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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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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

Alunos da escolinha de
futebol do projeto “Tá
Ligado”, do Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras), na região
Central, visitaram o
Museu do Futebol,
instalado na arquibancada
do Estádio Municipal
Paulo Machado de
Carvalho, no Pacaembu,
em São Paulo.Os alunos
conheceram a história do
futebol brasileiro no
século 20 e visitaram a
sala de rádio, onde
puderam ouvir os grandes
locutores e assistir aos
gols e partidas mais
importantes na vida de

muitos torcedores. São
mais de 30 cantos e gritos
de incentivo com as cenas
mais famosas das torcidas
do país. Para o aluno
Mateus Lourenço, de 12
anos, a emoção foi muito
forte quando conheceu a
sala Exaltação, onde o
visitante se sente no meio
de uma torcida de
futebol. O passeio
continuou com as
exposições das origens,
heróis, histórias das
copas do mundo desde a
década de 30, a vivência
de Pelé e Garrincha,
números e curiosidades.
Para encerrar a visita, os

alunos assistiram a um
pequeno filme em 3D e
conheceram a velocidade
de um chute no brinquedo
“Chute a Gol”. 
O projeto tem o
 objetivo de
 incentivar as práticas
esportivas e culturais dos
alunos. Ao todo são 800
crianças e adolescentes,
de 6 a 15 anos,
credenciados nos Cras
Centro, Norte e Sul, que
participam de aulas
extracurriculares, em
parceria com a secretaria
de Esportes e a Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguá (Fundacc).

Alunos do Projeto Tá
Ligado conhecem Museu

do Futebol

Marechal de Exército-
Luís Alves de Lima e Silva
- Duque de Caxias -
Patrono do Exército
Brasileiro (25 de agosto
1803 - 7 de maio 1880)
“Nasceu na Fazenda de
São Paulo, Vila de Porto
de Estrela, na Baixada
Fluminense, Rio de
Janeiro. Em 22 nov 1808,
assentou praça como
cadete no 1º Regimento
de Infantaria,
i n g r e s s a n d o ,
posteriormente, na
Academia Real Militar.
Tenente, integrou o
recém-criado Batalhão do
Imperador, como
ajudante, com ele
recebendo o batismo de
fogo, em 3 maio 1823,
nas lutas pela
independência na Bahia,
quando pôde revelar
excepcionais qualidades
de iniciativa, comando,
inteligência e bravura.
Com pouco mais de 20
anos, já era capitão e
participou, ainda com o
Batalhão do Imperador, da
Campanha da Cisplatina.
Em 2 de dezembro 1839,
já Coronel, passou a
encarnar a auréola de
Pacificador e Símbolo da
Nacionalidade, ao ser
nomeado Presidente da
Província do Maranhão e
Comandante-Geral das
Forças em Operações,
para debelar a “Balaiada”,
após o que recebeu o
título de Barão de Caxias
e a promoção a
Brigadeiro. Entrou na
História como “O
Pacificador” e sufocou
muitas rebeliões contra o
Império. Também
pacificou São Paulo e
Minas Gerais, em 1842,
razão por que foi
promovido a Marechal-
de-Campo graduado. Em
fins de 1842, foi
nomeado Presidente e
Comandante-em-Chefe
do Exército em
operações no Rio Grande
do Sul, para combater a
Revolução Farroupilha,
que já durava 8 anos, e ao
término da qual foi
efetivado como
Marechal-de-Campo,
eleito Senador pelo Rio
Grande do Sul e
distinguido com o título
de Conde. Em 1851, foi
novamente nomeado
Presidente e
Comandante-em-Chefe
do Exército do Sul. Desta
feita, para lutar contra
Oribe, no Uruguai, e, logo

