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A Prefeitura de Ubatuba
informa que em 2012, a
cota única do IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano)
vencerá no dia 31 de
janeiro, com descontos
que variam de 10 a 20%.
Foram emitidos cerca de
55 mil carnês, que
começarão a ser
distribuídos a partir da

segunda quinzena de
janeiro.Neste ano o
parcelamento poderá ser
feito em 10 vezes, sendo
que a primeira
 parcela vence no
dia 10 de fevereiro e a
última do dia 10 de
n o v e m b r o . A
Secretaria Municipal de
Fazenda enviou cartas
para os contribuintes

informando estas novas
datas. Até da data de
vencimento, o tributo
poderá ser pago em
qualquer agência bancária.
Após o vencimento,
somente nas agências
S a n t a n d e r .  P a r a
impressão de boletos do
IPTU 2012, Refis 2011 e
ITBI e outros serviços e
informações.

Parcela única do IPTU de
2012 em Ubatuba vence

dia 31 de janeiro

A Prefeitura de Ubatuba
vai realizar nos dias 2 e 3
de fevereiro a 1ª
Conferência Municipal
sobre Transparência e
Controle Social. O evento
marca o início de um
grande trabalho da atual
administração no sentido
de oferecer ao cidadão
ainda mais informações
sobre os atos públicos. O
objetivo é promover a
transparência e estimular
a participação da
sociedade no
acompanhamento e
controle da gestão
pública, contribuindo para
um controle social mais
efetivo e
democrático.Toda a
população está convidada
a participar da
Conferência, que será
dividida em duas etapas:
na quinta-feira, 2, haverá
um ciclo de palestras para
que os participantes
nivelem seus
conhecimentos sobre os

quatro eixos a serem
discutidos e na sexta-
feira, 3, será realizado o
trabalho em grupos para
propor e deliberar as
prioridades finalizando
com a votação em plenária
das proposta de cada
eixo. Os quatro eixos que
serão discutidos durante a
Conferência serão: I –
promoção da
transparência pública e
acesso à informação e
dados públicos; II –
mecanismos de controle
social, engajamento e
capacitação da sociedade
para controle da gestão
pública; III – a atuação dos
conselhos de políticas
públicas como instâncias
de controle e IV –
diretrizes para prevenção
e combate à corrupção.
As prioridades eleitas
serão encaminhadas ao
Governo do Estado, em
abril e posteriormente ao
Governo Federal para
discussão.De acordo com

o chefe de gabinete da
Prefeitura de Ubatuba,
“Ubatuba continua
aprimorando a
participação da população
no governo municipal.
Com a realização deste
evento, a transparência e
a capacitação do cidadão
para exercer melhor a sua
cidadania serão
intensificadas. Acredito
ser de total importância
que o cidadão acompanhe
onde está sendo gasto o
dinheiro público”.A 1ª
Conferência Municipal
sobre Transparência e
Controle Social
acontece a partir
das 19h, na Escola
Municipal Padre
Anchieta. O
cadastramento das
pessoas interessadas em
participar da votação que
vai eleger as prioridades
do município a serem
encaminhadas ao Estado
acontecerá no dia 2 de
fevereiro das 18h às 20h.

Prefeitura de Ubatuba
realiza em fevereiro a 1ª
Conferência Municipal
sobre Transparência e

Controle Social

O secretário de Cultura e
Turismo de Ubatuba
esteve em São Vicente na
última sexta-feira, 13,
reunido com o secretário
de Turismo local, Renato
Caruso. O objetivo do
encontro foi ajustar os
detalhes para uma parceria
entre as prefeituras para as
encenações que
acontecem em ambos os
municípios.Em São
Vicente, a Encenação
Fundação da Vila de São
Vicente acontecerá no
próximo dia 22, data do
aniversário da cidade.
Esta será a trigésima
edição do espetáculo. De
acordo com a Secretaria
de Cultura e Turismo de

Ubatuba, as cidades já
estão trocando
experiências desde já e 40
participantes da
encenação da Paz de
Iperoig em 2011
 visitarão os
 bastidores do espetáculo
em São Vicente,
mantendo contato com
atores, diretores,
coreógrafos e toda equipe
que participa da
organização do evento,
que é considerado o
maior espetáculo de areia
de praia do mundo. O
transporte foi oferecido
pela Secretaria Estadual
de Turismo. Mais
informações na
Secretaria de Cultura e

Turismo de Ubatuba, pelo
telefone (12)3833-
9007.A Paz de Iperoig A
encenação da Paz de
Iperoig em Ubatuba
aconteceu pela
primeira vez em
outubro de 2011, em
homenagem ao primeiro
tratado de paz das
Américas, celebrado
entre índios e
colonizadores. O evento
fez parte do programa
“Passos dos Jesuítas –
Anchieta”, do Governo do
Estado de São Paulo e
contou com cerca de 150
atores locais, que
representaram a vida dos
índios antes e depois da
colonização.

