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A GAzetA dos Municípios

O prefeito Ortiz Junior as-
sinou nesta sexta-feira, 15, 
um contrato com o Mi-
nistério das Cidades para 
o recapeamento asfálti-
co de cerca de 11.000 m² 
de quatro ruas do Parque 
Três Marias. Caberá ao 
governo federal à libera-
ção de R$ 245.850 me-
diante uma contrapartida 
de R$ 34.470 por parte 

Contribuinte também 
tem a opção de parcelar 
o tributo em até 11 vezes
A Prefeitura de Caraguá, 
por meio da Secretaria de 
Fazenda, emitiu 78.786 
carnês do IPTU 2016 (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) para os contri-
buintes de Caraguá. A cota 
única, com desconto de 
10%, vence no próximo dia 
29 de janeiro (sexta-feira).

Será realizada uma ope-
ração para detonação de 
rochas nesta terça-feira 
(19/01), na altura do km 
16 da Rodovia dos Ta-
moios, em Jambeiro (SP). 
Essa operação está pre-
vista para acontecer das 
19h00 às 21h00, período 
em que as pistas no local 
estarão totalmente inter-
ditadas nos dois sentidos 
de tráfego. A interdição é 
necessária para prossegui-
mento de obras no local.
Durante a execução da 
operação, os usuários que 
tiverem a necessidade ex-
trema de deslocamento 
neste trecho da Rodovia 
poderão utilizar os seguin-
tes trajetos alternativos:
Sentido Litoral: na altura 

da Prefeitura de Taubaté.
Serão beneficiadas as 
ruas Armando de Moura, 
Asterio Braga, João 
Lopes Guimarães e 
Sebastião Branco. 
Com a assinatura, 
o projeto técnico deverá 
ser aprovado pela Cai-
xa Econômica Federal 
para o início das obras. 
A expectativa é de que 

Também há opção de pa-
gar à vista, com 5% de des-
conto, até o dia 10 de feve-
reiro. O carnê pode ainda 
ser dividido em 11 vezes, 
sendo a primeira parcela 
para o dia 20 de fevereiro.
Em Caraguá, o IPTU é ba-
seado no VRM (Valor de 
Referência do Município), 
que passou de R$ 2,75 
para R$ 3,03 este ano. O 
reajuste ocorreu com base 

do km 10 da Rodovia dos 
Tamoios, os usuários po-
derão acessar a Rodovia 
Carvalho Pinto (sentido 
Campos do Jordão) e, na 
sequência, a Rodovia João 
do Amaral Gurgel (SP-
103). Seguindo por este 
trajeto, os usuários retor-
narão à Rodovia dos Ta-
moios na altura do km 23.
Sentido São José dos Cam-
pos: na altura do km 23 da 
Rodovia dos Tamoios, os 
usuários poderão acessar 
a Rodovia João do Amaral 
Gurgel e, na sequência, a 
Rodovia Carvalho Pinto 
(sentido São Paulo). Se-
guindo por este trajeto, os 
usuários retornarão à Ro-
dovia dos Tamoios na altu-
ra do km 10. A Concessio-

as obras sejam concluí-
das até o final deste ano.
A assinatura do contrato 
ocorreu na manhã desta 
sexta-feira em São José 
dos Campos, no auditó-
rio da Superintendência 
Regional da Caixa. O 
ministro da Integração 
Nacional, Gilberto Ma-
galhães Occhi, represen-
tou o governo federal.

na inflação acumulada, 
no percentual de 10,33%.
S e r v i ç o
IPTU 2016
Site: www.cara-
g u a t a t u b a . s p . g o v. b r
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Muni-
cipal: Rua Luiz Pas-
sos Junior, 50, Centro
Telefones: (12) 3897-
8 1 7 0 / 8 2 2 1 / 8 1 0 8

nária Tamoios solicita aos 
usuários que evitem trafe-
gar pelo trecho durante o 
período de realização da 
operação. Os usuários que 
trafegarem pelo local de-
verão redobrar a atenção 
e respeitar a sinalização.
Nas semanas seguintes 
ocorrerão outras interdi-
ções em virtude de novas 
detonações de rochas. 
Os locais, dias e horários 
de realização serão in-
formados previamente. 
A Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
verifiquem as condições 
de tráfego por meio do 
Twitter: https://twitter.
com/tamoios099 ou por 
meio do site www.conces-
sionariatamoios.com.br