a seguir, contra Rosas, na
Argentina. Vitorioso mais
uma vez, foi promovido a
Tenente-General e
elevado à dignidade de
Marquês. Em 16 junho de
1855, foi Ministro da
Guerra e, em 1856,
Presidente do Conselho
de Ministros, ambos pela
primeira vez. Em 10 de
outubro de 1866, foi
nomeado Comandante-
em-Chefe das Forças do
Império em operações
contra as tropas do
ditador Lopez do
Paraguai, sendo efetivado
no posto de Marechal-de-
Exército, assumindo, em
10 de fevereiro de 1867,
o Comando-Geral das
forças em operações, em
substituição ao General
Mitre, da Argentina.
Segue-se uma série de
retumbantes vitórias, em
Itororó, Avaí e Lomas
Valentinas, a rendição de
Angustura e a entrada em
Assunção, quando
considerou encerrada a
gloriosa Campanha por
ele comandada. “Pelos
relevantes serviços
prestados na Guerra do
Paraguai”, o Imperador
lhe concedeu, em 23
março de 1869, o título de
Duque - o mais alto título
de nobreza concedido
pelo imperador. Caxias
foi Ministro da Guerra e
Presidente do Conselho
de Ministros por mais
duas vezes; a última de
1875 a 1878. Faleceu na
Fazenda Santa Mônica,
nas proximidades do
Município de Vassouras -
RJ, sendo o seu corpo
conduzido para o Rio e
enterrado no Cemitério
do Catumbi. Hoje, os
restos mortais do Patrono
do Exército e os de sua
esposa jazem no
mausoléu defronte do
Palácio Duque de Caxias,
no Centro do
Rio de Janeiro”.PARA
UM GRANDE
EXÉRCITO UM
G R A N D E
PATRONO”Luís Alves de
Lima e Silva - o Duque de
Caxias é o insigne Patrono
do Exército Brasileiro,
que o reverencia na data
de seu nascimento - 25 de
agosto - “Dia do Soldado”
Caxias pacificou o
Maranhão, São Paulo,
Minas Gerais e o Rio
Grande do Sul, províncias
assoladas, no século
passado, por graves
rebeliões internas, pelo

que recebeu o epíteto de
“O Pacificador”.
Comandou Exércitos em
três campanhas externas:
na mais difícil delas,
quando em Lomas
Valentinas, no ano de
1868, tomado de justo
orgulho, bradou aos seus
soldados: “O Deus dos
Exércitos está conosco.
Eia! Marchemos ao
combate, que a vitória é
certa, porque o General e
amigo que vos guia, ainda,
até hoje, não foi
vencido!”. Caxias
organizou o Exército
Brasileiro, fez-se
político, governou
províncias e o próprio
Brasil, pois foi
Presidente do Conselho
de Ministros por três
vezes. Não apenas por
tudo isso, “O Pacificador”
foi o vulto mais
exponencial de seu
tempo, chamando-lhe os
apologistas, de “O
Condestável do Império”.
O saudoso e venerando
jornalista Barbosa Lima
Sobrinho o cognomina de
“O Patrono da Anistia” e
o povo brasileiro, em
espontânea consagração,
popularizou o vocábulo
“caxias”, com o qual são
apelidados os que
c u m p r e m ,
irrestritamente, os seus
deveres. Marechal do
Exército, Conselheiro de
Estado e da Guerra,
Generalíssimo dos
Exércitos da Tríplice
Aliança, Barão, Conde,
Marquês, Duque,
Presidente de Províncias,
Senador, três vezes
Ministro da Guerra, três
vezes Presidente do
Conselho de Ministros, o
“Artífice da Unidade
Nacional”, eis Caxias,
Patrono do glorioso e
invicto Exército
Brasileiro! O
inesquecível sociólogo
Gilberto Freyre, no
reconhecimento das
excelsas virtudes do
Duque de Caxias, assim se
expressou: “Caxiismo não
é conjunto de
virtudes apenas
militares, mas de virtudes
cívicas, comuns a
militares e civis. Os
“caxias” devem ser tanto
paisanos como militares.
O caxiismo deveria ser
aprendido tanto nas
escolas civis quanto nas
militares. É o Brasil
inteiro que precisa
dele”...

