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Jornal Regional

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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Pindamonhangaba está
recebendo mais de R$
500 milhões em
investimentos da Novelis
– que vai aumentar sua
unidade no município
para suprir a crescente
demanda de alumínio para
latas.Durante o
lançamento da pedra
fundamental, dia 11 de
novembro, o presidente
mundial da empresa, Phil
Martens, afirmou que o
projeto de ampliação da
fábrica de
Pindamonhangaba é uma
das prioridades do grupo.
“Precisamos expandir, em
curto prazo, nosso
trabalho de 40 a 50% no
município para
aumentarmos, em um
futuro próximo, todas
nossas operações de 20 a
30%. Isso representa um
investimento estratégico
da Novelis para sua
consolidação em todo o
mundo”.Martens disse
que a empresa escolheu
Pindamonhangaba por
uma série de vantagens
em relação a outros
municípios. “Facilidade
para escoar produção,
mão de obra qualificada,
ótima relação com
governador do Estado e
com o prefeito da cidade.
Pindamonhangaba tem
todas as condições que a
Novelis e qualquer
indústria necessita e por
isso estamos crescendo e
nos fortalecendo
juntos”.Para o governador
eleito, Geraldo Alckmin,
a ação da Novelis
representa a confiança
que o grupo tem no Estado
de São Paulo e em
Pindamonhangaba. “Uma
empresa com várias filias
espalhadas pelo mundo
nos escolheu para realizar
o maior investimento de
sua história. Isso
demonstra que o governo
estadual e a Prefeitura
caminham para o
desenvolvimento do país,
pois criam meios para que
as indústrias cresçam e
gerem emprego”.O

prefeito João Ribeiro
lembrou que a Novelis
será beneficiada com a
moderna lei de incentivo
da Prefeitura e com
dezenas de ações que a
cidade vem realizando nos
últimos anos. “Todos os
trabalhos voltados ao
desenvolvimento da
cidade são favoráveis à
Novelis e outras
empresas. A lei de
incentivo é um diferencial
de Pindamonhangaba, que
conta com outros
projetos e indicadores de
extrema relevância para
uma companhia – como o
próprio Phil Martens
elogiou”.João Ribeiro
comentou que ampliação
da Novelis contribui com
o desenvolvimento em
vários aspectos. “Vamos
gerar mais empregos e
renda a centenas de
pessoas. A cadeia do
alumínio beneficia muita
gente: o catador de lata, a
pessoa que trabalha no
depósito de materiais
recicláveis, quem
transporta o produto, os
funcionários de todos os
cargos na empresa. E isso
é um ciclo 100%
renovável que envolve
todo o planeta – os que
produzem alumínio e os
que utilizam o material
em milhares de objetos
ou produtos, o qual a lata
é o mais comum. Com a
expansão da Novelis
também teremos mais
empregos para os
prestadores de serviços e
vamos fortalecer nosso
polo empresarial. É um
marco na história da
cidade”.O prefeito ainda
enalteceu as vantagens
ecológicas da reciclagem
do alumínio. “Envolve um
grande número de
pessoas, economiza
recursos naturais com
diminuição da extração da
bauxita, e utiliza menos
energia elétrica. O
alumínio é um produto
voltado para o meio
ambiente e representa a
m o d e r n i d a d e

sustentável”.O presidente
da América Latina da
Novelis, Alexandre
Almeida, também
elucidou sobre os
benefícios ambientais.
“Quando reciclamos o
alumínio, nós estamos
contribuindo para a
preservação do planeta. E
é assim que a Novelis vai
continuar suas atividades,
sempre direcionando
nossas operações para o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável”.Almeida
elogiou o prefeito João
Ribeiro, o Governador
Geraldo Alckmin, e frisou
que o investimento da
Novelis só foi possui
graças a diversos fatores
ligados ao Governo e à
Prefeitura. “Vocês criam
todas as condições
favoráveis para uma
indústria. Uma destes
feitos de vocês é
qualidade da mão de obra.
Aproveito para agradecer
a participação de cada
funcionário da Novelis,
pois eles ajudam a cada dia
a construção desta
e m p r e s a ” ,
finalizou.Autoridades O
evento contou com
dezenas de diretores da
Novelis e de grupos
parceiros, representantes
da Prefeitura, como a
vice-prefeita Myriam
Alckmin; a presidente do
Fundo Social, Maria
Angélica Ribeiro; os
secretários Álvaro Staut
Neto (Desenvolvimento
Econômico); Carlinhos
Casé (Subprefeito de
Moreira César); Arthur
Ferreira dos Santos
(Governo); Maurício
M a r c o n d e s
(Planejamento); Rodolfo
Brokhof (Finanças);
Murilo Rodrigues
(Administração); o
diretor de Indústria,
Felipe César Filho; o
vereadores (Abdala
Salomão, Alexandre Faria,
Cal, Dona Geni, Isael
Domingos, Marco
Aurélio e Ricardo
Piorino); dentre outros.

