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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Caraguá anuncia agenda de
programação cultural para
esta temporada, no Teatro
Mário Covas. Confira os
espetáculos que serão
apresentados:Dia 7 – quinta
– 21h – Teatro Mario
Covas”Anjo por Acaso”,
direção Ronaldo Ciambroni
Um maluco que morre em
acidente e para entrar no céu
precisa da ajuda de um casal
recém divorciado. Com
Rogério Farias, Nicolle
Spinillo e Laerte
Marquesini.Dias 8 e 9 – sexta
e sábado – 21h - Teatro
Mario CovasNelson Freitas
- Um show de humor com o
ator e comediante Nelson
Freitas, do programa
humorístico “Zorra Total”, da
TV Globo. No formato
“stand-up”. Ingressos na

Nice Calçados (rua Santa
Cruz) e Nice Fashion
(Caraguá Praia Shopping), a
R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00
(meia). Para mais
informações e serviço de
disk-ingresso ligue (12)
8187-1234. Dia 10 –
domingo - 17h – Teatro
Mario CovasOs 3
Porquinhos - “O
Musical”Por meio de musicas
e coreografias, as peraltices
dos três leitões e do Lobo
Mau são contadas de forma
inusitada: do final para o
início!De 7 a 31 – das 10h
às 17h – Teatro Mario As
Pequenas Coisas da Vida -
Concurso Arte de
FotografarA exposição traz
as 40 fotografias vencedoras
do concurso Arte de
Fotografar, que contou com

a participação de 998
fotógrafos amadores de 28
cidades, que inscreveram
3.642 trabalhos. O objetivo
do concurso foi revelar e
estimular novos talentos na
área fotográfica e despertar
o olhar para os detalhes que
muitas vezes passam
despercebidos.Entre os
vencedores, quatro
fotógrafos de Caraguá: Caio
Silveira Bacci, Maira Horie
Kuncevicius, Edilberto
Oliveira Alves e Célia Baci
Netto. Realização
Bandeirante Energias,
Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo
(Programa de Ação Cultural
– PROAC)O Teatro Mario
Covas fica na av. Goiás, 187,
bairro Indaiá, tel: (12) 3881-
2623 / 3882-2142.

Caraguatatuba anuncia
programação cultural
para temporada 2010

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Cultura, Esportes e Lazer,
está oferecendo curso de
férias nas modalidades
desenho artístico, cerâmica
de baixa temperatura,
mandala e artes plásticas
(colagens).Todos os cursos
são gratuitos e acontecem no
Centro Educacional, Cultural
e Esportivo José Francisco
Natali, na Vera
Cruz.Interessados em
participar devem fazer as
inscrições no Centro Cultural,
das 9h às 12h e das 13h30
às 17h. São oferecidas 10
vagas por turma, em cada
curso.Os cursos de desenho
artístico e de mandala serão
realizados entre os dias 7 e

28 de janeiro, sempre às
quintas-feiras, das 8h às
18h.Já o curso de artes
plásticas (colagens) será
realizado nos dias 25, 26 e
27 de janeiro, das 9h às 11h
e das 13h às 15h.O curso de
cerâmica de baixa
temperatura, ministrado pela
artista plástica Sylvia Vargas,
será realizado de 1 a 4 de
fevereiro, das 14h às
17h30.BOLSA DE PRAIA
A Secretaria de Cultura de
Caçapava está recebendo
inscrição também para um
curso que ensina a
confeccionar bolsas de praia,
ministrado pela artesã Inez
Laurette Ferro. As aulas
serão realizadas no Centro
Cultural, entre os dias 1 e 5

de fevereiro, com turmas das
9h às 11h e das 14h às 16h.
São oferecidas 15 vagas por
turma.A mesma artesã
coordenará curso de
“Sianinha” entre os dias 8 e
12 de fevereiro, das 9h às
11h e das 14h às 16h. A lista
de material dos dois cursos
será fornecida pela monitora,
no primeiro dia de aula. As
aulas são gratuitas e as
inscrições podem ser feitas
no Centro Cultural.Cursos
de férias Local: Centro
Educacional, Cultural e
Esportivo José Francisco
Natali – Av.
Dr. José de Moura Resende,
475, Vera Cruz. Informações:
Tel. (12) 3652-9222, 3653-
2603.

