom jesus, das 09h às

11h ou das 14h às 16h.
Critérios: acima de
16 anos e ser morador de tremembé.
Documentos necessários:
cópia do rg, cpf e comprovante atual de residência.
Mais
informações:
3674-3660 ou 3674-3910

Taubaté segue nesta terça-feira com a
vacinação contra covid-19 para as
crianças
A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Saúde, segue a campanha de vacinação contra
a Covid-19 para crianças
de 5 a 11 anos, nesta terça-feira, dia 8 de março.
Importante verificar local, horário e imunizante.
PÚBLICO:
1º dose das CRIANÇAS 5 A 11 ANOS, 11
MESES E 29 DIAS DE
IDADE COM COMORBIDADES E DEFICIÊNCIA – IMUNIZANTE: PFIZER. • 2ª dose
das CRIANÇAS 5 A 11
ANOS, 11 MESES E 29
DIAS DE IDADE COM
COMORBIDADES E
DEFICIÊNCIA (Atentar
ao agendamento da carteira de vacinação, o intervalo entre a 1ª e 2ª doses deve ser de 56 dias)
.Apresentar: RG, CPF e
comprovante da 1ª dose
da vacina contra COVID-19, aplicada em
Taubaté.
1º dose das CRIANÇAS
5 ANOS, 11 MESES E
29 DIAS DE IDADE
SEM
COMORBIDADES – IMUNIZANTE:

PFIZER.
• 2ª dose das CRIANÇAS
5 ANOS, 11 MESES E
29 DIAS DE IDADE
SEM
COMORBIDADES – IMUNIZANTE:
PFIZER.(Atentar
ao
agendamento da carteira
de vacinação, o intervalo
entre a 1ª e 2ª doses deve
ser de 56 dias).
Apresentar: RG, CPF e
comprovante da 1ª dose
da vacina contra COVID-19, aplicada em
Taubaté. Locais: salas de
vacinas das UBS Mais
Mourisco, UBS Mais
Três Marias I (Fazendinha), UBS Mais Aeroporto e UBS Mais Chácaras Reunidas Brasil.
Horário das 8h às 15h.
PÚBLICO: 1º dose das
CRIANÇAS 6 ANOS A
11 ANOS, 11 MESES
E 29 DIAS DE IDADE
SEM
COMORBIDADES – IMUNIZANTE:
CORONAVAC.
• 2ª dose das CRIANÇAS
6 ANOS A 11 ANOS, 11
MESES E 29 DIAS DE
IDADE SEM COMORBIDADES – IMUNIZANTE: CORONAVAC.
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(Atentar ao agendamento
da carteira de vacinação,
o intervalo entre a 1ª e
2ª doses deve ser de 28
dias). Apresentar: RG,
CPF e comprovante da
1ª dose da vacina contra
COVID-19, aplicada em
Taubaté. Locais: salas de
vacinas das UBS Mais
Gurilândia, ESF Ana
Rosa, Pamo Baronesa,
Pamo Bosque da Saúde, Pamo Quiririm, ESF
Marlene Miranda, ESF
Esplanada Santa Terezinha, ESF Água Quente,
Horário das 8h às 15h.
Apresentar também os
seguintes documentos:
RG, CPF ou Cartão SUS
e o Cartão Sistema Informatizado Municipal –
SIM ou comprovante de
residência em Taubaté no
nome do pai, mãe ou responsável legal e OBRIGATÓRIO apresentar a
carteira de vacinação de
rotina, para a verificação
do intervalo de vacina
de 14 dias, que é o prazo
mínimo necessário entre
qualquer vacina de rotina
e a vacina contra a Covid-19.
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Polícia Militar
Ambiental apreende
aves silvestres em
Tremembé
Durante uma ação da
Polícia Militar
Ambiental
(PMA)
ocorrida nesse último
domingo (6), três pessoas foram autuadas
nas
cidades de Tremembé
e Redenção da Serra.
Em Tremembé, três
residências na mesma
rua foram fiscalizadas,
onde a equipe
localizou uma gaiola
com alçapão armado

sendo utilizado para
caça de aves, uma ave
híbrida (cruzamento de
ave silvestre com ave
exótica) e várias aves
em cativeiro sem
autorização.
Nas residências um
total de 17 aves foram
apreendidas e os proprietários autuados, totalizando R$10.700,00.
Já na fiscalização em
Redenção da Serra,
O filho do dono da fa-