Dia 25 de agosto dia do
Soldado

A transferência da
ala infantil do Pronto-
Socorro de Taubaté
para o Hospital
Universitário será
realizada em outubro,
informou o secretário
de Saúde, Pedro
Henrique Silveira, em
resposta ao
questionamento da
vereadora Maria
Teresa Paolicchi
(PSC) em audiência de
prestação de contas
realizada na Câmara de
Taubaté dia 18.”O PS
adulto, que vai ficar
onde está, vai melhorar
muito, e, para o ano que
vem, vamos colocar no
HU o PS adulto e
idoso”, acrescentou o
s e c r e t á r i o . A
vereadora, presidente
da Comissão de Saúde
do Legislativo,
conduziu a audiência e
destacou a participação
da população no
encontro. Entre os
q u e s t i o n a m e n t o s
levantados estão a falta
de médico e
medicamentos no
Setor de Hematologia
do HU, a falta de
clínico geral no
atendimento do bairro
Imaculada e de
psiquiatra e
reumatologista na
rede, e a construção de
dois Prontos
Atendimentos.”Considero
produtiva a
participação das
pessoas. Com relação
ao problema da
hematologia no HU,
por exemplo, vamos
levar ao Estado e pedir
apoio. Recebemos
i n f o r m a ç õ e s
relevantes como da
mudança do PSI e
sobre a dificuldade de
e n c o n t r a r
especialistas. Fomos
tranquilizados sobre a
contratação de
psiquiatra que, segundo
o secretário, foi
chamado o aprovado

em concurso feito em
julho”, disse.Com
relação à dificuldade
de contratar médicos,
Pedro Henrique
divulgou a necessidade
de reumatologista,
aproveitando a
transmissão da
audiência pela TV
Câmara Taubaté para
fazer o apelo. “Não
tivemos um inscrito
para essa especialidade
no concurso (realizado
em julho). Quem
estiver assistindo e
conhecer um
reumatologista, por
favor, informe a ele ou
ela que estamos
precisando.”Convidado
a compor a Mesa
representando o
Comus (Conselho
Municipal de Saúde), o
vice-presidente da
instituição, Edson
Gonçalves de Souza,
se retirou no início da
sessão. “O Comus vai
se retirar porque há
documentos que não
foram passados pela
P r e f e i t u r a . ” ” O
Conselho vem pedindo
que a Prefeitura
entregue os nomes e
salários dos servidores
da Saúde. Isso é
vedado, de acordo com
o setor jurídico da
Prefeitura e com o
parecer da Conam
(Consultoria em
A d m i n i s t r a ç ã o
Municipal). Foi pedido
ao Ministério Público
que se manifestasse,
mas este se manteve
inerte até o dia de
hoje”, explicou o
secretário de
Saúde.NúmerosOs
números apresentados
sobre os serviços da
rede municipal de
saúde mostraram que o
total exames
realizados no
Laboratório do Povo
cresceu mais de 100%
em relação ao quarto
trimestre de 2010.

Nos primeiros três
meses de 2011, saltou
de 71.932 para
169.150.A produção
nos Pamos (Postos de
Atendimento Médico e
O d o n t o l ó g i c o )
também aumentou. Em
relação ao quarto
trimestre de 2010, nos
primeiros três meses
deste ano foram 20 mil
atendimentos e
procedimentos a mais,
saltando de 194.143
para 214.154.Saldo
positivo também
registraram as ações de
controle e contenção
de transmissão de
animais sinantrópicos,
como o mosquito
transmissor da dengue.
De 17.762 bloqueios
de criadouros,
nebulizações e
arrastões realizados
nos três últimos meses
de 2010, saltou para
89.856 no primeiro
trimestre de
2011.Atendimentos
odontológicos, porém,
estão entre os itens que
tiveram queda. Foram
6.125 procedimentos
e atendimentos e
menos no início deste
ano em relação ao final
do ano passado,
quando a
 produção ficou em
48.789.Com relação às
finanças do setor de
Saúde, o município
recebeu, no primeiro
trimestre, R$
4.018.152,38 em
transferências da
União, R$
188.218,10 do
 Estado e R$
20.164,55 decorrentes
da Legislação
Municipal. O
d e t a l h a m e n t o
financeiro, assim
como dos
a t e n d i m e n t o s
realizados na rede, está
disponível nas tabelas
apresentadas pela
Prefeitura na
audiência.