Prefeitura de Ubatuba
estabelece parceria com

São Vicente para
encenação da Paz de

Iperoig em 2012

Um total de 280 crianças
foram recepcionadas pelo
prefeito de Ubatuba,
acompanhado do
secretário de Turismo na
tarde da última quarta-
feira, 18, antes de
embarcarem a um passeio
rumo ao Parque Estadual
da Ilha Anchieta. As
crianças estão fazendo
parte do Programa
“Turismo do Saber –
Interior na Praia”, sendo
que 80 delas estão em
Ubatuba desde a segunda-
feira, 16.Do grupo que
está hospedado em
Ubatuba, vieram crianças
de duas cidades do
interior paulista: Porto
Ferreira e Pratania. Já as
demais, são as que estão
participando do Programa
nas outras cidades do
Litoral Norte. Durante
toda semana, as crianças
que estão em Ubatuba
participaram de atividades
de recreação na praia,
palestras, visitas a
monumentos históricos e
a n i m a ç õ e s
turísticas. Passeio à Ilha
Anchieta No dia em que
Ubatuba tornou-se sede
do Programa, as 280
crianças foram
distribuídas em quatro

escunas rumo à Ilha
Anchieta. Já na ilha, elas
foram contempladas com
uma bela apresentação do
que há no Parque,
inclusive as ruínas do
presídio desativado e,
posteriormente, uma
pequena trilha e
mergulho, na Praia de
Palmas. Muitos alunos
viram o mar pela primeira
vez e puderam apreciar
todo o encanto e beleza da
natureza.No caminho, a
emoção de observar a
diversidade de animais,
como saguis, capivaras,
aves, além de muito
encanto pela fauna
marinha, tomou conta de
todos. A maioria dos
alunos não conhecia
Ubatuba e muito menos
havia andado de escuna.O
passeio teve o
acompanhamento do
secretário de Turismo de
Ubatuba, dos
representantes do Estado,
Marcos Antonio Otero
Marques e Eder Santos,
da supervisora da
Secretaria Municipal de
Educação, Isabel Roseli e
do gestor do Parque
Estadual da Ilha Anchieta,
Tasso Drummond. ”É
comovente ouvir o relato

da experiência vivida por
essas crianças. Ubatuba
ofereceu o mar a eles, que
não vão esquecer tão cedo
as atividades que viveram
nesses dias”, disse o
prefeito de Ubatuba.O
Programa O Programa
“Turismo do Saber –
Interior na Praia” leva
crianças de 9 a 11 anos da
Rede Pública de Ensino
de cidades do interior
para passar cinco dias de
suas férias no litoral para
conhecer o mar. O
programa é realizado pelo
Governo do Estado de
São Paulo, por meio da
Secretaria Estadual de
Turismo, em parceria com
o Centro de Estudos e
Pesquisas de
Administração Municipal
(Cepam), a Secretaria da
Educação e as prefeituras
municipais. Nesta edição,
o Litoral Norte recebeu
estudantes das
 cidades de Anhembi,
Aparecida do Norte,
Bofete, Botucatu,
Caçapava, Cachoeira
Paulista, Campos do
Jordão, Conchas,
Descalvado, Fernando
Prestas, Itibirá, Ibitinga,
Itatinga, Jambeiro,
Lavrinhas e Lorena. 

Prefeito de Ubatuba dá
boas-vindas às crianças

participantes do
programa “Turismo do

Saber – Interior na Praia”

Garrafas, madeira,
borracha, ferro e plástico
estão fazendo a alegria das
crianças que visitam a
exposição de brinquedos
feitos através do
reaproveitamento de
materiais que virariam
lixo. O responsável pela
confecção dos brinquedos
é o professor Sidnei
Rocha. “Trabalhamos com
o conceito da ecologia e
procuramos levar isso
para as crianças que nos

visitam. Todos os dias
temos muito movimento
e mostramos que é
possível fazer brinquedos
legais com objetos que
iriam para o lixo. Isso
também incentiva as
crianças a dar mais valor
para as coisas”, conta
Rochinha, como o
professor é mais
conhecido na
cidade.Aproveitando os
mais variados tipos de
objetos que seriam

jogados fora e usando
muita criatividade, foram
confeccionados mesa de
fliperama, minigolf,
futebol de botão, jogo da
velha, tabelas de basquete,
gangorras, entre outros.A
exposição é realizada em
parceria com o
residencial clube Latitude
23, onde os brinquedos
estão à disposição dos
visitantes, na Avenida
Leovigildo Dias Vieira, no
Itaguá, das 15h às 21h