Prefeito de Taubaté assina 
contrato para recapeamento 

no Parque Três Marias

Cota única do iptu 2016 
com 10% de desconto

 vence dia 29 em Caraguá

Rodovia dos Tamoios terá
 interdição temporária nesta 
terça no km 16 em Jambeiro

A Secretaria de Saúde 
de Monteiro Lobato tem 
intensificado suas ações 
no combate a dengue no 
município. Novas arma-
dilhas foram instaladas 
para monitoramento das 
larvas do mosquito Ae-
des Aegypti, transmis-
sor de doenças como a 
Dengue, a febre Chikun-
gunya e o Zika Vírus. 

Realizado pela Com-
tur e Fundart, com or-
ganização da Nexo Pro-
moções, evento será 
gratuito e acontece nos 
dias 29, 30 e 31 de janeiro
Pelo terceiro ano,
a cidade de Ubatuba apre-
senta o Grito Folia, evento 
que traz grandes nomes da 
música popular brasileira 
para apresentações gratui-
tas na Praça de Eventos. 
Em 2016, a dupla Thaeme 
e Thiago, a Banda Malta e 
o grupo Jeito Moleque agi-
tam a cidade um final de 
semana antes do carnaval.
Para o prefeito Maurício, 
o Grito Folia se tornou 
um evento importante 
para a cidade, não apenas 
no sentido de proporcio-

Vale lembrar que em 2015 
nenhuma larva do mos-
quito Aedes Aegypti foi 
registrada no município.
Além do monitoramento 
de armadilhas, as equipes 
de Saúde estão realizando 
visitas domicilares para 
avaliação de possíveis 
criadouros e orientação à 
população. A melhor for-
ma de combater o mos-

nar esta oportunidade 
de a população local po-
der ver grandes nomes,
mas também no senti-
do de fortalecer o se-
tor turístico da cidade.
“Nos últimos anos es-
tamos percebendo que 
Ubatuba saiu da sombra 
das cidades vizinhas para 
ocupar um espaço de des-
taque no turismo estadual, 
nacional e cada vez mais 
internacional. Percebe-
mos que a cidade vem 
apresentando um alto ín-
dice de ocupação e ter um 
evento deste porte entre o 
início de ano e Carnaval 
faz com que Ubatuba se 
mantenha nesta posição 
de destaque durante todo 
o verão”, disse o prefeito, 

quito ainda é evitar água, 
especialmente em prati-
nhos de plantas, pneus, 
calhas, lajes, caçambas e 
vasilhames. É muito im-
portante evitar o acúmulo 
de lixo e entulho em casa.
Em caso de dúvidas ou 
denúncias, entre em con-
tato com o Centro de Saú-
de pelos telefones: (12) 
3979-9007 ou 3979-9009.

ressaltando a participação 
da Comtur no Grito Folia.
“A Comtur antes des-
ta gestão estava falida e 
a verba da zona azul ia 
para uma empresa pri-
vada e de fora da cidade.
Essa realidade mudou 
nos últimos anos e hoje 
podemos investir e reali-
zar eventos e outras me-
lhorias para o turismo de 
Ubatuba. É com muito 
prazer que convidamos 
moradores e turistas para 
participar deste evento 
com a Thaeme e Thiago, 
Malta e Jeito Moleque, 
com os shows previstos 
para ocorrerem a par-
tir das 22h”, completa 
José Lindolfo Candinho, 
presidente da Comtur.

Ações contra a dengue 
em Monteiro Lobato

Grito Folia Ubatuba terá 
Thaeme e Thiago, Banda 

Malta e Jeito Moleque
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

A maior parte das pessoas considera que o uso de chás não possui contra-indicações. 
Isso está errado. O uso de chás de plantas devem, como os medicamentos alopáticos, 
seguir as prescrições, pois também possuem contra-indicações. Exemplo disso é a 
salsinha, quando consumida em grandes quantidades, torna-se tóxica.
***
Há muitas ervas extremamente benéficas, que foram utilizadas na alimentação e que 
hoje não o são mais. Exemplo disso é a serralha, outrora usada em saladas e a tan-
chagem que, além de ser um ótimo antiinflamatório, no período colonial fazia parte 
da feijoada preparada pelos escravos. Hoje essas plantas são consideradas pragas de 
pastos e jardins. 
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes na Idade Média. No sé-
culo 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Nerola, descobriu que o azeite extraído 
de suas flores e o empregou como perfume. Hoje em dia o “azeite de neroli”, como 
passou a ser chamado, alcança preços proibitivos.
***
O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exemplo 
do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos e que-
bram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática ainda hoje 
está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar alegria.