Cultura de Caçapava
oferece cursos de férias

gratuitos

No dia 10, domingo, o Sesc
Taubaté apresenta o
espetáculo infantil Um Dia
Para Sempre, que é
encenado pela Cia dos Pés.
A partir das 16h, o público
acompanha a história de Bia,
uma garota que adora
histórias de fadas.
Em um dia comum, na tarde

de um picnic, a menina leva
seu livro secreto de magia e
tem uma grande surpresa:
tudo o que está no livro
começa a se tornar realidade
e ela vive uma grande
a v e n t u r a .
Uma apresentação composta
por atores, bailarinas e atletas
que pesquisam as artes

cênicas utilizando elementos
e técnicas da escalada
esportiva.Serviços Dia 10,
domingo, às 16h. Entrada
F r a n c a .
O Sesc Taubaté fica na
Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha. Informações
36344000.

Teatro com técnica de
escalada no Sesc

O presidente da Câmara de
Taubaté, Henrique Nunes
(PV), destacou a importância
do apoio das cidades do Vale
do Paraíba na reconstrução
de São Luiz do Paraitinga. A
cidade teve parte de seu
patrimônio da região central
destruído pela pior enchente
da história, nos primeiros
dias deste ano. O vereador,
que instituiu uma comissão de
funcionários da Câmara para
coordenar a arrecadação de
doações, falou sobre a visita
que realizou na segunda-feira
(4) à cidade e da mobilização
de lideranças da região.
“Encontrei com prefeitos da
região, que também foram
levar solidariedade e oferecer
ajuda à administração local.
Esse apoio, em primeiro
momento, está sendo
fundamental para a cidade e
a população”.Henrique
Nunes destacou o trabalho
das equipes de rafting no
resgate das vítimas que
ficaram ilhadas em suas casas
devido ao alto nível que a

água da chuva atingiu,
principalmente no centro
histórico. O vereador
ressaltou o envolvimento do
senador Eduardo Suplicy
(PT) na causa de São Luiz do
Paraitinga. O senador, o
prefeito de Santo Antonio do
Pinhal, José Augusto, e o
presidente da Câmara de
Taubaté foram entrevistados
no dia 5 no programa
“Antonio Leite Livre’, da TV
Band Vale.”A ajuda das
cidades vizinhas é essencial
em primeiro momento, mas,
em segundo momento é
fundamental o envolvimento
de autoridades como o
senador, o deputado Pe.
Afonso Lobato (PV), que
poderão intervir junto a
autoridades e instituições
federais para a arrecadação
de recursos financeiros”,
explicou Henrique
Nunes.Eduardo Suplicy veio
ao Vale do Paraíba para
visitar São Luiz do Paraitinga
e outras cidades
atingidas pelas enchentes, e

verificar que tipo de apoio
poderá oferecer. “Meu
objetivo é analisar, junto ao
governo federal, como será
a atuação para reconstrução
do extraordinário patrimônio
de São Luiz do Paraitginga e
também das famílias que
perderam seus bens.”O
senador citou o BNDES
(Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social), a Caixa Econômica
Federal, o Ministério da
Integração Regional e
Ministério das
Cidades como instituições
junto às quais pode recorrer
para captação de
recursos.Henrique Nunes
enfatizou a necessidade de,
num segundo momento, os
luizenses, sem a interferência
de outros munícipes,
reunirem-se no sentido de
discutir a melhor opção para
a reconstrução da
cidade, pois somente eles
sabem o que
será melhor para o futuro de
São Luiz.