Material reaproveitado
vira brinquedo e diverte
crianças em Ubatuba

Até o dia 18 de fevereiro, a
Secretaria da Saúde da
Prefeitura de Ubatuba
continua oferecendo vários
serviços de bem-estar na
Praça Alberto Santos, no
bairro do Itaguá. As ações,
que ocorrem sempre às
segundas e quartas-feiras,
são desenvolvidas pelos
profissionais do grupo
NASF (Núcleo de Apoio à
Saúde da Família).
Nutricionista, educador
físico, fisioterapeuta,
terapeuta corporal,
terapeuta ocupacional e
psicólogo estão no local
nessas datas, sempre das
8 às 12h e das 16 às
2 0 h .  O u t r o s
serviçosTambém são
realizadas ações
integradas de combate ao
câncer, DST e
dengue. Para a terceira
idade são realizadas
avaliações físicas,
orientação nutricional e
orientação durante as
atividades nos
equipamentos que são
disponibilizados na praça

Serviços de bem-estar
continuam na Praça

Alberto Santos no Itaguá

Utilizar a colaboração
para promover mudanças.
Esse é o objetivo do
Diretório do PSDB de
Taubaté, ao criar uma ação
inovadora no Facebook
que reúne propostas de
internautas para melhorar
a cidade. Na fanpage
(página virtual destinada à
divulgação de empresas e
de pessoas públicas) do
presidente do partido,
Bernardo Ortiz Jr, há um
espaço chamado ‘Sua
Taubaté’, no qual o
internauta ao clicar passa
a ter acesso a uma página
em que pode registrar
suas sugestões para as
áreas de: saúde, educação,
segurança, ação social e
i n c l u s ã o ,
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico, cultura,
esporte e lazer, habitação,
emprego, turismo e meio
ambiente, transporte e
infraestrutura, e outras
áreas.”A intenção é reunir,
independente das
questões político-
partidárias, propostas e
ideias que possam ser
efetivadas e
transformadas em ações
práticas que ajudem no
desenvolvimento de
Taubaté. Estamos em um
tempo em que
compartilhamento de
ideias e a união de forças
são as alternativas para a
construção de um mundo
melhor, e temos de

começar pelo local, no
caso, pela nossa cidade”,
afirma o presidente do
Diretório municipal do
PSDB, Bernardo Ortiz
Jr.Ele ressalta que o
PSDB, em Taubaté, quer
ir além de apenas ouvir as
pessoas e suas sugestões,
quer aproveitar as ideias
que forem viáveis para
atender à demanda do
município. Ainda de
acordo com o presidente
do partido, a ideia da
utilização da rede social
como forma de reunir as
sugestões ocorreu por
conta das abordagens que
são feitas diariamente no
perfil e na fanpage que
mantém no Facebook.
“Todos os dias, as pessoas
falam de suas
dificuldades, dos
problemas, pelo
Facebook, mas também
sugerem, indicam.
Decidimos aproveitar o
lado positivo dessas
colocações e fizemos a
página ‘Sua Taubaté’ para
que essas ideias não se
percam, pois tem muita
coisa boa que a população
indica como solução para
seus problemas, e o
PSDB quer aproveitar
tudo isso em prol da
população”, declarou.A
iniciativa se baseia no
conceito chamado
crowdsourcing, que
consiste em um modelo
de produção que aproveita

a inteligência e os
conhecimentos coletivos
para resolver problemas,
criar conteúdo ou
desenvolver novas
tecnologias. A
enciclopédia online
Wikipedia é um exemplo
desse modelo.Essa nova
modalidade vem
complementar o trabalho
do presidente do PSDB de
Taubaté de formar um
programa de governo
participativo. “A internet
vai somar ao trabalho de
reuniões e encontros
setoriais que estamos
realizando em toda a
cidade. No final teremos
um grande documento
norteador de nossas
políticas públicas”,
c o n c l u i u . C o m o
participar: Para dar sua
sugestão, o internauta
precisa entrar na fanpage
do presidente do partido,
Bernardo Ortiz Jr
(www.facebook.com/
bernardoortizjr) e clicar,
no menu lateral, na aba
‘Sua Taubaté’. Em
seguida, ele escolhe a
área que quer contribuir
com sua opinião, clica
nela e deixa o seu
comentário. É possível
deixar quantos
comentários quiser. Todas
as sugestões propostas
serão analisadas pelo
PSDB e acrescentadas no
plano de governo do
partido.