Humor

Numa bela manhã, deitado na rede, o rapaz chama a mãe e diz:
- Mainha... cê tem aí remédio pra mordida de tartaruga... tem?
- Tem não fio... pruquê? A tartaruga mordeu ocê... foi?
- Mordeu inda não... mais ta vindo pra cá...
***
O sujeito está no escritório e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim.... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
Na hora do enterro, o padre começa elogiar a morta:
- Era uma senhora bondosa... boa mãe... amiga de todos... sempre generosa... bem 
humorada... excelente avó... sogra dedicada.
Nisso, o genro ouve e diz pra filha:
- Vou conferir lá no caixão se é mesmo a sua avó que está lá dentro... porque eu acho 
que esse padre errou de enterro ou não conhecia a velha...
***
Diz o amigo:
- E seu filho, como vai? Já aprendeu a falar?
- Já sim... agora nós estamos ensinando a ficar calado.

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine 
alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. 
Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das lem-
branças que guarda, olhe bem e responda sinceramente para que precisa desses trau-
mas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã o 
anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. 
Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, con-
tinue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma 
coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser 
muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for 
obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não ter tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

Mantenha a distância “seu merda”.

Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.

Ensinar é aprender duas vezes.

Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.

Quem ama a rosa suporta os espinhos.

Não devemos tocar numa ferida se não temos côo curá-la.

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada

MISCELÂNEA Programação do Carnaval 
Simpatia 2016 em 

Caçapava
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 13/01/2016 e 13/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 166, Termo nº 6203
Faço saber que pretendem se casar TALLES MOREIRA ZARPELÃO e BRUNA MAGALHÃES VINHAS, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 1 de junho de 1992, de profissão metalúrgico, estado civil solteiro, 
residente na na Rua Silvio Caldas, nº 255, Campos do Conde I, nesta cidade, filho de ALEX ZARPELÃO, 
46 anos, nascido na data de 23 de abril de 1969, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São 
Paulo/SP e de CLAUDIANA LUCIANA MOREIRA ZARPELÃO, 47 anos, nascida na data de 23 de março 
de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nas-
cido a 27 de maio de 1991, de profissão fotografa, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de PAULO ANDRE DE LIMA VINHAS, 47 anos, nascido na data de 11 de outubro de 1968, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSANA MAGALHÃES VINHAS, 43 
anos, nascida na data de 7 de junho de 1972, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Guarulhos/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em 
Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 13/01/2016.

Tremembé, 18 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

André Luís Martins  
torna público que recebeu da  
CETESB a Licença Prévia, 
de Instalação e de Opera-
ção número 03000333, vá-
lida até 29/09/2019, para a  
atividade de armários 
modulados de madeira,  
fabricação de, à Ave-
nida dos Ipês, núme-
ro 500, Flor do Vale,  
Tremembé - SP

Com 168 anos de história, 
a Festa de São Sebastião 
acontece neste sábado, 23 
de janeiro, na praia Gran-
de do Bonete, localizada 
na região sul de Ubatuba. 
Neste ano, a festividade, 
uma das antigas do mu-
nicípio, inclui diferentes 
atrações musicais e cultu-
rais em sua programação.
Organizada pela Asso-
ciação Catifó, que reúne 
os moradores caiçaras da 
comunidade, a festa conta 
pelo terceiro ano consecu-
tivo com apoio da Secreta-
ria de Turismo da Prefeitu-
ra de Ubatuba e da Comtur.
“A comunidade do Bo-
nente faz parte do progra-
ma de Turismo de Base 
Comunitária da Setur, 
que promove e fomenta 
o turismo em comunida-
des tradicionais de Uba-
tuba. Visitar a festa é uma 
oportunidade de conhecer 
a cultura caiçara e se di-
vertir em uma das mais 