lhes sobre os novos leitos serão realizados dia
9 de março (quarta-feira) durante coletiva no
auditório municipal, às
9 horas.
Vale ressaltar que as
vagas de UTIs são
geridas pelo sistema
CROSS (Central de
Regulação de Ofertas
de Serviços de Saúde),
controlado pela Saúde
do governo do Estado
de São Paulo.
Ou seja, a gerência das
UTIs e de suas vagas
não são feitas pelo município de Pindamonhangaba e sim pelo
sistema CROSS, aptas
a receber qualquer paciente cadastrado e que
necessite de tratamento

Secretaria de desenvolvimento
econômico de Tremembé promove
curso gratuito de técnicas de
funilaria de brilho em parceria com
Sebrae e Senai

zenda entregou uma
arma de fogo e 12 munições para a equipe da
PMA.
A arma e as munições
foram apresentada no
Distrito Policial e o
proprietário será intimado a comparecer
ao órgão policial para
prestar esclarecimentos sobre o fato. As
aves serão destinadas
ao (CETAS) IBAMA,
em Lorena.

Pindamonhangaba amplia número
de leitos adultos na UTI

O município de Pindamonhangaba conta
com mais 10 leitos de
UTI adulto - passando
de sete para 17. A ampliação é referente a
um convênio assinado
dia 1 de março entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério da Saúde, para
instalação de mais 10
leitos.
Os leitos ficam na Santa Casa de Misericórdia e também contam
com possibilidade de
internação de isolamento - em caso de doenças que necessitem
deste cuidado, como
Covid-19, por exemplo.
O anúncio e os deta-
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intensivo via SUS.
“É uma grande conquista para Pindamonhangaba e toda sua
população.
O prefeito Dr. Isael
Domingues tem trabalhado há tempos nesta
questão junto à Santa
Casa e ao Ministério da
Saúde para esse incremento de leitos devido
ao crescimento populacional e à constante
necessidade de mais
leitos.
Agora com 17 leitos
UTI temos mais condições para tratamento
intensivo dos usuários
do SUS”, explicou a
secretária interina de
Saúde, Ana Claudia
Macedo.

Escola Móvel - Carreta
Módulo Técnico de
14/03 a 18/03
Módulo Gestão dia
21/03
Horário: 8h às 17h
INSCRIÇÕES PRESENCIAIS NO SE-

BRAE TREMEMBÉ
(dentro do Mercado
Municipal) OU NO
CENTRO DE EVENTOS.
Trazer 1 Kg de alimento não perecível no ato
da inscrição
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Parceria entre SEBRAE, SENAI e Prefeitura Municipal de
Tremembé
VAGAS LIMITADAS!
INFORMAÇÕES:
3672-5734 OU 36744416
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Dia da Mulher é comemorado com
evento na Praça da Bandeira em
Caçapava

A Prefeitura de Caçapava
realiza, nesta terça-feira,
8 de março, na Praça da
Bandeira, das 9h00 às
15h00, um evento especial em homenagem ao
Dia da Mulher, comemorado nessa data. O evento reúne diversas secretarias e instituições.
A Secretaria de Saúde
participa da ação, das
9h00 às 12h00, com
equipe para aferição de
pressão arterial e glicemia, além de orientação
sobre exames de mamografia e citopatológicos
(Papanicolau).
A equipe do SAE/CTA
(Serviço de Atendimento Especial/ Centro de
Testagem e Aconselhamento) vai orientar sobre doenças sexualmente
transmissíveis, medidas
de prevenção e serviços
disponibilizados na rede
pública. Uma psicóloga
e uma assistente social
também estarão no local
para conversar com as
mulheres.
Além do evento na praça,
a Saúde também manterá
as unidades de atenção
básica (ESFs) abertas
até as 19h00, nesta terça-feira (8). Das 17h às
19h, o atendimento será
exclusivo para as mulheres que trabalham e
queiram fazer exames de
preventivo. Não é necessário agendamento, basta
comparecer no postinho
de referência.

