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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Ubatu-
ba entregou nesta se-
mana sete novas via-
turas para a Guarda 
Civil Municipal. São 
tres automóveis Fiat/
Siena e quatro moto-
cicletas Honda/Bros. 
A ação faz parte da rees-
truturação da GCM ubatu-
bense, que há muitos anos 
não recebia esse tipo de 
melhoria e de valorização 
profissional. A solenida-
de aconteceu na Praça da 

Pela segunda vez no ano, 
os juros sobre emprés-
timos para aquisição de 
imóveis tiveram aumento. 
A Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) informou hoje 
(16) que voltou a elevar 
os juros contratados com 
recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Em-
préstimos (SBPE), no âm-
bito do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). Os 
juros anuais para opera-
ções na modalidade subi-
ram 0,3 ponto percentual. 
O SFH financia imóveis 
até R$ 750 mil. Para quem 
não tem conta na CEF os 
juros sobem de 9,15% 
para 9,45% ao ano. Para 

A agência do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT de Ilhabela, informa 
que os pescadores artesa-
nais de todo o arquipéla-
go, durante o período de 
defeso, podem dar entrada 
no seguro desemprego. 
Período de defeso, é uma 
medida de prevenção e 
sustentabilidade, onde a 
caça e a pesca são proibi-
das em algumas regiões 
visando preservar a épo-
ca de reprodução das es-

Baleia e contou com a pre-
sença do prefeito Mauri-
cio, além do secretário de 
segurança Artur D’ Ange-
lo e de outras autoridades. 
Também aconteceu na últi-
ma quarta-feira, no auditó-
rio do Aquário de Ubatuba, 
uma reunião dos coman-
dantes das Guardas Mu-
nicipais e dos Secretários 
de Segurança Pública da 
região metropolitana (Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira). 

os correntistas, as taxas 
sobem de 9% para 9,3% 
ao ano. Subirá de 8,7% 
para 9%. para correntis-
tas que recebem o salário 
pelo banco, servidores que 
também são correntistas 
e servidores que recebem 
salário pela Caixa subirá 
de 8,7% para 9%. Segun-
do o banco, as taxas valem 
para operações contrata-
das desde segunda-feira 
(13). Também foi altera-
do o percentual máximo 
financiado, que caiu de 
90% para 80% do valor do 
imóvel. Por meio de nota, 
a Caixa informou que 
“mesmo com este ajuste, 
continuará oferecendo as 

pécies e, como resultado, 
manter equilibrado o ecos-
sistema. O  benefício está 
de acordo com a regras do 
Governo Federal e para 
proceder a sua obtenção, 
os pescadores podem 
comparecer na agência do 
PAT até o dia 29 de maio 
no PAT, sempre das 8h30 
às 15h e procurar pela 
diretora Alda Torres. “É 
importante que as pesso-
as estejam atentas à docu-
mentação e não deixarem 

O objetivo é promover o 
estudo de um consórcio 
envolvendo os municípios 
da região para a criação 
de uma academia de for-
mação e qualificação dos 
guardas municipais.  Com 
a criação dessa academia, 
haverá redução dos custos 
desse aperfeiçoamento e 
todos os municípios en-
volvidos poderão partici-
par.  O Prefeito Maurício 
fez a abertura do evento, 
mostrando-se favorável 
à iniciativa, destacando 
a importância dos ser-
viços prestados pelas 
Guardas Municipais vol-
tados à segurança dos 
cidadãos.  Além de Uba-
tuba, estiveram presen-
tes representantes dos 
seguintes municípios:  
São Sebastião, Jacareí, 
São José dos Campos, 
Caçapava, Taubaté, Pin-
damonhangaba, Apare-
cida, Lorena, Cruzeiro 
e Campos do Jordão.