Henrique Nunes fala
sobre papel das cidades

da região na
reconstrução de São

Luiz

A prefeitura de Taubaté, com
a Comissão Organizadora do
Carnaval 2010 abriu no
dia(06), inscrições para o 4º
Concurso de Marchinhas do
distrito de Quiririm. As
composições poderão ser
inscritas até o dia 29 de
janeiro, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas, na sede
do Departamento de Meio
Ambiente, Turismo e Cultura
(Dmatuc), na Rodoviária
Nova de Taubaté, onde deve

ser retirado o edital com o
regulamento do concurso.
Premiação: Para este ano
serão concedidos R$
4.500,00 em prêmios para os
três primeiros colocados,
sendo R$ 2.000,00 para o 1º
lugar, R$ 1.500,00 para o 2º
lugar e R$ 1.000,0 para o 3º
lugar, além de troféus. As dez
marchinhas selecionadas para
a final serão gravadas ao vivo
em CD.Serão selecionadas
20 marchinhas para a fase

eliminatória, que acontecerá
nos dias 5 e 6 de
fevereiro. Apenas dez
passarão para final, marcada
para 7 de fevereiro. As
apresentações serão
realizadas sempre a partir das
20 horas, no Palco de
Eventos de Quiririm.
As inscrições para o
concurso são gratuitas.
O u t r a s
informações pelo telefone:
(12) 3625-5140.

Em Taubaté Abertas
inscrições para

Concurso de Marchinhas
de Quiririm

Após eleição conturbada do
dia 31 de dezembro onde o
placar ficou em cinco a cinco
deu-se continuação a eleição
da nova presidência da liga
de futebol de
Pindamonhangaba.Com duas
chapas, a 1ª com o atual
presidente o Sr. José

Roberto de Oliveira e na
chapa dois o Sr. João
Rodrigues foi finalizada a
eleição nesta noite (06/01) na
sede da liga.O metalúrgico
esportista João Rodrigues
obteve a vitoria na qual
assumi a administração do
futebol em

Pindamonhangaba em 2010
a 2012.Nove das dez
equipes que estavam com
suas documentações aptas à
votação deram seu voto de
confiança ao novo
presidente, que tem a frente
à missão de reestruturar o
futebol na cidade.

João Rodrigues e o novo
presidente da Liga de

Futebol de
Pindamonhangaba

Após a estiagem e a
normalização do nível das
águas do rio Paraitinga, as
ruínas do que foi destruído
em São Luiz do Paraitinga
começam a ficar mais
visíveis.Em um cenário
semelhante ao do término de
uma guerra, a presença de
voluntários, militares e civis é
mais do que notada na
cidade. Gêneros alimentícios,
remédios, água, roupas,
colchões e produtos de
limpeza chegam à cidade em
caminhões. O material é
encaminhado diariamente por
meio de campanhas de
auxílio às vítimas, partindo de
inúmeros municípios do Vale
do Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
N o r t e . A s s o c i a ç õ e s
comerciais, sindicatos,
escolas, corporações
militares, prefeituras e
entidades religiosas de várias
cidades da região têm dado
uma parcela de contribuição
enviando algum tipo de
material para auxílio aos mais
de cinco mil
desabrigados.Segundo a

Defesa Civil, já foram
distribuídos  mais de 50 mil
copos de água potável e cloro
para desinfecção, 200
camisetas, 300 cestas
básicas, 210 cobertores, 440
colchões, 400 lençóis e 100
kits de limpeza.Ajuda oficial
De volta a São Luiz nesta
quarta-feira (6), o
governador José Serra
anunciou medidas
emergenciais para auxiliar a
população da cidade a
enfrentar os impactos
provocados pelas chuvas.A
Defesa Civil Estadual e da
Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo (Codasp) deverão
investir R$ 10 milhões em
ações emergenciais em todo
o Estado, começando por
São Luiz.O Estado informou
que máquinas da Codasp já
estão na cidade para ajudar
a desobstruir estradas e
liberar pontes que precisaram
ser interditadas por causa das
chuvas. Os equipamentos da
Estação de Tratamento de
Água (ETA) também já
garantem o fornecimento de