Prefeitura de Pinda e
Estado foram

fundamentais para
concretizar investimento

da Novelis

 Resultado parcial mostra
15 municípios com risco
de surto e 123 em
situação de alerta.
Campanha nacional
enfoca a gravidade da
dengue e a necessidade de
envolvimento rotineiro
de governos e da
população no combate ao
Aedes aegypti. Nova
avaliação nacional das
informações sobre
infestação por larvas do
Aedes aegypti, mosquito
transmissor da dengue,
revela que 15 municípios
estão em risco de surto da
doença no Brasil,
incluindo duas capitais.
São 11 no Nordeste, três
no Norte e um no Sudeste
(veja abaixo). Isso
significa que, nessas
cidades, mais de 3,9% dos
imóveis pesquisados
apresentam larvas do
Aedes aegypti. Outros
123 municípios, dos quais
11 capitais, estão em
situação de alerta (veja
abaixo). Neles, entre 1%
e 3,9% dos imóveis
analisados registram
infestação. E 162 cidades

apresentam índice
satisfatório, abaixo de
1%. Este é o resultado
parcial do Levantamento
de Índice Rápido de
Infestação por Aedes
aegypti (LIRAa) 2010,
apresentado nesta quinta-
feira (11) pelo ministro
da Saúde, José Gomes
Temporão. A metodologia
permite identificar onde
estão concentrados os
focos do mosquito em
cada município. Neste
ano, 425 cidades estavam
programadas para
participar do LIRAa. Ano
passado, foram 169. Do
total de municípios
previstos para este ano,
300 já enviaram as
informações ao
Ministério da Saúde, até o
momento. Em outras 118
cidades, o estudo está em
andamento – e sete
inicialmente previstas
decidiram não realizar o
levantamento. A
divulgação do LIRAa
2010 é simultânea ao
lançamento da Campanha
Nacional de Combate à
Dengue para reforçar o

alerta que vem sendo feito
pelo do Ministério da
Saúde desde setembro,
quando foi lançada a
ferramenta Risco Dengue
(leia mais abaixo). Este
ano, a campanha
aumentará o tom de alerta,
com o testemunho de
pessoas que tiveram
dengue e lembrando as
que morreram em
decorrência da doença.
“Embora o grau de
conhecimento das
pessoas sobre a doença e
a prevenção seja alto, em
torno de 96%, o brasileiro
sabe que tem papel
fundamental na
eliminação dos focos do
mosquito, o que ainda é
um desafio no Brasil.
Prova disso é o resultado
do LIRAa deste ano”,
alerta o ministro José
Gomes Temporão.
“Nessa lógica, ganham
força duas mensagens
fundamentais: que os
governos e os cidadãos
devem fazer, juntos, a sua
parte e que a eliminação
de criadouros deve ser
algo rotineiro”. 

Saúde divulga novo
mapa de infestação pelo
mosquito da dengue e

lança campanha
nacional de combate à

doençaCada pessoa tem que saber
que a Constituição Federal
garante seus direitos sociais.
Esses conceitos de uma
forma mais ampla do que é
cidadania, diferem do que era
considerada cidadania
antigamente, quando o
simples ato de ser votado e
votar já definia esse conceito.
O cidadão atualmente é o
destinatário de uma política
social pública, ou seja, se a
lei determina que uma parcela
da população possua direitos
e deveres, a Justiça o
considera um Cidadão, com
todas as letras. A partir disso,
itens como, por exemplo,
educação, saúde,
acessibilidade, segurança são
quesitos inerentes à vida de
uma sociedade, não
importando o seu tamanho.
Todos tem direito a uma
sociedade mais organizada e
igualitária.Isso é cidadania.O
Promotor de Justiça da
Comarca de Taubaté, que
responde pela Cidadania, Dr.
José Carlos Oliveira Sampaio
(foto), define em poucas
palavras, o que é cidadania:
algo essencial para que a vida
em sociedade e que contribui
para que os direitos possam
fluir por todas as vertentes.
Sem essa condição,
aparentemente banal e
simples, onde cada um de nós
pode e deve, exercer o seu
papel de cidadão, a vida se
transformaria num verdadeiro
caos político e social. A
Promotoria da Cidadania da
Comarca de Taubaté tem por
missão zelar pelo Patrimônio
Público e também por
questões que envolvem a
Saúde no Município.”Na
verdade, analisamos a
probidade administrativa dos