Ainda na área de saúde,
haverá a participação da
Faculdade Santo Antônio. Equipes de alunos e
profissionais da instituição farão a divulgação
de cursos e realizarão
exames de bioimpedância elétrica, destinados
à avaliação da composição corporal, estimando
a massa magra, gordura
corporal, água corporal
total, entre outros dados
que proporcionam informações sobre o estado
nutricional do paciente.
Já a Secretaria de Educação, por meio do Parque
Ecológico da Moçota,
fará a distribuição de 100
mudas medicinais, neste dia 8. E a Secretaria
de Planejamento e Meio
Ambientes vai doar mudas de árvores. A ação
começa às 9h00 e vai até
o término das mudas.
A Secretaria de Cidadania e Assistência Social
participa da programação
em parceria com as Organizações da Sociedade
Civil.
Das 9h às 15h, o CRAS
(Centro de Referência da
Assistência Social) fará
atendimento à população com informações e
orientações sobre serviços ofertados, entre eles,
Cadastro Único, serviço
de convivência de fortalecimento de vínculo
com grupos de crianças,
jovens e idosos, Benefício Eventual, BPC

(Benefício de Prestação
Continuada), entre outros.
A Organização da Sociedade Civil Mantenedora
Vicente Decária participa
com serviços de embelezamento, maquiagem e
manicure, das 9h às 15h.
Já a Associação Beneficente de Caçapava estará
no local com atendimento e orientação às gestantes, além de serviço de
cabeleireiro e maquiagem.
O Lar Fabiano de Cristo
participa com apresentação de banda a partir das
9h. Na sequência, às 10h,
a Casa da Criança realiza
apresentação de dança e
de poemas.
A Casa GE estará no local das 9h às 12h30, com
orientações sobre os serviços que oferece.
A programação contará
também com atividades
físicas. Das 9h às 9h30,
a Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer – Divisão de Esporte estará no
local com aula aberta de
Pilates e alongamento.
A Secretaria de Cultura
também homenageia as
mulheres profissionais da
saúde, com a entrega de
placas de menção honrosa. VEJA TEXTO NESTE LINK.
A partir das 14h00, haverá contação de história com apresentação da
história “A Mulher que
Queria ser Imortal”, por

Edu ‘Conta histórias pra
chuchu’ Lourenço - Projeto contemplado pela
Lei Aldir Blanc, Edital
06/2021 em Caçapava.
Escrita pela produtora
cultural Talits Domingos quando ela tinha dez
anos de idade, “A mulher
que queria ser imortal”
conta a história de Marieta, uma mulher solitária
que decidiu construir um
palacete de pedra para
se sentir mais segura. A
partir daí, além da nova
morada, Marieta constrói
uma relação afetiva sólida com pessoas que sempre estiveram ao seu redor. Ela faz amigos para
toda a vida.
Ao resgatar o texto e
apresentá-lo neste momento, Talits tem como
objetivo reconhecer a
importância da leitura
infantil de forma lúdica, promover um intercâmbio cultural, gerar
reflexão sobre os nossos
medos e também nossas
alegrias.
Secretaria de Saúde segue com ações ao longo
do mês
No dia 19 de março, sábado, das 8h00 às 12h00
e das 13h00 às 17h00,
haverá mutirão de atendimentos no Posto Dr.
Odilon de Souza Miranda (Postão), com oferta
de testes rápidos, exames
de mamografia, Papanicolau, orientação sobre
higiene bucal e câncer de