melhores taxas do merca-
do”. A CEF destacou que 
a nova elevação reflete a 
alta das taxas básicas de 
juros. É a segunda vez este 
ano que a Caixa sobe os 
juros da habitação. Em ja-
neiro, o banco anunciou o 
aumento das taxas do cré-
dito habitacional também 
em função das elevações 
na Selic. O Banco Central 
retomou o ciclo de altas da 
taxa básica em outubro de 
2014. Não serão reajusta-
dos os juros e as condições 
para finaciamentos com 
recursos do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida e 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

para a última hora”, ex-
plica a diretora do PAT. O 
seguro-desemprego será 
destinado ao pescador pro-
fissional artesanal inscrito 
no Registro Geral da Ati-
vidade Pesqueira (RGP), 
com licença de pesca con-
cedida e que exerça a pesca 
como atividade exclusiva.  
A sede do PAT em Ilhabela 
fica na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Pere-
quê, ao lado da Prefeitura.

Prefeitura de Ubatuba
entrega sete novas

viaturas para a Guarda
Civil Municipal

Caixa sobe juros de
financiamentos habitacionais 

pela segunda vez no ano

Pescadores podem dar
entrada no “seguro-defeso” 

no PAT de Ilhabela

Em homenagem ao 
nascimento do cineas-
ta e cômico brasileiro 
Amácio Mazzaropi, o 
Instituto e Museu Mazza-
ropi, de Taubaté, realiza 
a 22ª edição da Semana 
Mazzaropi, marcada por 
exposições, shows e fes-
tival gastronômico com 
pratos típicos da região, 
entre outras atividades. A 
programação tem a par-
ceria do Shopping Pátio 
Pinda que recebe, entre 
os dias 23 e 30 de abril, 
a exposição de tirinhas 
do artista Bruno Fonseca. 

As obras trazem temas da 
atualidade baseadas no 
personagem Jeca Tatu, 
um dos grandes destaques 
da carreira de Mazzaropi. 
Nos dias 25 e 26, o sho-
pping ainda recebe o ar-
tista para a realização de 
caricaturas, das 17h às 
19h, próximo à exposição. 
“Promover a difusão das 
questões culturais da re-
gião é uma forma de con-
tribuirmos para o fortale-
cimento e a preservação da 
história local”, destaca o 
gerente geral do Shopping, 
Adriano Nogueira. Mazza-

ropi  nasceu em 9 de abril 
de 1912 e foi destaque no 
cenário nacional durante 
as décadas de 1950 a 1970, 
período em que produ-
ziu mais de 30 filmes. 
A maioria de seus fil-
mes aproveitou as paisa-
gens do Vale do Paraíba, 
principalmente cenários 
naturais  e casarões his-
tóricos de Pindamonhan-
gaba, Taubaté e Tremembé. 
O cineasta alecido em 13 
de junho de 1981, Ma-
zzaropi e está sepultado 
no cemitério municipal 
da Pindamonhangaba.

Exposição marca aniversário
do cineasta Mazzaropi no

Pátio Pinda Shopping
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA

Curiosidades

Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado pelo 
Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração é 
maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, nas 
marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como na 
Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés mais 
altas ou mais baixas que de costume, Quando a Lua entra nos Quartos Minguante ou 
Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela diferença 
entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar ao ponto 
máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o tempo entre 
as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré alta muda de 
um dia para o outro. A maré alta chama-se preamar e a maré baixa chama-se beira mar.

Humor

A loira estava sozinha dentro do ônibus e em certo momento, o ônibus entra numa rua, 
fazendo com que ela fique do lado do Sol e o cobrador, gentilmente, sugere:
- Por a senhora não troca de lugar?
A loira olha dos lados e responde:
- Trocar? Com quem?
***
O rapaz entra na farmácia e pede:
- Eu quero uma cartela de Citrato de Orfenadrina.
- Ah! O senhor quer um Dorflex?
E o rapaz explica:
- Isso mesmo! É que eu nunca me lembro desse nome.
***
A professora diz:
- Artur, a sua redação “O meu cãozinho de estimação” é exatamente igual a da sua 
irmã, você copiou?
- Não professora! É que o cãozinho é o mesmo.
***
Uma loira estava abrindo uma lata de cerveja com um abridor de latas e a morena diz:
- Pra que isso? É só puxar o lacre!
E a loira com cara de sabichona, responde:
- É! Mas isso é pra quem não tem um abridor!