belas praias da cidade”, 
comenta Claudinei Ber-
nardes, diretor da pasta.
Destaque para a corri-
da de canoa caiçara, pri-
meira do calendário em 
2016, prevista para às 9 
horas. No início da tarde, 
a banda Praieira convida 
o público a dançar muito 
forró e com pé na areia.
O projeto Tamar também 
marca presença e promo-
ve a soltura de tartarugas. 
Já a Runner SP-Asses-
soria Esportiva, organi-
zadora da prova Desafio 
das 28 Praias, promove 
uma corrida de areia para 
crianças de até 10 anos.
A festa segue até duran-
te a noite com o encer-
ramento da Novena e 
Cantoria de Reis. Para 
fechar a noite, o tradicio-
nal tablado recebe o gru-
po de MPB Sambonete.
Como Chegar
A praia Grande do Bone-
te está situada na região 

da Lagoinha e o acesso se 
faz por trilha ou via mar, 
ambas opções saindo a 
partir da praia da Lagoi-
nha. Por trilha, recomen-
da-se a contratação de 
um guia de turismo para 
o seu passeio ficar mais 
rico e divertido. Já o tras-
lado via mar é feito pelos 
barqueiros do Bonete. A 
viagem leva em média 15 
minutos e custa R$ 50,00.
P r o g r a m a ç ã o
9:00 – 14ª Corrida de Ca-
noa Caiçara do Bonete
13:00 – Banda Praieira
15:00 – Soltura de Tarta-
ruga com o Projeto Tamar
17:00 – 2ª Corri-
da Kids na Areia
20:00 – Encerra-
mento da Novena
21:00 – Grupo Sambonete
S e r v i ç o s 
Barqueiros do Bonete: 
Miro (12) 9 9714 2424 / 
Refeição: Xixicos Bar (12) 
3848  1764 agende seu 
almoço com a Lourdes.

Praia Grande do Bonete 
celebra 168 anos de 

devoção a São Sebastião
O Pamo (Posto de Atendi-
mento Médico e Odontoló-
gico) do Jardim Gurilândia 
será fechado para reforma 
no próximo dia 1º.  A uni-
dade será transformada em 
uma UBS + (Unidade Bá-
sica de Saúde), que além 
dos serviços da atenção 
básica, contará com médi-
cos especialistas. As obras 
devem durar 120 dias.
Com as obras, os pacientes 
do local serão atendidos 
no Pamo/ ESF (Estraté-
gia Saúde da Família) do 
bairro Jaraguá, onde con-
tinuarão sendo atendidos 
por médicos, dentistas e 
enfermeiros. A entrega do 
leite ocorrerá nas segun-
das, quartas e sextas-fei-
ras, às 10h30, na EMEI 
Nair Moassabe. A vacina-

Mau uso do produto 
pode causar conjuntivi-
tes, alergia e até úlcera
O uso de repelentes cres-
ceu mais de 100% em al-
gumas regiões do País, 
reflexo do temor da con-
taminação pelo Zika vírus, 
Chikungunya e Dengue, 
transmitidos pelo mosqui-
to Aedes Aegypti.  O uso 
destes produtos é uma das 
maneiras mais eficazes 
de evitar a picada do in-
seto, mas a aplicação na 
pele deve ser feita com 
cuidado. Em contato com 
os olhos, podem causar 
alergias, conjuntivite tóxi-
ca e até lesões na córnea. 
O primeiro passo é seguir 
as recomendações do fa-
bricante, que em sua tota-
lidade pedem para evitar o 
contato com os olhos. No 
entanto, esse cuidado deve 
se estender ao período que 
o produto estiver na pele. 
“Infelizmente as pessoas 
têm o hábito de levar a 
mão aos olhos com frequ-
ência. Em qualquer situ-
ação é um risco, uma vez 
que as mãos estão mais 
suscetíveis a bactérias. 
No entanto, em contato 
com um produto químico 
forte, como é o caso do 
repelente de insetos, esta 

