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Tremembé promove a 6º
conferência Municipal de 

Saúde 

O Conselho Municipal de 
Saúde e a Secretaria de 
Saúde de Tremembé con-
vidam toda a população a 
participarem da 6ª CONFE-
RÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, com o tema “Ga-
rantir Direitos e Defender o 
SUS, a Vida e a Democra-
cia – Amanhã Vai Ser Outro 
Dia”, no dia 03 de março de 
2023, das 13h00 às 19h00, 

no Centro Cultural “Profª 
Amélia Maria Ribeiro dos 
Santos” – Centro de Even-
tos. EIXOS TEMÁTICOS:
 I. O Brasil que temos. O 
Brasil que queremos;
II. O papel do controle so-
cial e dos movimentos so-
ciais para salvar vidas;
III. Garantir direitos e de-
fender o SUS, a vida e a 
democracia; e

 IV. Amanhã vai ser outro 
dia para todas as pessoas.”
Na etapa municipal serão 
elaboradas e aprovadas 
propostas e diretrizes que 
atendam às necessidades de 
saúde da população. Este 
encontro antecede a 9ª Con-
ferência Estadual de Saúde 
de São Paulo (9ª CES/SP) e 
a 17ª Conferência Nacional 
de Saúde – 17ªCNS.

Teve início na última se-
gunda-feira (27) a Campa-
nha de Vacinação Covid-19 
Bivalente para idosos com 
mais de 70 anos, pessoas 
que vivem ou trabalham em 
Instituições de Longa Per-
manência (ILPI’s) e imuno-
comprometidos a partir de 
12 anos, com intervalo de 4 
meses da última dose.
Importante ressaltar que 
só pode receber a vacina 
bivalente as pessoas que 
estejam com o esquema va-
cinal primário completo, ou 
seja, 1ª e 2ª doses. Para os 
que foram vacinados com 

a dose única da Janssen é 
necessário que se comprove 
também o recebimento de 
uma dose de reforço.
Além do cartão de com-
provação das vacinas ante-
riores, é necessária a apre-
sentação do comprovante 
de residência. Pessoas com 
registro de doses realizadas 
em outro estado, devem 
apresentar também o com-
provante de vacinação ou 
registro no Conecte SUS ou 
registro no Sistema SIPNI. 
Adolescente, com mais de 
12 anos, que não possuam 
registro no Vacivida como 

imunocomprometidos de-
vem apresentar laudo mé-
dico com CID. Para os que 
não residem em Taubaté, 
mas obedecem os critérios 
para vacinação serão aten-
didos somente se houver a 
“xepa” do imunizante. Se 
não houver comprovação 
de 1ª e 2ª doses deverão ser 
vacinadas seguindo o es-
quema primário de vacinas 
monovalentes e somente 
após 4 meses receber a bi-
valente.
Confira na tabela abaixo os 
locais de aplicação da vaci-
na bivalente.

Taubaté oferta vacina bivalente 
contra a covid-19 para maiores 

de 70 anos
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Prefeitura de Pinda fecha 
pacote de R$ 10 milhões 
com a Santa Casa para 

acelerar consultas, 
exames e cirurgias

Uma boa notícia para a saú-
de de Pindamonhangaba. A 
partir de 1º de março a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba acertou com a Santa Casa 
de Misericórdia a compra 
de um pacote para reduzir a 
fila de espera por consultas, 
exames e cirurgias eletivas. 
O investimento, previsto 
em R$ 10 milhões para este 
ano, será realizado pela Se-
cretaria de Saúde e prevê a 
realização de mais de 1.700 
procedimentos médicos por 
mês que irão reduzir a fila 
de espera na rede pública 
de saúde. Em comemora-
ção ao dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, 
a Prefeitura anuncia que o 
maior investimento a ser re-
alizado será a realização de 
500 exames de mamografia 
por mês. Para essa ação, a 
Santa Casa de Misericórdia 
está montando um espaço 
específico para esse atendi-
mento.
“Estamos começando esse 
trabalho a partir de março, 