boca, além de rodas de
conversa.
No dia 26 de março, sábado, as unidades de saúde dos bairros funcionarão das 8h00 às 14h00,
oferecendo coleta de
preventivos, resultados
de exames, encaminhamento para mamografias
e palestras diversas.
Veja a programação completa
DIA DA MULHER
8 DE MARÇO
PRAÇA DA BANDEIRA
9h00 às 15h00
9h às 12h - Aferição de
pressão arterial, teste de
glicemia, orientação para
exames (Saúde);
9h - Apresentação da
Banda do Lar Fabiano de
Cristo;
9h00 às 9h30 – Pilates e
Alongamento (Esporte e
Lazer);
10h - Apresentação de
dança e poemas (Casa da
Criança);
9h às 15h - Teste de
bioimpedância elétrica
destinado à avaliação
da composição corporal
e divulgação de cursos
(Faculdade Santo Antônio);
9h - Distribuição de mudas medicinais (Educação/ Parque da Moçota) e
mudas de árvores (Planejamento e Meio Ambiente);
9h às 15h - Oferta de serviços de embelezamento
com maquiagem e ma-
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nicure (Mantenedora Vicente Decária);
9h - Orientação para gestantes, serviços de cabeleireiro e maquiagem
(Associação Beneficente);
9h00 às 12h30 – Orientação sobre os serviços
(Casa GE);
9h às 15h - Atendimento
à população dos serviços
prestados pelo CRAS
(Cidadania);
14h - Contação da história A MULHER QUE
QUERIA SER IMORTAL, por Edu ‘Conta
histórias pra chuchu’
Lourenço - Projeto contemplado pela Lei Aldir
Blanc.
19 DE MARÇO (SÁBADO)
POSTÃO
8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00
Mutirão de atendimento
da saúde, com a realização de testes rápidos,
exames de mamografia,
papanicolau, orientação
sobre higiene bucal e
câncer de boca, além de
rodas de conversa sobre
assuntos diversos.
26 DE MARÇO (SÁBADO)
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (POSTINHOS)
8h00 às 14h00
Coleta de preventivos,
resultados de exames,
encaminhamento
para
mamografias e palestras
diversas.
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Após retomada da
temporada de navios
cruzeiros, Ilhabela
recebe primeira
escala

Ilhabela recebeu no
último domingo (6/3)
o MSC Preziosa, primeiro navio a aportar
na cidade após a decisão da Associação
Brasileira de Navios de
Cruzeiros (Clia) de retomar a temporada de
cruzeiros no Brasil.
O navio teve sua chegada na manhã do domingo (6/3) e permaneceu até às 21h, onde
os tripulantes puderam
aproveitar a cidade e
fomentar a economia
local, com a compra
de souvenirs, artesana-

tos e roupas, consumo
em restaurantes, bares
e quiosques e passeios
turísticos.
A próxima parada está
prevista para esta quinta-feira (10/3), com o
MSC Preziosa, que retorna para o arquipélago às 8h, com nova tripulação e parte às 19h.
Na sexta-feira (11/3) é
a vez do MSC Splendida, com chegada em
Ilhabela às 8h e partida
às 18h.
Fechando a temporada,
o Costa Diadema chega na cidade às 8h do

domingo (10/4) e parte
às 18h.
Os protocolos de segurança sanitários contra
a Covid-19 seguem
rígidos e efetivos, exigindo que os tripulantes apresentem antes
do embarque o Passaporte de Vacinação
com duas doses, teste
RT-PCR
negativo e teste de antígeno.
Durante a viagem, parte dos passageiros e
dos funcionários são
testados diariamente
para controle.
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Covid-19: Após
pico, taxa de
ocupação de
leitos cai para
13% em
Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela informa que, de
acordo com dados da
Secretaria de Saúde,
a taxa de ocupação de
leitos da Covid-19 teve
queda para 13% no final de fevereiro e nas
últimas 24h (entre 6
e 7/3), dos 31 exames
colhidos, nenhum testou positivo para coronavírus.
Ilhabela retoma à sua
normalidade, após o
pico de transmissão da
variante Ômicron em
todo o país no início
do ano. De acordo com
dados da Secretaria de
Saúde, apenas 3 leitos
de enfermaria estão
ocupados, dos 24 disponíveis. Já os de UTI,
todos os seis leitos disponíveis estão vagos.
Outro dado que merece destaque é que nas
24h, entre o domingo
(6/3) e a segunda (7/3),
dos 31 testes de antígeno para Covid-19 realizados no Gripário Municipal, nenhum testou

positivo.
“Sem dúvidas, temos
motivos para comemorar a queda nos números de casos e da ocupação dos leitos. Com
as medidas sanitárias
tomadas anteriormente
pela nossa gestão, conseguimos hoje, ter estes números positivos
para a cidade”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.
Com os recentes dados, o Prefeito Toninho Colucci publicou
na última sexta-feira
(4/3), o decreto 9.102,
onde dispensa o uso de
máscaras em ambientes abertos, mantendo a
sua obrigatoriedade do
uso somente em locais
fechados.
“No início da temporada de verão, nossa
preocupação era com
o avanço da doença e a
onda da nova variante.
Na ocasião, fizemos a
ampliação da testagem
em massa, aumento
dos leitos e o reforço
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da campanha de vacinação. Hoje é possível ver o efeito dessas
ações com os números
positivos apresentados,
onde mostra que estamos no controle, o que
nos permite flexibilizar”, completa Colucci. Vale destacar que a
vacinação para adultos e crianças contra a
Covid-19 continua na
cidade, em todos os
postos de saúde. Somente para as crianças
de 5 anos a vacinação
é feita exclusivamente
no Posto de Saúde da
Barra Velha (baixa). O
horário de atendimento
de vacinação nos postos é das 8h às 16h30.
A Secretaria de Saúde de Ilhabela reforça
que, apesar dos dados
positivos, ainda é necessário manter todos
os protocolos de segurança, como o uso de
máscaras em locais fechados, a higienização
das mãos e completar
o seu esquema vacinal.