Poderes Executivos e
Legislativos.Na esfera da
Justiça temos, por exemplo,
na Fazenda Pública do
Estado São Paulo, processos
em andamento, exigindo
medicamentos para
pacientes do SUS. Numa
outra ação o Hospital
Regional estabeleceu um
convênio com Associação
Assistencial Bandeirantes,
onde 40% dos leitos eram
particulares, desapropriados
com recursos públicos. Mas
nos termos da Lei, 100% dos
leitos são destinados à
pacientes do SUS, além
disso, tudo isso deveria ser
feito num contrato de gestão
e não, um convênio. Por
enquanto, essa ação está
aguardando a apreciação da
Justiça. Em Taubaté existe
outra ação contra o Pronto
Socorro Municipal, já que o
PS acaba virando um semi-
hospital, já que as pessoas
acabam internadas por
grandes períodos, sem uma
estrutura adequada. “Até a
Vigilância Sanitária Estadual,
teve que interferir para que as
instalações se adequassem a
necessidade, resume.”A
realidade ideal, segundo o Dr.
Sampaio, seria a construção
de um Hospital Municipal ou
até mesmo a ampliação de
um convênio com o Hospital
Universitário. Mas não é isso
o que vem ocorrendo, devido
a uma falta de vontade
política. “O HU vem
sofrendo há algum tempo
com o repasse de verbas e
pela estrutura do hospital
atenderia as necessidades da
população. A Lei do SUS
prevê as leis de
Compensação (Lei n*
8.212) onde a Previdência faz

o cadastramento. Outra coisa
pendente é o procedimento
investigatório feito pela
Câmara Municipal de
Taubaté, que o Poder
Judiciário, espera que seja
remetido o Laudo Pericial da
Auditoria para que seja
verificado, de fato, se houve
ou não, superfaturamento, na
questão da compra de
remédios, se está ou não em
inconformidade com a lei.
“Só assim, poderemos
analisar se ocorreu ou não, a
prática de um ato de
Improbidade Administrativa,
na gestão do Departamento
de Saúde do Município. A
CPI da Câmara poderia ter
ido mais a fundo, sem deixar
fatos meio nebulosos. Vou
concluir o processo e buscar
os tentáculos, a cabeça
pensante/mandante, ou seja,
o autor imediato e o executor
de todo o esquema,” resumiu
o Dr. Sampaio.Este mês, a
Prefeitura Municipal de
Taubaté, perdeu uma verba
razoável, cerca de 240 mil
reais, oriundas do Governo
Estadual, destinada para
reforma de três PAMOs
(Postos Atendimento
Médico Odontológico. O
problema, é que além de não
realizar as obras propostas,
a PMT deverá devolver a
verba citada acrescida de
juros/correção monetária,
aproximadamente 45 mil
reais, uma conta que a
população taubateana acaba
tendo que pagar, através dos
seus impostos.
Daí a importância da
Promotoria da
 Cidadania, um instrumento
capaz de verificar o que
ocorre na área da saúde do
município.