um presente para as mulhe-
res de Pindamonhangaba e 
nossa intenção é demanda 
livre de mamografia. Con-
vocamos as mulheres para 
realizar esse exame de pre-
venção muito importante 
para evitar transtornos inde-
sejáveis no futuro”, afirmou 
a secretária Ana Claudia 
Macedo. Para a realização 
dos exames e consultas, a 
Secretaria irá obedecer a 
fila cadastrada de solicita-
ções definidas pelo SUS, 
necessitando o munícipe 
apresentar o pedido médico 
da rede pública na sua uni-
dade de saúde referência.
Esse reforço no atendimen-
to médico irá acontecer de 
forma simultânea aos pro-
cedimentos de consultas e 
exames já realizados pelo 
município e visa diminuir 
o tempo de espera. “Desde 
já queremos pedir aos mu-
nícipes que forem chama-
dos pelas nossas unidades 
de saúde que não faltem 
ou que comuniquem com 

antecedência a unidade a 
impossibilidade do compa-
recimento. Temos uma mé-
dia de 30% de absenteísmo 
nos nossos serviços e isso é 
muito ruim”, explicou Ana 
Cláudia.
Confira os procedimentos 
que serão ofertados:
Exames
Mamografia
histeroscopia diagnóstica
Nasofibrolaringoscopia e 
com biópsia
Exame Auditivo Bera com 
e sem sedação
Exames de Imagem Tomo-
grafia
Ultrassonografia simples e 
com doppler
Colonoscopia
Endoscopia
Exames Laboratoriais para 
cirurgias eletivas
Consultas
Otorrinolaringologia
Urologia clínica
Neurologia clínica
Nefrologia clínica
Cirurgia por Videolaparos-
copia

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 05/2023

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e suplementar”

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante
incentivo à participação popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 05/23 e
anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será
realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA a partir das 18h do dia 06 DE MARÇO DE 2023, no Plenário
da Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Vereador Edjelson Aparecido de Souza – Presidente da Câmara
Vereador Allan Rached Azevedo - 1º Secretário
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A Polícia Civil, através do 
DEIC Taubaté (Delegacia 
Especializada de Inves-
tigações Criminais) e do 
SIG Pinda (Setor de Inves-
tigações Gerais de Pinda-
monhangaba) agiu rápido 
e prendeu em flagrante na 
manhã desta segunda-feira 
(27) um dos elementos que 
participou do vídeo durante 
os festejos de carnaval do 
município, ostentando em 
meio ao público diversos 
tipos de arma de fogo.
Os trabalhos de investiga-
ção da Polícia Civil inicia-
ram ainda durante a terça-
-feira de Carnaval, 21 de 
fevereiro, visando a identi-
ficação dos elementos, bem 
como o combate aos crimes 
contra a vida, porte ilegal de 
arma de fogo, crimes patri-
moniais e tráfico de drogas.
Além da prisão em flagran-
te de J.L.D.O.S., outros dois 
elementos foram autuados 

em termo circunstanciado, 
sendo apreendido 197 pinos 
de cocaína, R$ 770 em di-
nheiro e três celulares para 
continuidade do processo 
de investigação. Ao todo a 
Polícia Civil cumpriu seis 
mandados de busca e apre-
ensão domiciliar, envol-
vendo ao todo 17 policiais 
e sendo empregadas cinco 
viaturas.
O trabalho começou com o 
levantamento de informa-
ções para identificação dos 
envolvidos pelo policiais 
do SIG, que produziram um 
um relatório e foi apresenta-
do pela autoridade policial 
que solicitou os mandados 
de busca e apreensão nos 
endereços dos investigados. 
Com a concessão realizada 
pelo Poder Judiciário, as 
equipes do SIG e DEIC lo-
graram êxito em cumprir o 
flagrante pelo crime de trá-
fico de drogas, tendo o en-

volvido assumido a proprie-
dade da droga apreendida.
Segundo o boletim de ocor-
rência, no que tange às 
armas, os investigados in-
formaram em síntese que 
tratavam-se de simulacros 
e que foram destruídos por 
conta da repercussão que as 
imagens deram. O autor das 
drogas foi detido e encami-
nhado à cadeia pública de 
Taubaté, onde permanecerá 
à disposição da Justiça.
O Secretário Municipal de 
Segurança Fabrício Perei-
ra parabenizou o excelente 
trabalho desenvolvido pelo 
Setor de Investigação da 
Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba. “Nossa Polícia 
Civil merece nossos aplau-
sos por agir de maneira tão 
eficiente em prol da causa 
pública. Parabéns ao dele-
gado Dr. Rubens e toda sua 
equipe pela excelente atua-
ção”, afirmou.

