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Semob de Taubaté realiza formação de 
monitores para “operação escola segura”

para que se tornem mul-
tiplicadores das infor-
mações adquiridas sobre 
o trânsito e repassem as 
informações para os de-
mais colaboradores das 
escolas para a implanta-
ção do projeto “Opera-
ção Escola Segura”.
O projeto, que foi ini-
ciado no final do ano 
passado, é direcionado 
às instituições de ensi-
no públicas e particula-
res do município e tem 
como objetivo aumentar 
a segurança no trânsito 
no entorno das escolas e 
tornar a mobilidade mais 
acessível.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
(SEMOB) realizou nes-
ta quarta-feira, dia 20 de 
abril, o segundo treina-
mento para formação de 
monitores da “Operação 
Escola Segura”.
Aproximadamente 40 
pessoas, entre direto-
res e coordenadores da 
rede municipal de ensi-
no, participaram da ação 
que aconteceu na escola 
Municipal do Trabalho – 
Jabuticabeira.
A iniciativa teve como 
objetivo capacitar os 
profissionais envolvidos 

A ação trata-se da elabo-
ração de um projeto e do 
treinamento de monito-
res ou de funcionários da 
instituição para realiza-
rem a travessia de pedes-
tres e o embarque e de-
sembarque de alunos nas 
proximidades dos estabe-
lecimentos escolares.
Alguns dos assuntos 
abordados durante a for-
mação foram: sinalização 
viária vertical e horizon-
tal, sinais de trânsito, le-
gislação de trânsito e de 
mobilidade urbana, prati-
cas comportamentais de 
condutores e pedestres, 
entre outros.

Últimos dias de 
inscrições para 

cursos do Programa 
Capacita Ilhabela

de camareira (o) e para 
formação de garçons. Ao 
todo são 30 vagas para 
cada um dos cursos, que 
são totalmente gratuitos. 
Para se inscrever os inte-
ressados devem compa-
recer presencialmente no 
Posto de Atendimento ao 

A Prefeitura de Ilhabela, 
em parceria com o Senac, 
disponibilizou mais dois 
cursos para o Programa 
Capacita Ilhabela, que 
seguem com as pré-ins-
crições abertas até o dia 
28 de abril.Os cursos são 
destinados a formação 

Trabalhador (PAT), que 
fica na rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, 86 – Perequê 
ou online pelo QRCode 
da imagem. Para mais 
informações ou dúvidas 
entre em contato pelo te-
lefone: (12) 3896- 9200.
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EXPEDIENTE

23-24-25 de Abril de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de TREMEMBÉ/SP, CONVOCA todos os seus filiados com direito
a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 29 de Abril de 2022, nas dependências do Salão
“Paula Eventos” sito a Rua 12 de outubro número 204, com início às 18 horas e com término às 21
horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA a) Eleição dos Membros titulares e suplentes
do Diretório Municipal; b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Conselho de Ética e
Disciplina Partidária c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e suplente(s); d)
Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membro titulares e suplentes da Comissão Executiva
Municipal e do Conselho Fiscal.

Tremembé, 20 de abril de 2022

ORLANDO ARAÚJO BONAFÉ
Presidente do MDB Tremembé

Game Of Horto – um 
super encontro 

cosplay em 
Tremembé 

divertirem no evento.
Traga toda a família e os 
amigos para vivenciarem 
momentos de muita ale-
gria. Jogadores de Poké-
mon Go estão mais que 
convidados para partidas 
de duelos e caçar Poké-

Neste sábado, a partir 
das 09h00, vai rolar um 
SUPER ENCONTRO 
NO HORTO MUNICI-
PAL. Todos estão con-
vidados para vestirem os 
seus COSPLAYERS e 
tirarem lindas fotos e se 

mon no horto. Participe! 
Início das atividades: 
09h00
 Local: no Horto Munici-
pal (R. Poços de Caldas, 
32 – Bica da Glória). 
Apoio: Prefeitura de Tre-
membé 