Cidadania: instrumento
essencial para

manutenção da ordem
numa sociedade mais
organizada e igualitária

A Comgás (Companhia de
Gás de São Paulo) iniciou
na segunda quinzena de
outubro as obras de
ampliação de rede de gás
natural canalizado na
cidade de Taubaté. Trata-
se de um projeto
integrado que visa a levar
o gás a mais de 12 mil
clientes nos segmentos
residencial, comercial e
industrial, nos próximos
quatro anos. Até o final de
2011, a previsão é ligar
cerca de 3,5 mil clientes
residenciais, com a
construção de 72 km de
rede e investimento
aproximado de R$ 32
milhões.O projeto terá
duas frentes. A primeira
irá atender o mercado
industrial, inicialmente
no distrito do Una, onde
oito empresas serão
beneficiadas com a
chegada do gás natural.
Posteriormente, o gás
será levado também ao
distrito do Piracancaguá
2. Atualmente as
indústrias localizadas
nesses distritos são
abastecidas a GLP ou óleo
combustível. “O gás
natural surge como uma
alternativa energética
mais limpa e
competitiva”, afirma o
gerente de vendas
industrial da Comgás,
Roberto Kawanami.
“Além disso, a
disponibilidade dessa
infraestrutura poderá
atrair novas empresas e
ajudar a promover o
desenvolvimento na
região”, complementa. As
primeiras conexões estão
previstas para ocorrer em
agosto de 2011.A segunda
frente do projeto visa a
atender os segmentos
residencial e comercial.
As primeiras fases irão
atender a região central
de Taubaté e o bairro
Independência. “Com a
chegada do gás natural
canalizado às residências
e comércios, os
moradores da cidade
passam a contar com uma
matriz energética que
oferece mais conforto,
segurança e qualidade de
vida”, afirma o gerente
regional Marco Antonio
Coutinho. Os primeiros
clientes residenciais
devem dispor dessa
facilidade a partir de
janeiro de 2011.Cerca de
90% das obras serão
realizadas pelo método
não destrutivo do
pavimento, denominado
furo direcional. “Esse
sistema funciona abrindo-
se duas pequenas valas de
aproximadamente 1,5 m x
1,5 m, com até 100
metros de distância entre
si, onde através de um
equipamento de
perfuração horizontal a

tubulação é instalada no
subsolo sem a
necessidade de abrir valas
em toda extensão por
onde passará a rede de
gás. O método faz com
que as obras gerem menos
transtornos para o trânsito
e para a comunidade”,
explica Coutinho.Para
minimizar o impacto à
população, a Comgás está
trabalhando com as
Diretorias de Obras e de
Trânsito da Prefeitura de
Taubaté para atuação no
período de construção da
rede. Além disso, serão
distribuídos panfletos
informativos à vizinhança
do entorno das obras
sobre a realização dos
trabalhos. As redações
dos veículos de
comunicação da cidade
irão receber a
programação semanal das
obras da Comgás.O
projeto de ampliação da
rede de gás natural
canalizado na cidade
deverá criar novas
oportunidades de trabalho
na região. Cerca de 200
profissionais estarão
envolvidos na construção
da rede e nos trabalhos de
instalação interna.A
Comgás abastece Taubaté
desde 1999 e já atende a
11 indústrias nos
segmentos alimentício,
automotivo e químico/
petroquímico, além de um
shopping center
(Shopping Taubaté, que
também utiliza sistema de
ar condicionado a gás
natural) e cinco postos de
GNV. A empresa é a maior
distribuidora de gás
natural canalizado no
Brasil. Atende a mais de
920 mil clientes em 67
municípios de sua área de
concessão, que abrange a
Região Metropolitana de
São Paulo, Região
Administrativa de
Campinas, Baixada
Santista e Vale do
Paraíba.Benefícios e
aplicações do gás
naturalO gás natural
canalizado pode ser
utilizado em diversos
segmentos de mercado,
como industrial,
automotivo (GNV),
residencial, comercial e
para geração de energia
elétrica. Comparado aos
óleos combustíveis,
carvão, lenha e GLP, o gás
natural é o combustível de
origem fóssil que tem o
menor impacto sobre o
meio ambiente e o que
gera menos resíduos e
emissões.Na indústria,
além de reduzir os custos
operacionais, de
manutenção e com a
compra de equipamentos
antipoluição, o gás natural
pode ser utilizado também
na cogeração de energia
elétrica e na climatização

(ar quente ou frio).No
mercado residencial,
foco estratégico da
expansão da Comgás, o
gás natural entra em
substituição ao gás de
botijão (GLP), e também
é uma alternativa ao
chuveiro elétrico. “O gás
natural leva mais
segurança e praticidade ao
consumidor. Além de não
precisar mais armazenar o
produto dentro da
residência, ele passa a não
se preocupar mais se o
gás vai acabar no meio da
receita, pois o
abastecimento é
contínuo”, diz
Coutinho.Para utilizar o
gás natural em fogões e
aquecedores de água são
necessárias algumas
adequações. No caso do
fogão, por exemplo, é
preciso convertê-lo para
receber o gás natural. Já
para os aquecedores de
água, costuma ser
necessária uma
intervenção nas
instalações internas do
imóvel.Responsabilidade
Social O envolvimento
com as comunidades onde
está presente é parte da
atuação da Comgás.
Pensando nisso, a
companhia desenvolve
uma série de atividades
socioculturais, como o
Fundo Comgás de
P a t r o c í n i o
Sociocultural.Atualmente,
o Fundo apoia dois
projetos socioculturais
em Taubaté: a Oficina de
Cordas e o Educação
Através da Música, da
Associação Banda
Musical do Quiririm.A
Oficina de Cordas
oferece aulas de teoria
musical, de instrumentos
e de prática de orquestras
com foco em música
erudita a cerca de 130
jovens ao ano, que
participam de uma das
cinco orquestras
existentes no projeto nos
municípios de São José
dos Campos, Caçapava,
Jacareí, São Bento do
Sapucaí, Guararema e
Taubaté. Já o Educação
Através da Música
promove a formação,
difusão e valorização da
cultura a cerca de 1.200
crianças e jovens carentes
por meio de atividades
sistemáticas de teoria e
prática de música
instrumental, gerando um
celeiro de talentos e
firmando a identidade
cultural da região de
Taubaté. O Fundo Comgás
foi criado em 2007 e
destina por ano R$ 1,5
milhão aos projetos
selecionados. Na última
edição, foram escolhidos
dez projetos
socioculturais dentre 278
inscritos.

