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A GAzetA dos Municípios

Equipes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté reforçam este 
mês ações de conscienti-
zação e prevenção para o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya. Entre as ações estão 
a capacitação de funcioná-
rios de condomínios para a 
atuação como brigadistas, 
além de palestras em fábri-
cas e empresas. Na quarta-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba destacou-se em 
um levantamento reali-
zado pelo Ministério Pú-
blico Federal no país. A 
pesquisa foi baseada em 
um questionário do Enc-
cla – Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro 
em parceria com outros 
órgãos. Mais de cinco mil 
municípios foram analisa-
dos. O estudo foi desen-
volvido em 2015. A pro-
posta do trabalho realizado 
é avaliar se os municípios 
estão cumprindo a Lei de 

Neste ano, as matrícu-
las da rede municipal de 
ensino de Taubaté serão 
todas centralizadas na 
Secretaria de Educação. 
O procedimento foi ado-
tado visando facilitar o 
atendimento da demanda, 
bem como a localização 
de uma unidade escolar 
mais próxima. Em seis 
dias de atendimento fo-

O ginásio de esportes do 
bairro Cidade Nova está 
recebendo serviços de me-
lhorias. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
a reforma da grade de pro-
teção da quadra na última 
quinta-feira (7). A Secre-
taria de Juventude, Espor-
tes e Lazer informa que a 
grade também será refor-
çada com barras de ferro. 

feira, 20 de janeiro, uma 
equipe do CAS promove 
uma palestra para os inte-
grantes da Cipa (Comis-
são Interna de Prevenção 
de Acidentes) da Sabesp 
em Taubaté.  No mes-
mo dia também acontece 
uma ação de divulgação 
na fábrica da Ford, com a 
montagem de um estande 
e distribuição de panfletos 
aos trabalhadores. Na sex-
ta-feira e no sábado, dias 

Responsabilidade Fiscal 
numa escala de zero a dez. 
Entre os 645 municípios 
do Estado de São Paulo, 
Pindamonhangaba ficou 
em 29º lugar, com 7,5 pon-
tos no ranking. A métrica 
para as análises conside-
rou alguns dos seguintes 
itens: se havia informa-
ções sobre transparência 
na internet, se o site possui 
ferramentas de pesquisa 
de conteúdo, informações 
sobre a receita nos últimos 
seis meses, valores de pa-
gamentos, íntegra de edi-
tais, prestação de contas, 

ram contabilizadas 468 
matrículas, sendo 220 
provenientes da rede 
particular, 120 novas 
matrículas, 103 trans-
ferências dentro da 
rede (mudança de ende-
reço) e 25 de outros Esta-
dos e cidades. O ano leti-
vo tem início no dia 3 de 
fevereiro e as matrículas 
continuam durante todo o 

A manutenção dos espaços 
esportivos tem como obje-
tivo dar mais segurança e 
condições de práticas de 
atividades. O local atende 
em torno de 450 alunos 
em modalidades coletivas 
durante o dia. No perío-
do noturno, a quadra está 
disponível à comunidade. 
O ginásio de esportes do 
Cidade Nova também ofe-

22 e 23, serão feitas capa-
citações de funcionários 
dos condomínios Cyan 
e Village para que eles 
atuem como brigadistas na 
identificação de criadou-
ros de larvas do mosquito. 
Também estão previstas 
palestras aos moradores. 
As equipes do CAS estão 
à disposição para outras 
iniciativas. Interessados 
podem entrar em contato 
pelo telefone 3635-4091.

possibilidade de acompa-
nhamento de solicitação, 
entre outros. Todos os pre-
feitos, governadores e pre-
sidentes têm obrigação de 
disponibilizar informações 
para qualquer cidadão so-
bre quanto arrecadam e 
gastam. Esta obrigatorie-
dade existe desde 1988, 
quando entrou em vigor a 
Constituição Federal. Pin-
damonhangaba está cum-
prindo as determinações 
das leis complementares 
números 101, 131 de 2009, 
e 12.527 de 2011, a Lei 
de Acesso à Informação. 

ano. Para efetivar a matrí-
cula o pai ou responsável 
deve comparecer muni-
do de cópias da certidão 
de nascimento do aluno, 
carteira de vacinação e 
comprovante de endere-
ço. A Secretaria de Edu-
cação fica na Rua Ita-
nhaém, 37 – Jardim Russi. 
O atendimento é das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

rece aulas de natação para 
adultos e crianças, e hidro-
ginástica para as pessoas 
acima de 18 anos. Os inte-
ressados em praticar algu-
ma modalidade esportiva 
ou aquática poderão ir à 
secretaria do ginásio, com 
cópia e originais de do-
cumento de identificação 
com foto, comprovante de 
endereço e duas fotos 3 x 4.

Agentes reforçam ações 
de conscientização para 

combate ao
Aedes aegypti

Pinda cumpre Lei e se 
destaca em ranking do 

Ministério Público Federal

Secretaria de Educação
de Taubaté muda

procedimento de matrícula 
da rede municipal

Ginásio de esportes
recebe melhorias

em Pinda
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Taça Verão de Futsal 2016 - NATIVIDADE DA SERRA

TABELA COMPLETA EM: www.natividadedaserra.sp.gov.br

Início segunda-feira dia 18 de janeiro às 19 horas no Ginásio “Furtoso”.