 Polícia Civil de Pinda 
identifica autores que 

exibiram arma no 
Carnaval e apreende 
197 pinos de cocaínaA Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba, realiza no do-
mingo (26), às 8h30, uma 
seletiva de Judô para com-
por parte da equipe para as 
competições. 
O Campeão de cada catego-
ria será federado pela secre-
taria na Federação Paulista 
de Judô.
A pesagem começa às 8h30 
e os combates se iniciam às 
10 horas, na quadra Manuel 
César Ribeiro (Quadra Co-
berta) - Álvaro Leme, 112 
- Chácara Galega. Os atle-
tas devem apresentar o RG 

durante a pesagem. Poderão 
participar da seletiva para 
os Jogos Regionais, atletas 
nascidos a partir do ano de 
2007, com graduação míni-
ma de Faixa Amarela. Para 
o Jogos da Juventude são 
para atletas nascidos em 
2008, com graduação mí-
nima de faixa Azul, com a 
autorização do Sensei res-
ponsável e do Pai. 
O atleta poderá disputar as 
duas seletivas desde que 
atenda todos os critérios 
obrigatórios. 
As vagas para a seletiva 
serão para os seguintes pe-

sos:Jogos Regionais: nas 
categorias menor de 60kg, 
66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 
100kg, maior de 100kg e 
absoluto. 
As categorias femininas 
são menores de 48kg, 52kg, 
57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 
maiores de 78kg e absolu-
to. Jogos da Juventude: nas 
categorias masculino, me-
nores de 55kg, 60kg, 66kg, 
73kg, 81kg, 90kg, 100kg e 
maior de 100kg. As catego-
rias femininas são menores 
de 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 
63kg, 70kg, 78kg e maior 
de 78kg.

SEMELP de Pinda 
realiza seletiva de 
judô masculino e 

feminino

Defesa Civil e Fundo Social de 
Pinda ajudam famílias de São 

Sebastião

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba está integrando a 
força-tarefa com ações de 
urgência em São Sebastião, 
devido às inundações e en-
chentes que ocorreram na 
cidade com as fortes chuvas 
durante o Carnaval.
Nesta quarta-feira (22), 
equipes da Defesa Civil de 
Pindamonhangaba e Rosei-
ra foram em comboio a São 
Sebastião para a entrega de 
água e material doado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade, como roupas, cober-
tores, produtos de limpeza e 
alimentos. “Além da ajuda 
humanitária, a equipe de 
Pinda também está prepa-
rada para auxiliar em todas 

as ações de recuperação do 
desastre devido às fortes 
chuvas, enchentes e alaga-
mentos ocorridos no local”, 
explicou o diretor da Defe-
sa Civil de Pinda, Michel 
Cassiano. Fundo Social 
recebe doações - Para con-
tinuar com fornecimento 
de alimentos e produtos, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba 
está recebendo doações em 
prol de São Sebastião.
A presidente do Fundo So-
cial de Pindamonhangaba, 
Claudia Domingues, infor-
mou que “o objetivo é ar-
recadar alimentos não pere-
cíveis, produtos de higiene 
pessoal, roupas, roupas de 