Mensagens

Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem empobrecer 
quem o doa. Dura somente um instante,
mas sua lembrança permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dis-
pensá-lo, nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, dá 
sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá consolo a quem 
está cansado, renova a coragem nas provações e é remédio na tristeza. E se um dia 
você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, seja generoso e ofereça-lhe o seu. 
Ninguém tem uma necessidade de um sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordene seus pensamentos, tendo em 
mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões destru-
tivas. Interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas. Realce seu lado 
positivo, explorando tudo de bom que existe m você. Reoriente-se, vendo a si próprio 
e o mundo que rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também do céu um 
inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento. A escolha é sua.
***
De uma hora para outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade de responder 
na mesma altura. Apesar de tudo, aja de maneira diferente. A carranca feroz, o mau 
humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a pedir. Não é soltando as palavras 
presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexem por dentro as atitudes 
de aceitação, de não revide, olhar calmo, porque fazem pensar no erro e se envergo-
nhar. Mantenha a tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra, 
fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal educados e odientos.

Pensamentos, provérbios e citações

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Pense rápido, fale devagar.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem desdenha quer comprar.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.
Quem espera sempre alcança.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
Quem não tem cão caça com gato.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem d tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Quem tem boca vai a Roma.
Espere com paciência, mas aja com rapidez.
Quem tem pressa come cru.
Nada como um dia após o outro e uma noite no meio.
A união faz a força.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Agora, Inês é morta.
O perdão não esquece o passado, mas modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quem mata o tempo injuria a eternidade.
Pouco pensa quem muito fala.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
O tempo é a substância do que sou feito.
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Uma pesquisa realizada 
pelo Ministério da Saúde 
revelou que o índice de 
obesidade no país ficou 
estável, mas o número de 
brasileiros acima do peso 
está cada vez maior. O 
resultado está na pesqui-
sa Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigi-
tel) 2014, divulgada nesta 
semana. O estudo mostra 
que 52% da população 
adulta no país está com 
excesso de peso, um au-
mento de 9% desde a últi-
ma pesquisa, realizada há 
nove anos. A proporção 
de pessoas com mais de 
18 anos com obesidade - 
taxa que chega a 17,9% 
- também preocupa o go-
verno, embora esse índice 

não tenha sofrido altera-
ção nos últimos anos. Os 
dados também mostram 
que os homens registram 
os maiores percentuais, 
com 56,5% contra 49,1% 
entre as mulheres. Não há 
diferença significativa en-
tre os números relativos a 
obesidade. Em relação à 
idade, os jovens respon-
dem pelas melhores taxas, 
com 38% acima do peso 
ideal, enquanto pessoas 
com idade entre 45 e 64 
anos ultrapassam os 61%. 
O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, avaliou que 
o aumento do sobrepeso 
não pode ser desconside-
rado, mas destacou a ten-
dência de estabilização da 
proporção de pessoas com 
obesidade nos últimos três 
anos. A estratégia da pasta 

inclui também passar dos 
atuais 17% de obesidade 
na população adulta para 
os 15% recomendados 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Além 
do avanço do excesso de 
peso, os indicadores apon-
tam para o maior risco de 
doenças crônicas entre os 
brasileiros. Do total de en-
trevistados, 20% disseram 
ter diagnóstico médico de 
colesterol alto. As mulhe-
res registram percentual 
de 22,2% e os homens, 
17,6%. Para chegar aos 
números, 40.853 pessoas 
maiores de 18 anos foram 
entrevistadas por telefone 
enre os meses de feverei-
ro e dezembro de 2014. Os 
entrevistados vivem nas 
capitais de todos os esta-
dos e no Distrito Federal.