Mudança do PS Infantil
será em outubro afirma

secretário
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Campos do Jordão sediará
entre os dias 25 e 27 de
agosto a 5ª edição do
Congresso Internacional
de Mercados Financeiros
e Capitais.O maior evento
do segmento, no
Hemisfério Sul, reúne um
público formado por
economistas, analistas,
consultores, chefes de
departamentos, gerentes,
presidentes, vice-
p r e s i d e n t e s ,
superintendentes, sócios
e diretores de instituições
financeiras no Brasil e
exterior, além de
p e s q u i s a d o r e s
interessados em debater o
cenário atual e as
tendências do mercado
financeiro para os
próximos anos.Durante
três dias, os congressistas
terão uma programação
com palestras. mesas-
redondas, almoço-
palestra, além de
atividades sociais e área
de exposição de produtos
e serviços. Contando com
presença de autoridades
do Brasil e exterior para
debaterem o mercado
financeiro, em destaque,
o próprio Brasil dentro
desse cenário
mundial.Entre os temas
que serão debatidos
durante o evento estão
“Consumo ou

Investimento? A Nova
Classe Média na Próxima
Década”, “Perspectivas
para a Economia
Brasileira nos Próximos
Anos”, “Desta vez foi
diferente: Lições do
Brasil que atravessou a
crise”, “O Futuro da
I n t e r m e d i a ç ã o
Financeira”, “Negociação
Eletrônica: Uma Faca de
Dois Gumes?”, “A
Revolução dos Fundos de
Índice (ETFs):
P e r s p e c t i v a s
Internacionais e
Brasileiras”, “A Relação
entre Brasil e China no
Mercado Global”,
“Modelagem de
Derivativos: Mudanças e
Desafios”, “O Desafio da
Execução de Ordens:
Como e Quando Negociar
para Minimizar Custos”,
“Uma Perspectiva
Keynesiana sobre a
Retração Global”.Para
essa edição, o evento terá
como palestrantes nomes
como Armínio Fraga,
Robert Engle, Marcelo
Neri, Ilan Goldfajn,
Márcio Holland Brito,
Joe Glawronski, Michael
Gorhan, Marco
Avellaneda, Patrice Etlin,
Michael Peltis, Bruno
Dupire, Robert Almgren,
Jin Gatheral, Eike Batista,
Paulo de Souza Oliveira

Junior, Robert Skidelsky,
Luiz Awazer Pereira da
Silva, Maria Helena
Santana, Edemir
Pinto.Nas outras quatro
edições, o
congresso reuniu nomes
como Edmund Phelps,
Myron Scholes, Paul
Krugman e Robert C.
Merton, ganhadores do
Prêmio Nobel de
economia; Rodrigo de
Rato y Figaredo, ex-
diretor gerente do FMI;
Stanley Fischer e
Anne O. Krueger, ex-
diretores do
 FMI e os brasileiros
Fernando Henrique
Cardoso, ex-presidente da
República, Henrique de
Campos Meirelles,
presidente do Banco
Central, os ex-ministros
Antonio Delfim
Netto e Marcus
Vinícius Pratini de
Moraes e o
ex-presidente da CVM
Marcelo Fernandez
Trindade.5ª edição do
Congresso Internacional
de Mercados Financeiros
e Capitais é realizado
pelo Instituto
Educacional BM&F/
Bovespa e acontece no
Campos do Jordão Arts &
Convention Center.
Informações pelo
telefone (11) 2113-4920.

BM&F realiza congressa
a partir de 5ª feira

Com o objetivo de
facilitar o acesso para os
turistas que chegam em
Ubatuba, a prefeitura
decidiu mudar o endereço
do Centro de
Informações Turísticas
(CIT), que até a última
semana funcionava na
Avenida Iperoig.
Funcionários da
Secretaria de Obras já
iniciaram o processo de
demolição do prédio, que
terá grande parte de seu
material reutilizado na
construção do novo CIT,
que será na Praça Cícero
Gomes, na principal
entrada para o centro da
cidade.Um outro motivo
que justifica a mudança é

o fato de que o prédio
onde até então funcionava
o CIT impedia a visão da
praia para quem chegava
na cidade e ultimamente
vinha sendo ponto de
moradores de rua e
usuários de droga durante
a noite. Além disso, no
local será construída uma
praça onde haverá um
monumento em
homenagem a um fato
histórico de Ubatuba.
“Estamos realizando mais
uma mudança que
certamente será muito
benéfica para todos, neste
caso principalmente para
os turistas que nos
visitam, já que o lugar
onde o CIT passará

funcionar será mais
estratégico para se pedir
informações ao chegar na
cidade. Vale lembrar que
no espaço onde o CIT
funcionava construiremos
uma praça em
homenagem a uma data
histórica muito
importante para Ubatuba”,
informou o prefeito de
Ubatuba.O Centro de
Informações Turísticas é
um local apropriado para
receber os turistas que
buscam todo o tipo de
informação sobre a
cidade, como localização
de ruas e praias, opções
de passeios, mapas,
folders, telefones úteis,
entre outros.