água a 90% das residências.
A cidade também receberá
um gerador na área central
para garantir a iluminação
pública à população.A
Sabesp informou que irá
isentar a população do
pagamento de tarifas durante
60 dias e os proprietários de
imóveis afetados pelas águas
terão direito a tarifa social por
até seis meses – pagando R$
8,32 pelo serviço.Também
foram instalados banheiros
químicos para uso das vítimas
da chuva e a Defesa Civil
auxilia na organização da
coleta de lixo.Os luizenses
que perderam documentos
também poderão
providenciar novas vias,
graças à instalação de uma
unidade móvel do
Poupatempo na cidade.No
início da semana, a cidade
recebeu meia tonelada de
remédios que integram a
cesta básica, para tratamento
de verminoses, febre,
i n f e c ç õ e s ,
inflamações, pressão alta,
diabetes e doenças do
coração.

População da região se mobiliza em prol
das vítimas da enchente em São Luiz
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O governador José Serra
esteve ontem, pela segunda
vez, em São Luiz do
Paraitinga após a tragédia
que se abateu sobre a cidade

com a chuva da virada do
ano. Ele chegou às 12h35 e
deu uma volta na praça
central, vendo mais uma vez
a destruição de casarões,

igrejas, prédios públicos e
moradias. Depois Serra
parou e deu uma pequena
entrevista coletiva à
imprensa.Serra prometeu o

seguinte: linhas de crédito a
juros baixíssimos para
pequenas e médias
empresas, reconstrução de
dois postos de saúde, 500
quilos de medicamentos do
Dose Certa, com 60
variedades de medicamentos.
E mais: isenção das contas de
água por alguns meses (não
disse por quanto tempo),R$
10 milhões para recuperação
das estradas rurais e mais R$
2 milhões para pavimentação
de ruas, e construção, pela
CDHU, de 100 moradias e
ainda a instalação de um
gerador elétrico no centro
histórico. Serra disse que a
Secretaria de Educação
reconstruirá três escolas e
que deverá conseguir
financiamento para que
famílias com renda até 10
salários mínimos reconstruam

ou reformem seus imóveis. O
governador disse ainda que
vai promover a reforma já da
Igreja Matriz e que
condecorará as três equipes
de rafting, que com 25
barcos, estão prestando
auxílio a toda população.No
mais, os moradores passaram
todo o dia de ontem tentando
limpar suas casas. Seus
móveis, roupas, gêneros
alimentícios, estavam
amontoados nas calçadas, à
espera de remoção. Na
praça central, o coreto servia
de depósito dos donativos.
Ontem, chegaram doações
de botas plásticas e luvas
para as equipes que estão
atuando na limpeza e
remoção de entulho. A
Sabesp e a Elektro montaram
tendas na praça central e
fazem atendimento aos

moradores. Um cartório
itinerante também já está na
cidade.Serra foi fotografado
ao lado dos prefeitos de
Cunha e São Luiz do
Paraitinga e ainda com o
prefeito Roberto Peixoto.Já
em Cunha, os bairros
Capivara, Três
Pontes, Cachoeira dos
Rodrigues, Barro Vermelho,
que são próximos a Lagoinha
e S. Luiz, ainda estão
isolados e recebendo cestas
básicas e medicamentos do
exército, que faz a entrega de
helicóptero. E junto a esses
bairros que se dá o encontro
dos rios Jacuí,
Jacuizinho e Paraitinga, que
devido a suas cheias,
i n u n d a r a m
Cunha e levaram o reflexo
disso para S. Luiz do
Paraitinga, também inundada.