Pesquisa aponta que
índice de brasileiros acima 

do peso chegou a 52%

História de Caraguatatu-
ba que se mistura com a 
do Brasil. Caraguatatuba 
pode ser considerada uma 
das cidades mais belas de 
todo o litoral brasileiro 
graças às suas belezas na-
turais. Os primeiros sinais 
de povoamento surgiram 
após 1534, quando o rei 
Dom João III de Portu-
gal dividiu o Brasil em 15 
Capitanias Hereditárias e 
as entregou em regime de 
hereditariedade a nobres, 
militares e navegadores 
ligados à da Corte. O obje-
tivo do reino português era 
facilitar a administração 
e acelerar a colonização 
das recém-ocupadas ter-
ras brasileiras. Foi criada 
então a Capitania de San-
to Amaro, que se estendia 
da foz do Rio Juquerique-
rê, em Caraguatatuba, até 
Bertioga. Esta porção de 
terra foi entregue ao nave-
gador Pero Lopes de Sou-
sa, um nobre português de 
destaque na época. Mas 
Caraguatatuba surgiu ape-
nas no século 17, por meio 
da concessão de Sesma-
rias -- um instituto jurídi-
co criado pelo Império de 
Portugal para distribuição 
de terras a particulares 
para a produção de alimen-
tos. Nos primeiros anos de 
1600 o capitão-mor Gas-
par Conqueiro doou a Mi-

A primeira incursão do ho-
mem branco na região de 
que se tem notícia ocorreu 
em 1597, quando partiu do 
Rio do Janeiro uma expe-
dição chefiada por Martim 
Correia de Sá. A expedi-
ção, de cerca de 700 por-
tugueses e dois mil índios, 
desembarcou em Paraty e 
galgou a Serra do Mar pela 
antiga Trilha dos Guaianás 
para combater os índios 
Tamoios, que estavam 
unidos com os franceses 
na luta contra os portugue-
ses. A Estância Climática 
de Cunha tem suas origens 
por volta de 1695. Nessa 
época, muitos aventurei-
ros subiam a serra pela 
trilha dos Guaianás com 
destino ao Sertão de Mi-
nas Gerais, atraídos pela 
notícia de que havia ouro 
e pedras preciosas naquela 
região. Com isso, Cunha, 
que era conhecida como 
“Boca do Sertão”, tornou-
se parada obrigatória para 
descanso e reabastecimen-
to das tropas. Já em 1730, 
os viajantes que se fixaram 
na região construíram um 
povoado onde a família 
portuguesa Falcão ergueu 
uma capela chamada Sa-

Parabéns Caraguátatuba
20 de Abril 158  anos

Parabéns Cunha
20 de Abril 157  anos

guel Gonçalves Borba e 
Domingos Jorge a porção 
de terra localizada na ba-
cia do Rio Juqueriquerê. 
Foi exatamente naquele 
ponto que a cidade come-
çou a nascer entre 1664 e 
1665 que surgiram sinais 
de povoamento, com a 
construção dos primeiros 
prédios, como a pequena 
igreja de Santo Antônio, 
santo padroeiro da cidade 
de Caraguatatuba. Mas o 
pequeno povoado foi as-
solado por diversos surtos, 
entre eles o mais mortífero 
ocorreu em 1693. A varío-
la, conhecida na época por 
“Bexigas”, dizimou boa 
parte da população. Os so-
breviventes fugiram para 
as vilas próximas, Ubatu-
ba e São Sebastião. A do-
ença fez o crescimento re-
tornar à estaca zero, o que 
atrasou o desenvolvimen-
to do povoado em alguns 
anos. Após a grande mor-
tandade, o local passou a 
ser chamado de “Vila que 
desertou”. O novo povoa-
do foi elevado à condição 
de Vila de Santo Antônio 
de Caraguatatuba em 27 
de setembro de 1770, a pe-
dido de Dom Luiz Antônio 
de Souza Botelho Morga-
do de Mateus, o então ca-
pitão geral da Capitania de 
São Paulo. No século 19, 
mais precisamente em 16 