Centro de Informações
Turísticas de Ubatuba
passará a funcionar na

entrada da cidade

O contribuinte que está
em atraso com suas
obrigações fiscais em
Ubatuba pode refinanciar
suas dívidas até o dia 12
de setembro. Através do
Refis Municipal
( R e f i n a n c i a m e n t o
Fiscal), o contribuinte
refinancia a dívida,
valendo-se de benefícios
legais.Em Ubatuba, o
Refis foi elaborado
visando retirar da dívida
ativa dos contribuintes as
multas e juros, que muitas
vezes tornam o montante
impagável e colocam o
patrimônio do
contribuinte em risco.
Além da não cobrança das
multas e juros, o Refis
Municipal também foi
elaborado no sentido de
permitir que o pagamento
seja feito em um grande
número de parcelas, o que
diminui o impacto sobre
o orçamento
d o m é s t i c o . O s
contribuintes com dívidas

junto à prefeitura poderão
fazer o refinanciamento
de forma rápida e simples
no Posto de Atenção ao
Munícipe (PAM), no Paço
Municipal ou através da
internet pelo site
www.ubatuba.sp.gov.br.
Posto de Atenção ao
Munícipe O PAM foi
construído com o
objetivo de concentrar
todos os atendimentos ao
contribuinte em um único
espaço. Desde pedidos de
alvarás, bem como
atendimentos para
parcelamentos de
débitos, cadastros e tudo
o que diz respeito à
relação entre
prefeitura e contribuinte,
passou a ser feito pelo
PAM.O contribuinte que
for procurar pelos
serviços do PAM será
atendido em um local
confortável, com
atendimento por senha e
realizado por dez
atendentes treinados para

o serviço. Além disso,
também estão disponíveis
os telefones 3834-1108
e 3834-1109 para que os
munícipes possam tirar
suas dúvidas com relação
a pagamento do IPTU
através da
internet.Recadastramento
No mesmo período do
Refis, os contribuintes
estão sendo convocados
para a atualização
cadastral, para que
informem endereços para
c o r r e s p o n d ê n c i a ,
telefone, endereço
eletrônico e número de
documentos pessoais que
garantem o domínio sobre
o patrimônio e facilitam
a comunicação com o
poder público. Pretende-
se também facilitar as
transferências de
propriedade, evitando
assim os chamados
“contratos de gaveta”, que
na realidade não
representam garantia de
propriedade.

Refinanciamento Fiscal
em Ubatuba segue até o

dia 12 de setembro

O prefeito esteve
visitando a Ressaca no
último sábado, 6, para
vistoriar as obras que
estavam em andamento
para melhoria das ruas do
bairro. A Secretaria de
Obras e Serviços
Públicos realizou a
perenização de três vias:
Rua Corvina, Rua Tainha e
Rua Golfinhos. Este
serviço, que torna a via
mais plana, é durável e
soluciona o problema de
ruas com muitos buracos
e poças em dias de forte
chuva. Na ocasião,
também estiveram
presentes os vereadores
Claudinei Xavier e Osmar
de Souza.A perenização
das três ruas no bairro da
Ressaca só foi possível
graças à parceria entre a
prefeitura e a
comunidade. Para que
isso fosse possível, foram
realizadas reuniões entre
os moradores do bairro, o
que fez com que a
Prefeitura de Ubatuba
pudesse dar andamento
aos serviços. Os
moradores se
m o b i l i z a r a m ,
possibilitando que as
obras fossem concluídas,
melhorando a vida dos
que residem no bairro.O
sucesso da parceria
motivou os moradores da
Ressaca a formarem uma
comissão para cobrar da
prefeitura atuação
permanente no bairro.
“Esta comissão, que por
enquanto conta com seis
integrantes, é o embrião