Em São Luiz governador José Serra diz
como vai ajudar

O governador José Serra
visitou neste dia 6, o
município de São Luiz do
Paraitinga, onde anunciou
medidas emergenciais
adotadas pelo Governo do
Estado para auxiliar o
município a enfrentar os
impactos provocados pelas
chuvas dos últimos dias.O
Governo de São Paulo, por
meio da Defesa Civil
Estadual e da Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo (Codasp),
empresa ligada à Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento, vai investir
R$ 10 milhões em ações
emergenciais em todo o
Estado, começando pela
cidade e Vale do
Paraíba.Durante a visita, o
governador também
ressaltou os problemas
enfrentados pelas cidade de
Cunha. “A questão
fundamental de Cunha está
nas estradas rurais. A ênfase
lá é na área rural, diferente
daqui, que a ênfase foi a
destruição urbana”, ressaltou
o governador.As máquinas
da Codasp já estão em São
Luiz do Paraitinga para ajudar
a desobstruir estradas e
liberar pontes. Os
equipamentos da Estação de
Tratamento de Água (ETA)
também já garantem o
fornecimento de água a 90%
das residências. Outra
medida será a instalação de
um gerador na área central da
cidade para iluminação
pública, a pedido da
Secretaria de Saneamento e
Energia.Cerca de 300
profissionais de diversas
áreas, como segurança,
saúde e habitação, e 60
viaturas do Governo do
Estado estão trabalhando no
local desde o dia 1° de
janeiro. Dois helicópteros
Águia da PM também foram
enviados para auxiliar nos
trabalhos.A Defesa Civil já
distribuiu: mais de 50 mil
copos de água potável e cloro
para desinfecção, 200
camisetas, 300 cestas
básicas, 210 cobertores, 440
colchões, 400 lençóis e 100
kits de limpeza. Além disso,
instalou banheiros químicos e
está organizando a coleta de
lixo. E uma unidade do
Poupatempo Móvel atenderá
aos moradores que perderam
seus documentos. Saúde.A
Secretaria de Saúde está
liberando R$ 750 mil para a
reforma e equipamentos das
unidades de saúde da cidade
- sendo R$ 450 mil para

obras e compra de
equipamentos e mobiliários
para a Unidade Básica de
Saúde e R$ 300 mil para a
reconstrução total da
Unidade de Saúde da
Família.Na última segunda, 4,
São Luiz do Paraitinga
recebeu um estoque de meia
tonelada de remédios do
Programa Dose Certa - o
suficiente para 3 meses. São
medicamentos básicos,
como analgésicos,
antitérmicos, antibióticos,
xaropes, anti-inflamatórios e
pomadas, que cobrem
verminoses, febre, infecções,
inflamações, pressão alta,
diabetes e doenças do
coração. A maioria dos
medicamentos é produzida
pela Fundação para o
Remédio Popular (FURP),
laboratório público do
Estado.A equipe da Vigilância
Sanitária faz também um
trabalho constante na
orientação das equipes de
limpeza da cidade, no
acondicionamento correto
dos medicamentos e no
combate à leptospirose. Para
esta ação, a Vigilância
Epidemiológica definiu um
protocolo de atendimento
com os médicos da Santa
Casa para a rápida
identificação de possíveis
casos da doença. Além disso,
foi definido o
encaminhamento de
pacientes ao Hospital
Regional do Vale do Paraíba,
em Taubaté, e um esquema
especial de ambulâncias para
o transporte de pacientes.
Em caso mais graves, os
pacientes serão transferidos
para o Hospital Emílio Ribas,
na capital. Até agora, nenhum
caso da doença foi
registrado.Habitação.Uma
equipe da CDHU auxilia a
prefeitura e as famílias na
reconstrução da cidade. A
partir da próxima segunda-
feira, 11, será instalada uma
base permanente que ajudará
na construção de 100
unidades para remanejar
moradores de áreas de risco
e na implantação de uma linha
de crédito para financiar a
reforma de casas de famílias
que ganham de 1 a 10 salários
mínimos. As condições
variam conforme a faixa de
renda, mas pode chegar a
50% subsidiado pela
 CDHU e os 50% restantes
financiados.Financiamentos e
isenções.Também serão
realizados financiamentos
para permitir com que
empresas voltem a operar e