grada Família. Devido à 
contribuição desta família 
para o povoado, durante 
muito tempo a cidade foi 
chamada de Freguesia do 
Falcão. No início do sé-
culo XVIII, a grande mo-
vimentação de tropas pelo 
local atraiu bandidos e sa-
queadores. Muito ouro que 
vinha de Minais Gerais 
para embarcar em Paraty, 
rumo a Portugal, foi des-
viado. Devido à necessi-
dade de se criar um posto 
para vigiar o local, surgiu 
a Barreira do Taboão, lo-
calizada entre a Freguesia 
do Falcão e Paraty. Com o 
declínio do ciclo do ouro, 
muitos desbravadores aca-
baram ficando na região 
atraídos pelo clima e pela 
fertilidade do solo. Essa 
intensa movimentação 
gerou um rápido desen-
volvimento local. m 15 de 
setembro de 1785 o povo-
ado é elevado à vila, com 
o nome de Vila de Nossa 
Senhora da Conceição de 
Cunha, em homenagem 
ao capitão general Fran-
cisco da Cunha Menezes, 
governador da Província 
de São Paulo. Nesse perío-
do as antigas trilhas foram 

de março de 1847, o presi-
dente da Província de São 
Paulo, Manuel da Fonseca 
Lima e Silva, ordenou que 
a vila passasse a ser de-
nominada Freguesia. Ca-
raguatatuba recebeu sua 
emancipação política e ad-
ministrativa em 20 de abril 
de 1857. A população ca-
raguatatubense ainda teve 
de superar um surto de ma-
lária, em 1884, e outro de 
gripe espanhola, em 1918. 
As duas epidemias causa-
ram um grande número de 
mortos. O ressurgimento 
e, posteriormente, o cres-
cimento do povoado só 
veio com a chegada de fa-
mílias de estrangeiros, que 
se instalaram na Fazenda 
dos Ingleses. A proprieda-
de se estabeleceu em 1927 
e trouxe benefícios como 
o aumento da população, 
a formação de trabalhado-
res agrícolas e artesãos, o 
surgimento do comércio e 
o crescimento substancial 
da arrecadação municipal. 
O progressismo da Fre-
guesia de Santo Antônio 
de Caraguatatuba forçou o 
Governo do Estado de São 
Paulo a reconhecê-la como 
Estância Balneária em 30 
de novembro de 1947. Sua 
comarca foi instalada pou-
cos anos depois, em 26 de 
setembro de 1965. Os mo-
radores da cidade supera-
ram a catástrofe de 1967, 
reconstruíram o município 
até transformá-lo em um 
polo de desenvolvimento. 
Caraguá tem boa infraes-
trutura composta por sho-
ppings, supermercados e 
lojas. Hoje a cidade é o 
polo comercial mais im-
portante do Litoral Norte.

calçadas e ampliadas para 
que as tropas pudessem 
transportar a maior rique-
za do século XIX, o café. 
A autonomia política veio 
em 1858, ano em que foi 
elevada à categoria de ci-
dade, e em 1883 tornou-se 
comarca. Logo a seguir em 
1888, com a libertação dos 
escravos, veio o declínio 
do ouro negro na região. 
Em 1932, Cunha foi palco 
de batalha na Revolução 
Constitucionalista, quando 
um batalhão da marinha 
composto de 400 praças 
subiu a Serra do Mar com 
a intenção de chegar a São 
Paulo pelo Vale do Paraí-
ba. Os combates no muni-
cípio duraram três meses e 
nesse período a cidade co-
nheceu seu herói e mártir, 
o lavrador Paulo Virgínio, 
que foi morto por não re-
velar a posição das tropas 
paulistas. Em homenagem 
a esse ilustre cidadão, foi 
construído um monumen-
to às margens da estrada 
Cunha-Paraty. Em 1945 
a prefeitura entrou com 
pedido de transformação 
do município em Estân-
cia Climática e no dia 28 
de outubro de 1948 foi 
promulgada pelo gover-
nador de São Paulo a lei 
nº. 182, convertendo a ci-
dade de Cunha em Estân-
cia Climática. Em 1993, 
Cunha assumiu sua iden-
tidade turística e, através 
do seu Conselho de De-
senvolvimento, realizou 
sua primeira Temporada 
de Inverno, com calen-
dário de eventos e rotei-
ro das atrações turísticas.