para que seja criada uma
associação alternativa de
moradores na Ressaca. A
entrega das ruas
perenizadas motivou
ainda mais os moradores
a estabelecerem novas
parcerias para a conclusão
das obras no bairro, que
apesar de estar localizado
próximo a um rio, tem
tudo para ter uma melhor
conservação, a partir
deste canal direto com a
prefeitura”, afirmou o
presidente da comissão,
Edgard Clarindo da Silva,
que lembrou da
necessidade de uma
melhor iluminação na
entrada do
bairro.Parceria que dá
certo O prefeito ficou
bastante satisfeito com o
resultado dos serviços na
Ressaca. “Quero
parabenizar a comunidade
e agradecer pela parceria,
em especial à moradora
Patricia Bohn, que fez o
levantamento das
n e c e s s i d a d e s ,
demonstrando que a
comunidade unida
consegue avançar.
Também quero agradecer
à Câmara Municipal,
principalmente aos
vereadores Osmar e
Claudinei, que estiveram
pessoalmente fazendo
pedidos por melhorias no
bairro. Mais uma vez
tivemos a prova de que
quando os poderes
Executivo e Legislativo
trabalham unidos com a
c o m u n i d a d e ,
conseguimos realizar

grandes feitos”, disse o
prefeito de Ubatuba.O
prefeito também lembrou
da conquista da Ponte da
Ressaca, que era uma
antiga reivindicação dos
moradores e conseguiu
ser concretizada na atual
administração. “Temos
procurado dar atenção
para o bairro.
Conseguimos reconstruir
a ponte, que havia sido
interditada em outras
administrações e
posteriormente foi levada
pelas chuvas, mas que
fazia muita falta
 para os moradores.
Agora estamos
providenciando a
iluminação e
pavimentação na entrada
do bairro”.”Estou
acostumado a ver
mutirões de norte a sul do
município e já vi muitas
questões serem
resolvidas com a
participação popular,
como foi o caso
aqui na Ressaca”,
considerou o vereador
Osmar de Souza. O
vereador Caludinei Xavier
disse ter ficado contente
por ver a prefeitura
atendendo os pedidos da
comunidade da Ressaca.
“Fico feliz por ver o
prefeito cumprindo com
seus compromissos junto
à sociedade. E nós,
enquanto legisladores,
temos que apoiar estas
iniciativas, pois sabemos
que a união traz resultados
efetivos”, disse o
vereador.

Prefeitura de Ubatuba
realiza melhorias no

bairro Ressaca

O Centro de Referência
de Inclusão Escolar
(Crie) completou nesta
sexta-feira (19/08/2011)
um ano de atividades. O
espaço terapêutico-
educacional de apoio e
acolhida para alunos com
n e c e s s i d a d e s
educacionais especiais,
matriculados na rede
municipal, já realizou
1 0 . 7 5 0
atendimentos.Foram 644
matrículas efetuadas ao
longo do ano, sendo 445
alunos e 199 pais. Entre
os atendimentos
realizados por

especialidade estão:
1.656 em Serviço Social;
3.223 em
Fonoaudiologia; 2.525
em Psicologia; 1.389 em
Terapia Ocupacional; e
1.185 em Arte-Terapia.Na
área de projetos foram
297 atendimentos em
Recreação, 207 no
Projeto Circo, 177 em
Psicomotricidade e 91
a t e n d i m e n t o s
psicológicos aos pais.De
acordo com a
coordenadora do setor de
Educação Inclusiva, Ivy
Malerba, a meta agora é
ampliar o Crie e

descentralizá-lo em três
unidades, anexados aos
Centros Integrados de
D e s e n v o l v i m e n t o
E d u c a c i o n a i s
(Cide’s). “Com isso
atenderemos uma
demanda maior e
facilitaremos o acesso
dos usuários”,
explicou Ivy.O Crie é um
projeto do setor de
Educação Inclusiva do
Governo Municipal.
Funciona de segunda a
sexta-feira, das 7h às 18h,
na rua são Sebastião, 56,
bairro Sumaré. Telefone:
(12) 3883-2494.

Crie completa um ano e realiza mais

de 10 mil atendimentos