07 de Março 2022

Confira a programação da vacinação da
próxima semana, de 07 a 11 de março, no
centro de eventos e na esf. Jd. Maracaibo.
Atenção aos novos horários no centro de
eventos.

Vacinação no centro de
eventos:
Segundas, quartas e
sextas - das 08h às 12h
Terças e quintas - das
14h às 20h (novo horário)
Vacinação esf jd. Maracaibo:
Terças e quintas - das
08h às 11h e das 17h às
20h (extra noturna)
Grupos 05 a 11 anos:
Crianças de 5 anos a 5
anos 11 meses e 29 dias
com e sem comorbidades (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos com comorbidades e deficiências (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos sem comorbidades e deficiências (coronavac)
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Grupos 12 anos ou
mais:Dose adicional
imunossuprimidos de
12 a 17 anos (intervalo
de 56 dias da 2ª dose)
Dose adicional imunossuprimidos 18 anos
ou mais (intervalo de
28 dias da 2ª dose)
Segunda dose adicional imunossuprimidos
(intervalo de 4 meses
da dose adicional)
Dose adicional 18 anos
ou mais (intervalo de 4
meses da 2ª dose)
Reforço dose janssen
18 Anos ou mais (61
dias após a 1º dose)
Imunossuprimidos de
18 anos ou mais (28
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas pfizer
18 Anos ou mais (21

dias após a 1º dose)
De 12 a 17 anos (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas astrazeneca
18 Anos ou mais (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses coronavac
18 Anos ou mais (28
dias após a 1º dose)
repescagem 1ª dose 12
anos ou mais
Vale lembrar que as
pessoas que ainda não
tomaram a primeira
dose, podem iniciar o
seu ciclo vacinal levando um documento com
foto oficial e o comprovante de endereço no
Centro de Eventos, de
segunda a sexta, conforme os horários de
vacinação.

Prefeitura de Ilhabela
divulga calendário
anual de eventos e
confirma Carnaval para
maio

A Prefeitura de Ilhabela divulga oficialmente
o calendário anual de
eventos na cidade para
o ano de 2022, com
programações culturais, religiosas, gastronômicas, musicais e
esportistas que seguem
até o mês de dezembro.
Tradicionais eventos
como a Congada de
Ilhabela, XTerra, Carnaval (Maio), Ilhabela in Jazz, Semana de
Vela e Festival do Camarão integram o cronograma de atividades
oficiais da cidade.
O cronograma de eventos tem por objetivo
impulsionar a indústria
do turismo na cidade,
principal geração de
renda em Ilhabela para
aquecer a economia local. “Com a diversidade na programação do

calendário anual, queremos atrair os olhares
de moradores e turistas, tanto na alta quanto na baixa temporada
e aquecer nossa economia nesta retomada
econômica”, destacou
o Prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci.
Neste mês de março, grandes eventos já
voltam para a programação como o Aloha
Spirit (11, 12 e 13/3),
Ilhabela Bossa e Choro (25, 26 e 27/3) e a
Prova de Revezamento
KTR (26 e 27/3). Em
maio, o XTerra desembarca em Ilhabela nos
dias 6, 7 e 8, a tradicional Congada de Ilhabela será realizada no final de semana 13, 14 e
15 e o carnaval volta à
programação nos dias
20, 21 e 22 de maio.
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Vale destacar que todos os eventos estão
sujeitos à alteração e
cancelamento, principalmente em função da
pandemia da Covid-19.
“Nosso planejamento é
sempre acompanhado
do trabalho e informações do Centro de Vigilância Epidemiológica de Ilhabela, que faz
a atualização diária da
situação da Covid-19
na cidade. Esperamos
que tudo se normalize
o mais rápido possível
e possamos fazer uma
retomada segura em
toda a cidade”, finaliza
Colucci.
Para saber as datas
programadas do calendário anual de eventos,
basta acessar o site da
Prefeitura de Ilhabela e
conferir toda a programação.
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Defesa civil resgata
mãe e filhote de
saguis-de-tufo-preto
nesta segunda-feira