Comgás anuncia
investimentos em

Taubaté
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Encerrando o ano de 2010,
os portais turísticos
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
CamposdoJordão.com.br e
CamposdoJordao.tv.br
apresentam o seu 3º Especial
de Natal e Férias 2011.Nesta
edição, visitantes e
jordanenses encontrarão a
relação completa de eventos
e atrações para
comemorações de fim de
ano, bem como o que melhor
acontece no Verão das
Montanhas.Entre as atrações
já confirmadas para este ano
estão a Casa do Papai Noel,
Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos,

Circuito de Árvores de Natal,
Temporada Gastronômica de
Natal, que contemplará as
frutas vermelhas cultivadas na
cidade e região, além da
programação completa das
apresentações pela
cidade.Durante o Especial
você pode participar da
Promoção NATAL
ENCANTADO EM
CAMPOS DO JORDÃO,
que irá presentear o autor da
frase mais votada e mais
criativa com 1 Fim de
Semana com 1
acompanhante, incluso
hospedagem, almoços,
jantares, convite para Casa
do Papai Noel, combustível

e pedágio, na faixa.Já
confirmaram presença nesse
Especial: Safári Café, Central
de Pousadas, Pousada Via
Campos, Pousada Villa
Capivary, Restaurante La
Gália, Pousada Alto da Boa
Vista, Terrazza Hotel,
Mercearia Campos, Barito
Gourmet e Chris Park Hotel.
O Especial de Fim de Ano e
Verão 2011 ficará no ar até
dia 08 de março, um total de
118 dias de cobertura
completa, em notícias tanto
em texto quanto em vídeo,
permitindo as pessoas
vivenciarem um pouco mais
esse cenário que tanto atrai
olhares e visitantes.

Vem aí o 3º Especial de
Natal e Férias

Nos dias 9 e 10, a Secretaria
de Saúde realizou com seus
funcionários o Treinamento
para o Acolhimento e
Aconselhamento em DST/
HIV/Aids durante a
Campanha Fique Sabendo.
O treinamento é voltado
para técnicas de atendimento
aos pacientes da rede
 SUS que buscam
informações sobre as
doenças sexualmente
t r a n s m i s s í v e i s
e seus diagnósticos. 
Durante os dois
dias, os funcionários da
Secretaria de Saúde
receberam orientação da

Coordenadora de Saúde
Adolescente do Estado de
São Paulo, Albertina Duarte
Takiuti e o Técnico de
Treinamento de Agentes
Muiltiplicadores do
Programa de Saúde do
Adolescente Dr. Chafi
Abduch. Os procedimentos
de aconcelhamento têm
como principal objetivo
facilitar a aceitação da
soropositividade e ajudar na
prevenção primária e
secundária do HIV, na adesão
do paciente ao tratamento e
na abordagem do(s)
parceiro(s). A tecnologia de
cuidado implantada na

prática cotidiana dos
profissionais de saúde é
importante também no pré-
natal, uma vez que cresce o
número de casos
diagnosticados gestantes
soropositivas e,
consequentemente, o risco
de transmissão materno-
infantil. O Programa Estadual
de DST/HIV/Aids prevê a
humanização e a melhoria na
qualidade da assistência
prestada com a implantação
de projetos terapêuticos e
preventivos contextualizados
que respeitem os valores, as
crenças e a situação de vida

do paciente.