Os candidatos inscritos no 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) já podem con-
sultar o resultado on-line. 
Nesta primeira edição de 
2016, será feita uma única 
chamada dos aprovados.
Entre os últimos dias 11 
e 14, o sistema recebeu 
a inscrição de 2.712.937 
de candidatos às 228.071 
vagas em 131 institui-
ções públicas de edu-
cação superior. O total 
de inscrições chegou a 
5.275.613, uma vez que 
cada candidato pode fa-
zer duas opções de curso.
Os candidatos seleciona-

ção também será realiza-
da no Pamo do Jaraguá, 
com exceção da vacina 
BCG, que será direciona-
da para o Pamo Ana Rosa, 
as segundas e sextas-fei-
ras no período da manhã.
As obras fazem parte da 
reestruturação do siste-
ma de saúde do municí-
pio, com investimentos 
da Prefeitura, do Estado 
e da União. Outras uni-
dades também estão no 
cronograma de obras 
e receberão melhorias.
Até o momento, a atu-
al administração muni-
cipal reformou 18 Pa-
mos e três ESFs, além 
da inauguração da UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) San Marino.
Mais informações podem 

atenção deve ser redobra-
da”, afirma o Dr. Eduardo 
Parente Barbosa, especia-
lista do H.Olhos – Hos-
pital de Olhos Paulista. 
Dicas na hora da aplicação
As mãos devem ser la-
vadas imediatamente 
após passar o repelente;
No caso de sprays, proteger 
os olhos quando for aplicar;
Evitar aplicar na re-
gião dos olhos;
No caso de transpiração ex-
cessiva, retire o produto do 
rosto, pois pode escorrer;
Lembre-se de sempre 
ficar alerta e não colo-
car as mãos nos olhos.
Caso haja algum descui-
do, lavar imediatamente 
os olhos com água mineral 
ou filtrada. Se houver ver-
melhidão excessiva, dor, 
desconforto ou inchaço, 
deve-se procurar um pron-
to-socorro oftalmológico 
ou oftalmologista. “Não 
é recomendado usar repe-
lente em crianças muito 
novas ou bebês. No en-
tanto, caso haja esta reco-
mendação, a atenção deve 
ser redobrada”, completa o 
Dr. Eduardo Barbosa. En-
tenda as doenças: A con-
juntivite é uma inflamação 
na conjuntiva, membrana 
que reveste o olho. Seus 

dos terão os dias 22, 25 
e 26 de janeiro para efe-
tuar a matrícula na insti-
tuição de ensino em que 
foram aprovados. Os não 
selecionados podem ma-
nifestar interesse em par-
ticipar da lista de espe-
ra, no período de 18 a 29 
deste mês. Nesta edição, o 
Sisu ampliou em 10,9% o 
número de vagas em re-
lação à primeira edição 
de 2015, quando foram 
ofertadas 205.514 vagas.
O Sisu usa as notas do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) para 
selecionar candidatos a 

ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.
S e r v i ç o :
Atendimentos e vaci-
nação (menos BCG) 
– Pamo Jaraguá
Endereço: Rua João Mon-
teiro França, 86. Jaraguá.
Entrega de leite – EMEI 
“Nair Moassabe” (Cre-
che da Gurilândia)
Endereço: Rua Pedro Ma-
lazarti, 60. Gurilândia.
Vacinação BCG 
– Pamo Ana Rosa
Endereço: Rua An-
tonio Vieira da 
Maia, s/n. Ana Rosa.
D e p a r t a m e n -
to de Atenção Básica
Telefones: (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

principais sintomas são 
vermelhidão, coceira, se-
creção e sensação de areia 
nos olhos. A alergia tam-
bém se caracteriza por 
vermelhidão e coceira, 
enquanto as úlceras têm 
consequente dor intensa, 
secreção e lacrimejamen-
to. “Se a pessoa apresen-
tar qualquer um destes 
sintomas deve procurar 
um oftalmologista e evi-
tar a automedicação. Usar 
colírios, fazer compres-
sas ou qualquer terapia 
sem a devida orientação 
de um médico pode agra-
var o problema”, finaliza 
o Dr. Eduardo Barbosa.
Sobre o H. Olhos: O Hos-
pital de Olhos Paulista é o 
mais moderno centro de 
saúde ocular de São Paulo 
e um dos maiores do Bra-
sil. O prédio possui 13 an-
dares, sendo dois inteira-
mente destinados à cirurgia 
ocular, com equipamentos 
oftalmológicos de última 
geração. É um complexo 
hospitalar completo: con-
sultórios, centro de diag-
nóstico, de auxilio óptico, 
visão subnormal e cirúrgi-
co, ala infantil, apartamen-
tos para internação, pronto 
socorro, adaptação de len-
tes e espaço para eventos. 