Ação de saúde da
mulher no cras sabará
começa nesta terça em
Taubaté
A Prefeitura de Taubaté, em uma iniciativa
conjunta das secretarias
municipais de Saúde e
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, além do
apoio de alunos de enfermagem da Universidade de Taubaté (Unitau),
inicia nesta terça-feira
(8), uma ação de “saúde
da mulher” no Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS)

A Defesa Civil de Taubaté foi acionada por moradores na manhã desta
segunda feira, dia 07 de
março, para realizar o
resgate de dois macacos,
mãe e filhote, da espécie Sagui-de-tufo-preto,
que foram atingidos por
uma descarga elétrica ao
se deslocarem pelos fios
de alta tensão na rua Homero de Paula Mattos no

Parque São Cristovão.
Com o impacto do choque os animais caíram da
rede elétrica e uma moradora do bairro os acolheu
em uma caixa de papelão
ate que a Defesa Civil
que foi acionada chegasse no local.
Os agentes da Defesa
Civil recolheram a mãe
e o filhote, que apesar
da queda e choque rece-

bidos, não aparentavam
ferimentos visíveis. Os
animais foram levados
pela Defesa Civil para
o Projeto Selva Viva,
que realiza cuidados de
animais silvestres, para
recebessem atendimento
e cuidados veterinários.
Após avaliados como
saudáveis mãe e filhote
deverão retornar à natureza.

08 de Março 2022

Sabará. Entre as atividades programadas estão:
aferição de pressão arterial, abordagem das mulheres para orientações
sobre cuidados de saúde
da mulher, incentivar a
prevenção do câncer de
mama e colo do útero,
com entrega de folhetos
e folders informativos.
As ações acontecem no
dia 8, terça-feira, das
14h30 às 16h30; no dia 9

(quarta-feira), das 14h às
16h30 e na quinta-feira
(10), das 8h30 às 11h.
A iniciativa faz parte da
estratégia da equipe da
Atenção Primária de
Saúde, com ações voltadas para Ensino-Serviço-Comunidade.
O
CRAS Sabará fica à Rua
Vicente Santoro, 211, no
Parque Sabará. Mais informações pelo telefone
3633-2828.

Taubaté realiza “campanha
março mulher” e intensifica
ações educativas de coleta
de preventivo nas unidades
básicas de saúde

A Prefeitura de Taubaté,
por intermédio da Secretaria de Saúde, a partir desta segunda-feira,
dia 7 de março, realiza
a “Campanha Março
Mulher” e promove a
intensificação de ações
educativas e salas de esperas nas unidades básicas de saúde. O objetivo
da ação é chamar a atenção das mulheres para a
importância do diagnóstico precoce do câncer de
mama e do colo do útero
através da coleta de preventivo e realização de
exames de mamografias.
Entre os dias 7 e 11 de
março, as mulheres devem procurar antecipa-

damente suas unidades
de referência para verificar o cronograma de
ações, que vão de palestras a orientações gerais.
Reforçarmos que para o
agendamento da coleta
de preventivo e solicitação do exame de mamografia, a mulher deve
apresentar RG, CPF e
cartões SIM e SUS.
Existem em Taubaté
90.406 mulheres entre 25
anos e 64 anos, faixa etária considerada vulnerável para a ocorrência de
câncer de colo de útero.
Considerando que o
exame de Papanicolau
deve ser realizado a cada
três anos, significa que
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30.135 mulheres deveriam ter realizado este
procedimento em 2021.
No entanto, foram realizados menos de 15 mil
exames em 2021 (menos de 50% da população alvo). Já em relação
à mamografia, existem
atualmente em Taubaté
35.589 mulheres entre 50
anos e 69 anos. Considerando que a mamografia
deve ser bianual, isso
significa que 17.794,5
mulheres deveriam fazer
a mamografia de rastreamento no ano de 2021,
mas foram realizados
menos de 7 mil exames
(menos de 40% da população alvo).