produzir o mais rápido
possível. São recursos da
Agência de Fomento do
Estado para a reconstrução
dos estabelecimentos
comerciais, recomposição de
estoques e compra de
máquinas e
equipamentos.Podem pedir a
linha de crédito empresas de
São Luiz do Paraitinga com
faturamento anual de até R$
2,4 milhões. Os empréstimos
serão feito em duas
modalidades: para recuperar
a produção com a compra de
máquinas, equipamentos,
veículos e realização de
obras, em um prazo de até
60 meses, com 12 meses de
carência e taxa de juros de
0,65% ao mês; e para voltar
a operar com a
recomposição de estoques,
aquisição de material e capital
de giro, nesta, o prazo é de
36 meses (6 meses de
carência) e taxa de
0,96%.Pelo Via SP,
financiamento para obras
viárias também da Agência,
o município poderá obter até
R$ 3 milhões para realização
de obras de infraestrutura
viária.Uma equipe do Banco
do Povo também está
atendendo na cidade para
facilitar o acesso da
população às linhas de
financiamento. O programa
oferece empréstimos para o
desenvolvimento de
pequenos negócios
(faturamento bruto de até R$
240 mil/ano). Para Pessoas
Físicas o empréstimo vai de
R$ 200 até R$ 5 mil e para
Pessoas Jurídicas de R$ 200
até R$ 7,5 mil. O prazo é de
até 36 meses para pagar,
carência de até 90 dias e taxa
de juros de 0,7% ao mês.A
Secretaria da Fazenda ainda
vai parcelar o ICMS que
deveria ser pago em janeiro
das empresas instaladas no
m u n i c í p i o .
Os contribuintes poderão
recolher o imposto previsto
para esse mês em três
parcelas a serem pagas no
último dia útil dos meses de
janeiro, fevereiro e março.
A Sabesp também vai isentar
a população do pagamento
de tarifas durante um período
de 60 dias e para aqueles
que tiveram seus
 imóveis afetados, será
concedida tarifa social por
seis meses.
Com isso, o domicílio que
hoje paga tarifa mínima (R$
24,56 de água e esgoto por
mês) passará a pagar a tarifa
social de R$ 8,32.

Serra anuncia medidas
emergenciais para São Luiz do

Paraitinga

Diante de tanta desolação,
nada mais natural do que
praticarmos solidariedade.
Nessa hora de sofrimento
qualquer alento material e,
principalmente, emocional
poderá amenizar um pouco a
dor e o medo de tantas
pessoas que estão passando
por essa tragédia ambiental.
É preciso, no entanto,
salientar um outro aspecto
que acaba sendo esquecido.
Os animais tão amigos e
companheiros, são os últimos
a serem socorridos, por uma
questão simples e pura de

prioridade apesar de fazerem
parte da mesma egrégora
divina. Eles, no entanto, ficam
tão desorientados e
amendrotados quanto as
pessoas, já que por natureza,
são extremamente
dependentes do ser humano,
tal qual uma criança/um bebê
indefeso.Pensando nisso, a
APATA- Associação
Protetora dos Animais de
Taubaté, entidade que
completa 30 anos em 2010,
decidiu somar esforços para
arrecardar não só alimentos,
remédios para quem sofre

com os efeitos das enchentes
na região, mas,
principalmente, ração para
esses animais de São Luiz do
Paraitinga junto a sociedade
t a u b a t e a n a .
As doações serão entregues
até 8/1 e poderão ser
entregues na sede da APATA
(Rodoviária Velha, Piso
Superior, das 14h até 18h ou
através dos tel. 30264550;
97641147 e 36294723.
Egrégora da
Comunicação Assessoria
Imprensa. Tels. 97641147 e
36294723.