Casos de síndrome 
respiratória aguda 
em crianças têm 

queda em todo o país
2022. Entre eles, cerca de 
1,8 mil foram em crian-
ças de 0 a 4 anos. De 
acordo com a Fiocruz, a 
incidência em crianças 
cresceu muito desde fe-
vereiro, apresentando a 
formação de um platô e 
agora inicia um declínio.
Por outro lado, a análise 
alerta que continua au-
mentando o percentual 
de casos de Vírus Sinci-
cial Respiratório (VSR), 
que atingiu 41,5% do 
total de casos de SRAG 

 Os dados do Boletim 
InfoGripe, divulgado 
ainda na última quarta-
-feira (20) pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
confirmam a tendência 
de queda nos casos de 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) 
em crianças em todo o 
país.
Foram registrados 3,7 
mil casos de SRAG na 
Semana Epidemiológica 
15, que corresponde aos 
dias 10 a 16 de abril de 

registrados nas últimas 
quatro semanas, mesmo 
a doença sendo observa-
da fundamentalmente em 
crianças. Na faixa de 0 a 
4 anos, os testes labora-
toriais indicaram 66,4% 
de VSR, caindo para 
23% na faixa de 5 a 11 
anos. Nos dados nacio-
nais para todas as idades, 
há estabilização nas fai-
xas etárias adultas, com 
positividade de 36% para 
o rinovírus e de 28% para 
Sars-CoV-2 (covid-19).

Segue vacinação contra a Influenza para 
idosos e profissionais de saúde na 

segunda e terça (25 e 26)
tais, clínicas, ambulató-
rios, laboratórios e outros 
locais. Assim, compreen-
de tanto os profissionais 
da saúde – como médi-
cos, enfermeiros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontolo-
gistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais de 
educação física, médi-
cos veterinários e seus 
respectivos técnicos e 
auxiliares – quanto os 
trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, 
seguranças, pessoal da 
limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de 
ambulâncias e outros, 
ou seja, aqueles que tra-
balham nos serviços de 

 A vacinação contra a In-
fluenza (gripe) continua 
em Caçapava, nos dias 
25 e 26 de abril. Podem 
se vacinar pessoas a par-
tir de 60 anos e trabalha-
dores da área de saúde*.
As vacinas serão aplica-
das nas seguintes unida-
des de saúde: ESF Jardim 
Rafael, UBS Centro, ESF 
Nova Caçapava, ESF Ca-
çapava Velha, ESF Vila 
Paraíso, ESF Vila Me-
nino Jesus, ESF Piedade 
e ESF Maria Elmira. A 
vacinação acontecerá das 
8h30 às 15h30 ou até o 
término das doses.
* São considerados traba-
lhadores da saúde aque-
les que atuam em espaços 
e estabelecimentos de 
assistência e vigilância à 
saúde, sejam eles hospi-

saúde, mas que não estão 
prestando serviços dire-
tos de assistência à saúde 
das pessoas. Incluem-se, 
ainda, aqueles profissio-
nais que atuam em cui-
dados domiciliares como 
os cuidadores de idosos e 
doulas/parteiras.
A comprovação de atua-
ção na área deve ser por 
meio de carteira de traba-
lho, carteira do conselho 
profissional ou contrato 
de trabalho e/ou de está-
gio. OBS: VACINAÇÃO 
CONTRA SARAMPO: 
Os trabalhadores da saú-
de que forem tomar a 
vacina contra a Influenza 
também podem e devem 
se imunizar contra o sa-
rampo e para isso devem 
levar a carteira de vaci-
nação.
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Saúde mental é tema 
de conferência no 
próximo dia 26 em 