PSDB de Taubaté usa Facebook para
reunir propostas de internautas
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.

A secretaria da Fazenda de
Caraguá informa que
foram detectados erros
de digitação em 39.126
carnês de cobrança do
Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU)
de 2012.De acordo com
a secretaria da Fazenda,
para o exercício de 2012
foram entregues 69.538
carnês de IPTU.Nos
carnês com erro, o campo
“Instruções” está
identificado com 12
parcelas, mas o correto
são 11. A responsável pelo
cadastro imobiliário,
Angela Zambotto
Monteiro, explica que o

contribuinte deve
desconsiderar a
informação e pagar
normalmente suas
faturas.As parcelas vão de
fevereiro a dezembro
deste ano e tem o
vencimento sempre no
dia 20 de cada
 mês.Os proprietários de
imóveis podem optar
também pelo
pagamento do imposto à
vista até a próxima
sexta-feira (20/01/2012)
com 10% de desconto no
valor total. O tributo
pode, ainda, ser
pago em cota única, com
5% de desconto, até o dia

10 de fevereiro.  Em
2011 foram arrecadados
R$ 37.538.103,29
somente com o IPTU.
Esse montante
corresponde a 15,33% do
orçamento do município,
que inclui o Poder
Executivo, Câmara
Municipal, Caraguaprev e
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá
( F u n d a c c ) . M a i s
informações podem ser
obtidas na seção de
cadastro imobiliário da
secretaria da Fazenda
pelos telefones (12)
3897-8221 e (12) 3897-
8170.

ATENÇÃO: Carnê de
IPTU de Caraguatatuba
tem erro de digitação

Culinária

Pirão de peixe

Ingredientes:
500 gramas de filé de peixe
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola média ralada
3 dentes de alho amassados
1 pimentão vermelho picado
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
1 litro de água
1 xícara de chá de farinha de mandioca
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Frite a cebola e o alho no óleo, acrescente o tomate, o pimentão, a pimenta do reino, o sal, o
peixe e a água. Depois de cozido, passar o cozimento numa peneira. Voltar ao fogo o caldo e
deixar ferver. Depois aos poucos coloque a farinha, sem parar de mexer para não embolar,
não deixar engrossar demais. Desligue o fogo. Adicionar a salsa e a cebolinha. Servir
quente.
Dica: Caipirinha é uma boa dica para beber saboreando o pirão de peixe.

Curiosidades

Crendices

Agosto é mês de desgosto.

Assobiar à noite chama cobra.

A pessoa que é pulada não cresce mais.

Apontar estrela com o dedo faz nascer verruga.

Comer manga com leite faz mal.

Colocar bolsa no chão faz o dinheiro acabar.

Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.

Cruzar com gato preto na rua dá azar.

Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.

Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.

Jogar sal no fogo espanta o azar.

O número 7 é o número da mentira.

Passar debaixo de escada dá má sorte.

Quebrar um espelho dá sete anos de azar.

Quem passa debaixo do arco-íris vira mula-sem-cabeça.

Quem come banana à noite, passa mal.

Quem canta na quaresma vira mula-de-padre.

Quem comer muito à noite terá pesadelos.

Sol e chuva, casamento de viúva.

Sexta-feira 13 é dia de azar.

Vassoura atrás da porta espanta visitas.

A maioria dos animais enxerga em branco e preto. A visão de cores ocorre
esporadicamente. A única maneira de saber se um animal percebe as cores é através de
experimentos. Ao se estudar a visão das cores pelos animais, surgem duas questões: se os
animais são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas (cores) e se são capazes de
distingui-las. Nos mamíferos, apenas os humanos e os macacos podem discriminar cores. O
que nos leva a concluir que o pano agitado pelo toureiro poderia ser de qualquer outra cor.

Humor

O Manoel leva o carro numa oficina:

- Qual é o problema? Pergunta o mecânico.

- Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!

- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!

- Não dá pra ser mais forte ainda?

- Mas por que você quer uma buzina tão forte?

- É que os freios estão falhando...

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva
no Paraíso.
Diz o francês:

- Olhem como os dois são bonitos! Ela alta e magra, ele másculo e bem cuidado. Devem ser
franceses!
 E o inglês:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro:
- Discordo totalmente! Olhem bem, não têm roupa, não tem casa, só têm uma maçã pra
comer e ainda pensam que estão no Paraíso. Só podem ser brasileiros!
Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses
depois eles se encontraram:
- Oh! Manoel tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! 800 reais e alguns cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de pagar a última ontem!

Miscelânea