Funcionários da Saúde
são capacitados para

Campanha

Atendimento é destinado
a pessoas físicas e
jurídicas.Na tarde do dia
12 de novembro foi
inaugurado em Caraguá o
novo prédio do Serviço
Anexo das Fazendas, setor
do poder judiciário onde
tramitam as execuções
fiscais da dívida ativa, no
bairro Sumaré, ao lado do
F ó r u m . C o n h e c i d o
também como Anexo
Fiscal, o Serviço Anexo
das Fazendas é
responsável pelos
processos de cobrança de
dívidas ativas do serviço
público. A partir de um
convênio firmado com o
Tribunal de Justiça, o
Governo Municipal de

Caraguá forneceu
c o m p u t a d o r e s ,
profissionais e
estagiários, além do
pagamento do aluguel do
novo prédio.A cerimônia
contou com a presença do
prefeito de Caraguá,
Antonio Carlos da Silva,
do vice-prefeito, Antonio
Carlos da Silva Júnior,
secretários municipais e
representantes do poder
judiciário.O procurador
fiscal da prefeitura,
Dorival de Paula Júnior,
disse que desde janeiro de
2009 são 160 mil
execuções fiscais em
andamento e mais 48 mil
que serão lançadas. “Com
a parceria, o Anexo Fiscal

terá condições de atender
a demanda desses
processos”, afirmou.O
prefeito Antonio Carlos
ressaltou que a prefeitura
está sempre aberta para
firmar parcerias que
beneficiem o poder
judiciário e também os
usuários. “O município
tem feito sua parte, desde
o ano passado, e investiu
mais de R$ 80 milhões
em obras de
i n f r a e s t r u t u r a ” ,
completou.O Anexo
Fiscal é destinado a
pessoas físicas e
jurídicas. O atendimento
é de segunda à sexta-feira
com horário diferenciado.
Para a população, das
12h30 às 19h. Aos
advogados e seus
respectivos estagiários de
Direito, o horário é das 9h
às 19h.Serviço: Anexo
Fiscal Atendimento ao
público: segunda à sexta-
feira, das 12h30 às 19h
Endereço: Rua José
Rebelo da Cunha, 98 –
bairro Sumaré (ao lado do
Fórum)

Caraguá ganha novo prédio do
Serviço Anexo das Fazendas

Há pouco mais de um mês o
Abrigo Municipal de
Tremembé está em nova
sede. O novo local oferece
amplo espaço externo com
piscina, brinquedos e campo
de futebol além de conforto
nas acomodações
internas.Em Tremembé, são
atendidas 14 crianças e
adolescentes que freqüentam
a rede pública de ensino,
participam do Projeto
Fazendo Arte e demais
programas da Prefeitura,
passeios turísticos e culturais,
reforço pedagógico, realizam
cursos cedidos por
instituições do município e
recebem atendimento
médico e hospitalar pela
Secretaria de Saúde do
município.”Fico muito feliz
em conseguir uma nova sede
para o Abrigo Municipal. É
uma das promessas que
assumi com a população
para que as crianças tenham
um futuro promissor”,
comentou o Prefeito José
Antonio.A equipe do Abrigo
Municipal é composta pela
Coordenadora do Abrigo
Municipal, Assistente Social,
Psicólogo, Monitores, Vigias,
Cozinheiros, Auxiliar geral,
Auxiliar de escritório além de
auxiliares e estagiários.

Abrigo Municipal de
Tremembé tem nova

sede

A Prefeitura da Estância
Turística de Tremembé fará
abatimento de até 100% de
multas e juros de IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza)
atrasados.Os valores a
serem pagos devem ser
confirmados no prédio da
Prefeitura e os prazos e
descontos para quitar as
dívidas são:Para débitos

vencidos até 2008 descontos
de 100% em multas e juros
até 10 de Dezembro de
2010, Para débitos vencidos
no exercício de 2009
descontos de 50%
em multas e juros até 20 de
Dezembro de 2010.
Além do abatimento de até
100% das multas e
 juros dos impostos
atrasados, os munícipes que
ganham até três salários
mínimos poderão fazer o

parcelamento e
reparcelamento de suas
dívidas.Mais informações
pelo telefone: 3607.1023,
pelo site
www.tremembe.sp.gov.br ou
na prefeitura de Tremembé,
que fica na Rua Sete de
Setembro nº. 701 – Centro.
 Ricardo Corbani Coord.
Técnico de Comunicação
(12)3607-1025 Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Tremembé

Tremembé oferece descontos
para multas e juros de Impostos