Ubatuba
dade em geral. Durante a 
conferência, o psicólogo 
Wenilton Blasques trará 
à tona questões sobre o 
tema central, mediando 
reflexões para os cui-
dados e o apoio à saúde 
mental. 
No encontro, serão dis-
cutidos ainda quatro 
subtemas: Cuidado em 
liberdade como garantia 
de direito e cidadania; 
Gestão, financiamento, 
formação e participação 
social na garantia de ser-
viços de saúde mental; 
Política de saúde mental 

A Secretaria Municipal 
de Saúde promoverá a 
1ª Conferência Livre de 
Saúde Mental para deba-
ter o tema: “O SUS – o 
cuidado em liberdade e o 
respeito aos direitos hu-
manos”. 
O evento será realizado 
no próximo dia 26, às 
14h, no salão da Igreja 
São Francisco.
O objetivo é reunir di-
ferentes profissionais 
ligados ao atendimen-
to da saúde mental no 
município, bem como 
representantes da socie-

e os princípios do SUS: 
universalidade, integrali-
dade e equidade; Impac-
tos na saúde mental da 
população e os desafios 
para o cuidado psicosso-
cial durante a pós-pande-
mia. 
As melhores propostas 
apresentadas no even-
to serão encaminhadas 
para o encontro macror-
regional da DRS-17 e, 
em seguida, para a etapa 
estadual de saúde mental, 
programada para aconte-
cer entre os dias 23 e 25 
de junho, em São Paulo.

Tremembé realiza a 
primeira conferência 
municipal de saúde 

mental

Neste primeiro momen-
to é muito importante a 
participação de toda a 
população no PREEN-
CHIMENTO DO FOR-
MULÁRIO virtual (link 
abaixo), que tem por 
objetivo coletar informa-
ções que se tornarão pro-
postas de diretrizes para 
a formulação da Políti-
ca Municipal de Saúde 
Mental. 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé está re-
alizando neste mês de 
abril a 1ª CONFERÊN-
CIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE MENTAL com 
o tema “A Política de 
Saúde Mental como Di-
reito: Pela defesa do cui-
dado em liberdade, rumo 
a avanços e garantia dos 
serviços da atenção psi-
cossocial no SUS”. 

“É muito importante a 
participação de toda a 
comunidade. Por isso, 
estamos pedindo que as 
pessoas participem pre-
enchendo o formulário 
que é ANÔNIMO, para 
que na próxima fase 
possamos debater os as-
suntos relacionados ao 
tema” comenta a Secre-
tária de Saúde de Tre-
membé, Vanelle Camilo.

Neste sábado 23 tem 
feira do artesão na 

Praça Geraldo Costa 
em Tremembé 

Prestigie os nossos artis-
tas e a cultura local, esta-
mos esperando por você! 
Vem para feira! Realiza-
ção: comissão da feira 

 A feira do artesão será 
realizada neste sábado, 
23 de abril, das 09h às 
16h, na praça geraldo 
costa (praça da estação)

dos artesãos - Apoio: pre-
feitura de tremembé
Informações: secretaria 
de turismo e cultura no 
telefone (12) 3674-4391.
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Maratona Borba Gato vai levar atletas 
para desafiar a Serra de Campos do 

Jordão

de Janeiro.
No sábado, dia 21 maio, 
haverá um Workshop 
com escritores com o 
tema esportivo, entre eles 
Nato Amaral e briefing 
do evento aos inscritos.
Está prevista também a 
Mini Corrida Kids Maio 
Amarelo para 300 crian-
ças carentes de Pindamo-
nhangaba, fazendo a in-
clusão social dos futuros 
campeões e aproveitando 
para iniciar a conscien-
tização da prevenção de 
acidentes de trânsito.
Esse evento tem a orga-
nização da PROEESP 
(www.proeesp.com.br) 
que vem organizando 
várias provas do Exérci-
to Brasileiro, entre elas 
Corrida Forte Anhan-
guera em Campinas do 
11ºBDA e Corrida Barão 
de Jundiahy em Jundiaí 
do 12º GAC.
As inscrições estão aber-
tas pelo site www.mara-