Campanha para
arrecardação de ração

para cães e gatos de São
Luiz do Paraitinga

Serão realizados arrastões
em vários bairros da cidade
para vistoriar, especialmente,
casas de veranistas, que
costumam ficar fechadas
durante o ano.Com o início
da temporada, Ubatuba
recebe a visita de milhares de
turistas vindos das mais
variadas cidades e regiões.
Isso aumenta a possibilidade
de entrada da doença no
município. Por essa razão, a
Prefeitura de Ubatuba, por
meio do setor de Controle de
Endemias, solicita a
colaboração de moradores e
turistas, no sentido de não
jogar objetos que possam
servir de criadouros para o
mosquito em vias públicas,
praias, praças, terrenos
baldios. São considerados
criadouros todos os
recipientes que possam
acumular água, como latas de
bebidas, copos descartáveis,
garrafas, potes de sorvete,
cascas de coco, tampinhas de
garrafa, entre outros.O calor
e as chuvas frequentes
também são propícios à
proliferação do mosquito
Aedes Aegypti, transmissor
da dengue. Em vista disso, a
prefeitura vem tomando
diversas medidas para evitar
a infestação. Nos dias que

antecederam o Natal, além
das atividades de rotina,
foram colocados cartazes por
toda a cidade orientando a
população.Vistoria nas casas
de veraneio.Com o objetivo
de vistoriar casas de
veraneio, a prefeitura firmou
uma parceria com as
imobiliárias da cidade. A
parceria consiste em facilitar
a vistoria nestes imóveis, que
ficam fechados durante quase
todo ano. Os corretores têm
em mãos uma lista com
procedimentos de prevenção
a serem observados em tais
imóveis. Os corretores
também terão contato direto
com o setor de Controle de
Endemias e poderão facilitar
a entrada de
agentes.Também visando os
veranistas, nos primeiros dias
de 2010, serão realizados
arrastões nos bairros mais
populosos da região central.
De 13 a 16 de janeiro, os
agentes do controle de
endemias, em parceria com
agentes comunitários de
Saúde estarão no bairro
Itaguá. De 20 a 23, no
Centro; de 27 a 30, no
Perequê-Açu e de 3 a 6 de
fevereiro, no bairro
Ipiranguinha.O coordenador
de Controle de Endemias,

Antenor Benetti, afirma que
“não é necessário aguardar
os agentes para retirar os
criadouros de seus quintais.
O ideal é que os moradores
se antecipem, ensacando tudo
que possas servir de
criadouro e coloque para a
coleta de lixo. Os agentes
farão inspeção nos imóveis,
conferindo se ainda existe
algo que ofereça risco.”Em
caso de suspeita de
dengue.Se surgirem sintomas
como febre e dor de cabeça
intensa e frontal, é muito
importante não se
automedicar e procurar um
serviço médico nas primeiras
horas. Esses sintomas podem
vir acompanhados de dores
no corpo e no fundo dos
olhos; manchas na pele;
perda de apetite; vômito e
diarréia. “Ao procurar o
médico, informe seu
endereço com precisão e se
é turista, informe onde está
hospedado e forneça um
número de celular.
É muito importante para nós,
desencadear um trabalho de
bloqueio na área onde mora
ou se hospeda
o suspeito, para que
possamos agir
a tempo e evitar uma
epidemia.”

A Secretaria dos Transportes
liberou na manhã desta quar-
ta-feira, 6, a passagem de ve-
ículos leves e pesados na SP-
125 (Rodovia Oswaldo
Cruz) - que faz ligação entre
as cidades de Taubaté, São
Luís do Piraitinga e

Ubatuba. Agora os veículos
já podem transitar pela pon-
te sobre o Rio Piraitinga, lo-
calizada no quilômetro 44 da
rodovia.No último
sábado, 2, as fortes chuvas
que atingiram a região eleva-
ram as

águas do rio Piraitinga em
aproximadamente 10 metros
do seu volume normal. Com
isso, tomaram conta da pon-
te e afetaram o seu aterro,
que foi restaurado pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem - DER.