cama, até móveis, geladei-
ra, fogão, porque muitas 
famílias perderam tudo. 
Contamos com a solidarie-
dade e apoio da população 
de Pindamonhangaba, que 
sempre se mostrou bastan-
te participativa e caridosa 
com questões sociais”. Os 
itens podem ser doados das 
8 às 12 horas e das 14 às 
16 horas na sede do Fundo 
Social (rua Deputado Claro 
César, 53); na Fábrica da 
Solidariedade (rua Tenen-
te Alexandre Marcondes 
Monteiro, 432 - Bosque 
da Princesa); e na Vila dos 
Afetos (Avenida Senador 
Teotônio Vilela, Moreira 
César).
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A Prefeitura de Taubaté ini-
ciou a campanha educativa 
“Multa Moral”, que tem 
como objetivo conscienti-
zar a população sobre o res-
peito às vagas reservadas 
para idosos, portadores de 
necessidades especiais e do 
transtorno de Espectro Au-
tista em estacionamentos 
públicos e privados.
A campanha, que é desen-
volvida pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana, busca 
ampliar a conscientização 
dos motoristas, não acarre-
tando, inicialmente, na apli-
cação de multas, a fim de 
melhorar o trânsito através 
da educação.
A iniciativa também é di-
recionada para os locais 
com placas indicativas de 
Proibido Parar e Estacionar, 

Proibido Estacionar em fila 
dupla e Proibido Estacionar 
no passeio (calçada ou so-
bre faixa destinada à pedes-
tre, sobre ciclovia ou ciclo-
faixa, bem como nas ilhas, 
refúgios, ao lado ou sobre 
canteiros centrais diviso-
res de pista de rolamento, 
marcas de canalização ou 
jardim público).
Durante a campanha serão 
distribuídos folhetos infor-
mativos sobre o direito dos 
idosos e das pessoas com 
deficiência às vagas que 
lhes são destinadas; a ne-
cessidade de se exibir, no 
painel do veículo, a creden-
cial respectiva para utilizar 
as vagas reservadas, bem 
como onde e como obtê-la; 
e as sanções previstas na 
legislação pela utilização 

indevida de vaga reservada.
A “multa moral” será aplca-
da nos casos de utilização 
indevida de vaga reservada 
para idosos ou pessoas com 
deficiência ou quando o in-
frator estacionar obstruin-
do a rampa de acesso para 
cadeirantes. Nesses casos a 
“multa” deverá ser coloca-
da sobre o pára-brisa dian-
teiro ou traseiro do veículo 
ou entregue diretamente ao 
infrator.
A aplicação da “multa mo-
ral” não exime da aplicação 
da infração de trânsito pelas 
autoridades competentes, 
bem como na aplicação 
das penalidades previstas, 
que caracterizam infrações 
grave ou gravíssima com o 
acréscimo de 5 ou 7 pontos 
na carteira de habilitação.

SEMOB  de Tauabaté Inicia 
Campanha Educativa “Multa 

Moral”

Taubaté recebe 10ª 
edição do festival 
internacional de

 teatro de sombras
A Prefeitura de Taubaté, 
divulga a programação do 
Museu Monteiro Lobato 
(Sítio do Picapau Amarelo). 
As atividades são coordena-
das pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
e acontecem a partir de 04 
de março e seguem durante 
todo mês.
Dentre as atividades, estão 
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação, Visitação 
ao Casarão, Sessões de Te-
atro, Fotos com a Turma 
do Sítio, Oficinas e muito 
mais. SÁBADO 04/03
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 09h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
09h00 às 11h00 e das 13h00 
às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 
11h00\ e às 16h00*
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
DOMINGO 05/03
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 11h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
12h00 às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 15h00
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
SÁBADO 11/03
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 16h30.

Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 09h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
09h00 às 11h00 e das 13h00 
às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
DOMINGO 12/03
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 11h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
12h00 às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 15h00
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
SÁBADO 18/03
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 09h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
09h00 às 11h00 e das 13h00 
às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
DOMINGO 19/03
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 

11h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 11h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
12h00 às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 15h00
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
SÁBADO 25/03
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 09h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
09h00 às 11h00 e das 13h00 
às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
Senhas entregues 30 minu-
tos antes da sessão na porta 
do casarão pelo monitor. 
Confira as regras do Teatro 
no local.
DOMINGO 26/03
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 16h30.
Feira de Artesanato e Fei-
ra de Entidades Sociais 
(FUSSTA): das 11h00 às 
16h30.
Oficina Pedagógica: das 
12h00 às 15h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 15h00
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local
Museu Monteiro Lobato 
(Sítio do Picapau Amarelo)
Endereço: Avenida Montei-
ro Lobato, s/n. Chácara do 
Visconde
Telefone: (12) 3625-5062