vagas em instituições pú-
blicas de educação supe-
rior em todo país. Podem 
fazer a inscrição os estu-
dantes que tenham partici-
pado do exame em 2015 e 
tirado nota na redação que 
não seja zero.
Os candidatos devem con-
ferir o resultado na página 
do Sisu na internet: http://
sisualuno.mec.gov.br/.
Mais informações:
Assessoria de Comu-
nicação Social do Mi-
nistério da Educação
(61) 2022-7520/7530/7540
E-mail: impren-
s a @ m e c . g o v . b r

Pamo do Jardim Gurilândia 
fecha para reforma em fevereiro

Repelentes exigem cuidados 
com os olhos

Já está disponível o resultado 
do Sisu matrículas serão
abertas na sexta-feira 22

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, realiza 
dos dias 26 de janeiro a 5 
de fevereiro, as seletivas 
para o time de futsal fe-
minino da cidade. A ideia 

da ação é descobrir novos 
talentos da modalidade 
entre as meninas nascidas 
nos anos de 1996, 1997, 
1998 e 1999. As inscri-
ções devem ser feitas 
através de agendamen-

tos por telefone ou what-
sapp nos números: (12) 
98840-3676 e (12) 99155-
7366. Mais informações 
também podem ser obti-
das na Secretaria de Es-
portes: (12)3624-8740.

Prefeitura de Taubaté
realiza seletivas para

futsal feminino
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, está realizando a re-
vitalização das imagens 
e esculturas afixadas em 
praças e parques da cida-
de. Na última semana, os 
artistas plásticos Felipe 
Callipo e Sérgio Calli-
po finalizaram o traba-
lho nos quatro primeiros 
locais da cidade, como 
parte do projeto “Cui-
dando do que é Nosso”.
Nessa primeira fase do 
projeto, foram restauradas 
a imagem de São Francis-
co de Assis, no Bosque 
da Princesa; de Nossa Se-
nhora de Fátima, na praça 
do Crispim; de Nossa Se-
nhora da Imaculada Con-
ceição, na Praça Barão 
do Rio Branco, centro da 
cidade; e o busto do Dr. 
Francisco Romeiro, na 
Praça do Cruzeiro, tam-
bém no centro da cidade.
De acordo com o diretor do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, esse proje-
to foi criado com o intuito 

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura re-
cebe, durante o mês de 
janeiro, o trabalho do ar-

de preservar o patrimônio 
histórico cultural da cida-
de, e atende diversas soli-
citações de munícipes. Já 
estão em andamento os trâ-
mites para iniciarem uma 
segunda e terceira etapas.
Próximas etapas
Na segunda etapa, serão 
revitalizadas as imagens 
de Santo Afonso, na pra-
ça do Maria Áurea; Ba-
rão Homem de Mello, na 
praça de mesmo nome, no 
centro da cidade; a águia 
da Praça Monsenhor Mar-
condes, também no centro; 
e o busto de Tancredo Ne-
ves, na praça do Vila Rica.
A terceira etapa de res-
tauro englobará a ima-
gem de Santa Terezinha, 
na praça do Parque São 
Domingos; a estátua de 
Amácio Mazzaropi, na 
rotatória do Socorro; a 
imagem de São Fran-
cisco de Assis, na praça 
do Vila Rica; e o busto 
de Cícero Prado, na pra-
ça da Vila São Benedito.
Resgate da história
“Além de resgatar o pa-

tista plástico Luiz Nas-
cimento, o “Carioca”. 
Trata-se de um conjun-
to de colagens manuais, 