O Exército Brasileiro, 
através da unidade 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate em Pinda-
monhangaba, está pro-
gramando uma grande 
corrida de rua para os 
esportistas do Brasil que 
apreciam uma Maratona 
UP HILL subindo a Serra 
de Campos do Jordão.
Para comemorar os 76 
anos do Batalhão Borba 
Gato, a Unidade Militar 
está programando uma 
série de atividades espor-
tivas, sociais e culturais 
na semana de seu aniver-
sário e finalizando com o 
evento no dia 22 maio.
Esse evento tem caracte-
rísticas muito desafiado-
ras, a altimetria para os 
maratonistas encararem 
passa de 1.700 m, sendo 
a maior entre as duas ou-
tras principais do Brasil, 
a Serra do Rio do Rastro 
em Santa Catarina e a 
Serra de Penedo no Rio 

tonaborbagato.com.br 
e custam R$ 99,00 para 
as distâncias caminha-
da 3km, corrida 5km e 
10km; para o kit soldado 
camuflado para as distan-
cias de 24km está sendo 
R$ 250,00 e R$ 350,00 
para os maratonistas.
Equipes têm direito a 
desconto especial e Ido-
sos acima de 60 anos tem 
50% desconto. Mais in-
formações pelo e-mail: 
contato@proeesp.com.
br.
A Maratona Borba Gato 
tem o apoio das Secre-
tarias Estaduais de Tu-
rismo e Esporte, das pre-
feituras de Campos do 
Jordão e Pindamonhan-
gaba, Decathlon, do 12º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate. E como pa-
trocinadores a Gerdau do 
Brasil, Unimed Pinda-
monhangaba, Oscar Cal-
cados, Cervejaria Cam-
pos Jordão.

Pindamonhangaba 
recebe atividades 
interativas do USP 

na Comunidade
sino e a aprendizagem 
de ciências e inspirar 
os estudantes a criar, 
investigar, descobrir, 
estabelecer conexões 
e resolver problemas 
de forma colaborativa 
e cooperativa. Reali-
zadas por professo-
res e alunos da Escola 
de Engenharia (EEL) 
da USP, as atividades 
são fundamentadas na 
abordagem STEAM 
– acrônimo em inglês 
de Science, Technolo-
gy, Engineering, Arts 
e Mathematics. Na 
programação, haverá 
jogos e desafios de ma-
temática, oficinas de 
origami, desafio da tor-
re de papel, competi-
ção de robótica, Show 
de Ciências e exibições 

Entre os dias 2 e 8 de 
maio, das 8h às 17h30, 
Pindamonhangaba re-
ceberá uma unidade 
móvel do Projeto USP 
na Comunidade, que 
é desenvolvido pela 
Pró-Reitoria de Cultu-
ra e Extensão Univer-
sitária da USP e visa 
aproximar a população 
paulista do univer-
so científico levando 
experimentos, jogos, 
apresentações e conhe-
cimento de uma forma 
interativa, lúdica e des-
contraída.
A Semana de Educação 
STEAM ficará instala-
da no estacionamento 
da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhan-
gaba. As atividades 
buscam estimular o en-

astronômicas no Plane-
tário Móvel.
Haverá também uma 
campanha da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
de Pindamonhangaba 
com orientação de saú-
de bucal. A entrada é 
gratuita com agenda-
mento prévio pelo site: 
https://forms.gle/o3a-
acNnixcvqz5iAA.
A Semana de Educa-
ção STEAM é fruto 
da parceria entre a Se-
cretaria Municipal de 
Educação – SME com 
a Escola de Engenha-
ria de Lorena – EEL 
por meio de convênio 
firmado entre a Pre-
feitura Municipal de 
Pindamonhangaba e a 
Universidade de São 
Paulo – USP.