Visando a melhoria no 
atendimento dos usuá-
rios do Centro de Saúde 
de Tremembé, a partir 
do dia 04 de Maio, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde vai implementar 

Motivo da Alteração: de-
vido à alta procura de 
pacientes para marca-
ção de consultas, o Cen-
tro de Saúde não está 

alterações no sistema de 
Marcação de Consultas.
Fique atento às mudanças:
 As consultas serão agen-
dadas nos cinco primeiros 
dias úteis de cada mês, 
realizados das 07:00 as 

comportando conforta-
velmente a quantidade 
de pessoas aglomeradas 
nos dias de agendamen-
tos. Preocupados com 

16:00 horas, desde que, 
com vagas disponíveis.
O paciente poderá somen-
te agendar consultas para 
as especialidades dispo-
níveis para cada dia útil, 
conforme tabela abaixo:

a humanização, aco-
lhimento e com o bem 
estar do munícipe tre-
membeense, estaremos 
testando esse novo sistema.

Centro de Saúde de Tremembé 
promove mudanças na
marcação de consultas
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No Distrito de Catuça-
ba no dia 21 de Abril de 
2015, confira os horá-
rios e atrações: OFICINA
10h às 12h: O Riso

Realização: Oficina Cul-
tural Altino Bondesan
Inscrições no email: 
o f i c i n a s @ c i r c o -
n a v e g a d o r . c o m . b r 

E S P E T Á C U L O S
14h: Om Co Tô? Quem Co 
Sô? Prom Co Vô? 15h30 
às 16h30: Artistas Locais 
17h: Cirquim do Serafim

Circo Navegador
Apresentam Palhaços 

de todos os tempos em 
São Luiz Do Paraitinga

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 135 anos de funda-
ção. Para festejar a data, a 
Prefeitura Municipal pro-
move diversas ações para 
comunidade e visitantes. 
Na programação do evento 
constam shows musicais, 
desfile cívico e atividades 

culturais. Música: Nos 
dias 24, 25 e 26 (sexta-
feira, sábado e domingo), 
a Praça Comendador re-
cebe shows musicais. En-
tre as atrações, as duplas 
José Junior e Gabriel e Zé 
Augusto e Gilson Soares, 
o Grupo de Viola Caipira 
Cordas da Mantiqueira, 

a Dupla Lucas e Cesar, 
o cantor Deo Lopes, a 
cantora Ligia Kamada, a 
Banda Xega Mais, entre 
outras atrações. As apre-
sentações musicais ocor-
rem na Praça Comendador 
Freire. As atividades são 
realizadas pela Prefeitu-
ra de Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato promove 
Festa de Aniversário

de 135 anos

O Governo Federal enviou 
ao Congresso Nacional na 
última quinta-feira (15) o 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
de 2016 onde propõe um 
salário mínimo de R$ 854 
para o próximo ano, um 
aumento de 8,37%. O salá-
rio mínimo serve de refe-
rência para mais de 46 mi-
lhões de pessoas no Brasil 
e atualmente está em R$ 
788. O ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, 
explicou que o reajuste foi 
calculado com base na fór-

mula adotada nos últimos 
anos. Desde 2011, o salá-
rio mínimo é reajustado 
pela inflação do ano ante-
rior, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) mais 
a variação do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas 
no país) de dois anos an-
tes. A fórmula, no entanto, 
só vale até este ano. O va-
lor ainda pode ser muda-
do, levando em conta os 
parâmetros estabelecidos 
para sua correção. Em 

março, o governo editou 
uma medida provisória 
mantendo a fórmula para 
os reajustes do mínimo de 
2016 a 2019, mas o texto 
precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional.  Para 
2017 e 2018, a estimativa 
do governo é que o salário 
mínimo seja de R$ 900,1 e 
R$ 961, respectivamente. 
O governo também admi-
tiu oficialmente que a in-
flação deve chegar a 8,2% 
neste ano, estourando o 
teto do sistema de me-
tas de inflação brasileiro.

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 854 para 2016