trimônio e preservar a 
história da cidade, a ini-
ciativa é uma oportunida-
de para grandes artistas 
restauradores, de Pinda-
monhangaba, realizarem 
esse trabalho”, afirmou o 
diretor do Departamento 
de Cultura da Prefeitura.
Uma curiosidade possibi-
litada pelo projeto “Cui-
dando do que é Nosso” foi 
a descoberta, por exemplo, 
da cor original da imagem 
de Nossa Senhora Imacu-
lada Conceição, localiza-
da na Praça Barão do Rio 
Branco, região central da 
cidade. Há anos, a estátua 
vem sendo pintada de bran-
co, mas realizando a res-
tauração, os artistas chega-
ram à camada original de 
tinta da estátua, compro-
vando que ela, na verda-
de, foi concebida colorida. 
Por isso, ela recebeu, ago-
ra, nova pintura seguindo 
suas cores originais.   A 
Prefeitura conta com a 
colaboração da população 
para conservar as estátuas 
e imagens revitalizadas. 

feitas exclusivamente 
com papel, tesoura, cola 
e estilete, sem interven-
ção digital. Em algumas 
peças é possível ver um 
nível de refinamento ca-
paz de enganar os olhos à 
primeira vista. 
Nas séries Recortes da Ci-
dade e Arte Pirata, reuti-
liza pinturas consagradas 
ou imagens urbanas para 
criar suas obras. Nascido 
em 1979, no Rio de Janei-
ro, Carioca mudou-se para 
Pindamonhangaba há 20 
anos. Professor de Filoso-
fia, poeta e artista plásti-
co, busca inspiração tanto 
na arte de rua quanto nas 
artes clássicas para criar 
suas obras. Em novembro 
de 2015, lançou o livro PI-
XAÇÃO: a arte em cima 
do muro, sobre o Movi-
mento Pixo de São Paulo. 
A exposição pode ser vi-
sitada de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas, até 
o final do mês. A coordena-
ção do espaço cultural no 
saguão da Prefeitura é do 
Departamento de Cultura. 

Prefeitura de Pinda
resgata imagens e

esculturas de praças

Prefeitura de Pinda inicia 
o ano com exposição de

colagens manuais

Em caso de alagamen-
to, os cuidados de-
vem ser redobrados
Mogi das Cruzes, 18 de ja-
neiro de 2016 – Nas esta-
ções mais quentes, como 
é o caso do verão, há uma 
propensão maior na ocor-
rência de fortes tempestades 
acompanhadas de descar-
gas atmosféricas. De acor-
do o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
os incidentes deste tipo no 
Sudeste devem aumentar 
20% em relação ao mes-
mo período do ano passado.
Por isso, a EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
Alto Tietê, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, orienta so-
bre a prevenção de aciden-
tes nesta época. A primeira 
dica está na atenção para as 
instalações elétricas inter-
nas. É importante utilizar 
sempre materiais adequa-
dos e deixar que profissio-
nais devidamente treina-
dos executem o trabalho.
“Boas instalações são mais 
resistentes e permitem que os 
equipamentos sejam usados 
com segurança e eficiência, 
evitando choques elétricos 
bem como o aumento do con-
sumo e, consequentemente, 
da conta de energia elétrica”, 
explica Marcos Scarpa, rela-
ções institucionais da EDP.
Durante temporais com raios 
e trovões é recomendável re-

tirar da tomada equipamen-
tos eletrônicos com sistemas 
mais sensíveis (computador, 
televisão, modem, telefone, 
entre outros), evitando pos-
síveis danos. As descargas 
atmosféricas podem, even-
tualmente, afetar as insta-
lações dos consumidores.
“As descargas podem afe-
tar aparelhos elétricos mes-
mo sem passar pela rede 
de distribuição de ener-
gia da concessionária, 
caso existam outros pon-
tos de entrada e propaga-
ção interna, como antenas 
de TV”, ressalta Scarpa.
Na rua, caso haja queda de ár-
vores ou objetos como galhos, 
placas e banners sobre a rede 
elétrica, a EDP deve ser acio-
nada imediatamente por meio 
da Central de Atendimento: 
0800 721 0123, que funcio-
na 24 horas e com ligação 
gratuita ou pela Agência Vi-
tual www.edp.com.br. Cui-
dados importantes Em casa:
ü  Evitar goteiras per-
to de instalações elétri-
cas (água conduz energia)
ü  Desligar aparelhos elé-
tricos e eletroeletrônicos 
em caso de ausência ou 
viagem por longo período
ü  Não tocar em equipamen-
tos elétricos ou fazer manu-
tenções com o corpo molhado
ü  Evitar ligações provisó-
rias irregulares, que podem 
causar fuga de corrente e 