Trânsito é liberado na
ponte sobre rio Piraitinga
da Rodovia Oswaldo Cruz

Prefeitura de Ubatuba alerta
moradores e turistas sobre cuidados

com a dengue

O Festival de Verão Ubatuba
2010 esta esquentando ainda
mais o verão do litoral norte
paulista. Depois do sucesso
dos shows da dupla
Fernando & Sorocaba, do
grupo Exaltasamba e da
musa baiana Claudia Leitte,
a banda Inimigos da HP vai
encerrar o Festival, no
próximo sábado dia 9 de
janeiro. A arena dos shows
com capacidade para 10 mil

pessoas esta montada em
frente ao mar, e distribuída
entre pista, área vip e
camarote. Para que assim,
todas as pessoas possam
desfrutar da melhor maneira
e curtir com muita
comodidade todos os shows.
O 2º Festival de Verão de
Ubatuba é uma realização do
Grupo 180º Ubatuba e da
agência Front360
Comunicação Total, além de

contar com o apoio da
Prefeitura Municipal e da
Polícia Militar da região.
Serviço:Local: Praça de
Eventos (Av. Iperoig,
Centro)Data: 09.01.2010:
Pontos de venda:
Ubatuba - Bilheteria da 180
Graus / Tel: (12)
38326991São José dos
Campos / Escritório
Grupo 180 / Tel: (12)
3322250.

Inimigos da HP fazem o
último show do Festival

de Verão Ubatuba

A Secretaria de Turismo da
Prefeitura de Ubatuba já
divulgou o cronograma de
atuação do Centro de
Informações Turísticas
Móvel para o mês de janeiro.
Trata-se de um posto volante
de informações turísticas que
vai levar conhecimento sobre
os diversos assuntos
referentes ao atendimento ao
turista, como localização de
pontos turísticos, lazer,
hospedagem, informações
históricas e administrativas.
De acordo com o

cronograma, a van começará
pela Região Norte de
Ubatuba, na praia da
Almada, no dia 4, passando
pelas seguintes praias:
Camburi (dia 5), Vermelha
do Norte (dia 6),
Itamambuca (dia 7),
Ubatumirim (dia 8), Tenório
(dia 9), Perequê-Açu (dia
10), Maranduba (dia 11),
Lagoinha (dia 12), Fortaleza
(dia 13), Praia Dura (dia 14),
Enseada (dia 15), Toninhas
(dia 16), Praia Grande (dia
17), Tenório (dia 18),

Almada (dia 19), Camburi
(dia 20), Itamambuca (dia
21), Ubatumirim (dia 22),
Perequê-Açu ( dia 23),
Vermelha do Norte (dia 24),
Maranduba (dia 25), Almada
(dia 26), Camburi (dia 27),
Perequê-Açu (dia 28),
Itamambuca (dia 29),
Toninhas (dia 30) e Praia
Grande (dia 31). De acordo
com o secretário de Turismo,
René Nakaya, o CIT Móvel
tem como objetivo oferecer
mais um serviço ao turista e
mostrar o potencial turístico
e comercial de cada região de
Ubatuba. “Com o CIT
procuramos fortalecer o
nicho turístico e comercial de
cada região visitada pela
unidade móvel. O turista que
nos visita ganha mais esse
serviço”, explicou o
secretário.O CIT Móvel
funcionará das 9 às 14 horas
de segunda a sexta-feira. Aos
sábados e domingos das 9 às
12 e das 14 às 18 horas. A
unidade móvel funcionará
com barraca, material
promocional, mesas e
c a d e i r a s .
O atendimento é feito por
pessoas treinadas e
capacitadas para prestar
informações turísticas aos
visitantes.

Unidade Móvel de Informações
Turísticas atenderá público nas

praias de Ubatuba
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