até princípio de incêndio
ü  Evitar fazer uso de mul-
tiplicadores de tomadas 
(benjamins ou T), prefira 
filtros de linha ou réguas
Na rua:
ü  Não ficar em áreas des-
campadas durante as tem-
pestades, como a praia
ü  Evitar o abrigo embaixo de 
árvores e estruturas metálicas 
durante temporais com raios
ü  Não andar em áreas ala-
gadas onde existem bueiros;
ü  Em caso de cabos elétri-
cos no chão, manter dis-
tância e entrar em contato 
imediatamente com a EDP. 
Situações de alagamentos
ü  Ao primeiro sinal de 
chuva forte, deixe mó-
veis e eletrodomésticos 
fora do alcance da água
ü  Desligue equipamentos 
elétricos e eletrônicos, feche 
o registro do gás e da água
ü  Acompanhe o notici-
ário local e fique aten-
to às mensagens de es-
clarecimento ou alarmes
ü  Não fique próximo a 
tomadas, canos, jane-
las e portas metálicas
ü  Não toque em equipa-
mentos elétricos que este-
jam ligados à rede elétrica
ü  Desligue o disjuntor caso a 
água atinja níveis que possam 
alcançar as tomadas elétricas
ü  Não deixe exten-
sões ou cabos elétricos 
em contato com a água

Chuvas de verão: EDP alerta 
para os riscos com energia

elétrica no período

Na contramão da crise 
econômica, mais de 15 mil 
mutuários de São Paulo 
colocaram em dia a pres-
tação da casa própria com 
a Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU). O que 
representa mais de R$ 62 
milhões nos cofres da em-
presa, que serão investidos 
em novas habitações de in-
teresse social. O índice de 
inadimplência no Estado, 
que estava em 17,49% em 
janeiro/15, caiu para 
13,71% (dados de de-
zembro/15), após a 
“Campanha Fique em 
Dia” especial de fim de 
ano, que permitiu a rene-
gociação da dívida sem ju-
ros e sem entrada para os 
mutuários em atraso (três 
meses) ou inadimplentes 
(até 36 meses) diretamente 
pela internet de 20 de no-
vembro a 20 de dezembro.
No total, 15.693 famílias 
entraram em 2016 com a 

prestação da casa própria 
em dia, sendo que 13.561 
firmaram o acordo de re-
negociação, e 2.132 pa-
garam à vista a dívida. 
“O resultado alcançado 
é uma marca histórica na 
Companhia e mostra a im-
portância da casa própria 
para o brasileiro”, decla-
ra o secretário de Habi-
tação do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia.
Além dos 15 mil mu-
tuários que ficaram 
em dia com suas pres-
tações - garantindo 
assim o patrimônio maior 
da família que é a casa 
própria - outros 16 mil 
foram diretamente ao 
banco e pagaram par-
cialmente sua dívida. 
Ou seja, deram um 
grande passo na dire-
ção da adimplência. 
“Consideramos os resul-
tados muito positivos pe-
rante a crise econômica 
que atinge o país. Além 

de garantir o maior bem 
da família, que é a casa 
própria, os mutuários que 
ficam em dia com a presta-
ção nos ajudam a garantir 
mais moradias de interesse 
social. Os recursos recu-
perados com a Campanha 
serão investidos na cons-
trução de novas unidades”, 
explica o presidente da 
CDHU, Marcos Penido.
Campanha “Fique em dia 
com a sua Casa” Com 
325.728 contratos ativos 
no Estado de São Paulo e 
mais de 500 mil unidades 
habitacionais entregues, a 
CDHU tem priorizado o 
atendimento às famílias de 
baixa renda, que têm pres-
tação média de R$ 160,00.  
Em 2011, ano da cria-
ção da “Campanha Fique 
em dia com a sua Casa”, 
para promover a regula-
rização financeira e con-
tratual no Estado de São 
Paulo, o índice de inadim-
plência era de 29,24%.

CDHU bate recorde com a
menor inadimplência

da sua história