Marmelada x Cobrão F.C às 19:30h
Nacional x Jamaica às 20:30h

Resenha x Marmelada B às 21:20h
Juventus x Ajax às 22h

Interdição temporária na Rodovia dos Tamoios, no km 16 em Jambeiro
foi alterada desta terça (19) para quarta-feira (20)

     Nesta quarta-feira (20/01), será realizada uma operação para detonação de rochas na altura do km 16 da 
Rodovia dos Tamoios, em Jambeiro. Essa operação está prevista para acontecer das 19h00 às 21h00, período 
em que as pistas no local estarão totalmente interditadas nos dois sentidos de tráfego. A interdição é necessária 
para prosseguimento de obras no local.
     A princípio, esta operação aconteceria nesta terça-feira (19) e, em virtude de questões de ordem técnica, a 
data foi alterada.
   Durante a execução da operação, os usuários que tiverem a necessidade extrema de deslocamento neste trecho 
da Rodovia poderão utilizar os seguintes trajetos alternativos:
Sentido Litoral: na altura do km 10 da Rodovia dos Tamoios, os usuários poderão 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 retornarão à Rodovia dos Tamoios na altura do km 23.
Sentido São José dos Campos: 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). Seguindo por 
este trajeto, os usuários retornarão à Rodovia dos Tamoios na altura do km 10.
     A Concessionária Tamoios solicita aos usuários que evitem trafegar pelo trecho durante o período de reali-
zação da operação. Os usuários que trafegarem pelo local deverão redobrar a atenção e respeitar a sinalização.
     Nas semanas seguintes ocorrerão outras interdições em virtude de novas detonações de rochas. Os locais, 
dias e horários de realização serão informados 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.concessionariatamoios.com.br

Concessionária Tamoios
Assessoria de Comunicação

(12) 3924-1196 / 9 9747-0542

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
O Time do Emprego é um 
programa do Governo do 
Estado de São Paulo, de 
orientação profissional e 
reorientação de carreira, 
que tem como objetivo au-
xiliar na inserção ou retor-
no ao mercado de trabalho.
A metodologia consiste 
na formação de grupos 
de desempregados e jo-
vens em busca do primeiro 
emprego, a partir dos 16 
anos, para troca de expe-
riências, criando um clima 
de solidariedade e apoio 

mútuo. Eles se reúnem 
uma ou duas vezes por se-
mana, durante três horas.
“Os participantes de um 
Time do Emprego são le-
vados a resgatar e elevar 
a autoestima, conhecerem 
a si mesmos, reconhece-
rem suas habilidades e 
competências, além de 
também serem incentiva-
dos a desenvolver o em-
preendedorismo”, explica 
a coordenadora do pro-
grama, Sandra Império.
Ao final de cada curso os 

facilitares promovem um 
workshop entre empre-
sários e formandos, para 
uma profunda abertura 
ao diálogo, ao envolvi-
mento e ao confronto dos 
desafios no mercado de 
trabalho. Contribuindo 
como fonte de prática, da 
criatividade e  da inteli-
gência para desenvolvi-
mento interior, concluin-
do assim o treinamento.
Facilitadores: João Pe-
dro Venâncio e Verô-
nica Salvador Goulart

4º Turma formada pelo “Programa Time 
do Emprego” em São Bento do Sapucaí

Homologação e Adjudicação: Convite 23/2015 /Processo nº54/2015: Aquisição de 
Bloquetes e Guias de Concreto -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão 
Municipal de Licitações, nos autos do processo licitatório , torna público a Homologação 
do certame e Adjudicação de seu objeto as empresas : Lindolfo dos Santos Materiais 
para Construção ME, com menor valor total apresentado na ordem de R$35.000,00 
(trinta e cinco mil reais); CBTS Coml Bras de Tubos e Saneamento Ltda, com valor 
total apresentado na ordem de R$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais) Ri-
cardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Convite 23/2015 /Proces-
so nº54/2015:  /Objeto: Aquisição de Bloquetes e Guias de Concreto / Assinatura: 
10/12/2015/ Vigência: 06 (seis) meses / Contratadas: Lindolfo dos Santos Materiais 
para Construção ME, com menor valor total apresentado na ordem de R$35.000,00 
(trinta e cinco mil reais); CBTS Coml Bras de Tubos e Saneamento Ltda, com valor 
total apresentado na ordem de R$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais). Ri-
cardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal. 
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
divulga os 22 selecionados 
para o 9º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas 
“Walter Leme”. O evento 
será realizado no Largo do 
Quartel, a partir do dia 27 
de janeiro, com dois dias 
de ensaios, seguidos de 
mais dois dias de elimi-
natórias, culminando na 
grande final, dia 31 de ja-
neiro. Sempre às 20 horas.   
De acordo com a organi-
zação do Festival, foram 
cerca de 50 inscritos, de 
várias cidades e estados 
brasileiros. Representan-
tes de Pindamonhangaba, 
Belo Horizonte-MG, For-
taleza-CE, Santo André, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
São Luis do Paraitinga, 
Taubaté, Aparecida e São 
José dos Campos envia-
ram suas marchinhas para 
concorrer no Festival. No 
total, 16 marchinhas de 
compositores de Pindamo-
nhangaba participarão do 
evento, que abre o Carna-
val na cidade. O Festival 
de Marchinhas Carnava-
lescas de Pindamonhan-
gaba é uma realização da 
Prefeitura, por meio da 

Secretaria de Educação e 
Cultura, com organização 
do Departamento de Cul-
tura, em cumprimento à 
Lei 5315/2011. O evento 
tem o intuito de resgatar 
e divulgar a tradição das 
marchinhas de Carnaval 
e incentivar a criatividade 
dos compositores popula-
res de todo o país. Para o 
diretor do Departamento 
de Cultura, o reconheci-
mento do evento tem sido 
cada vez maior. “Mais 
uma vez o número de ins-
crições foi surpreendente, 
mostrando a importância 
que nosso festival ganhou 
não só na região, como 
em outros estados. Isso 
demonstra que estamos 
no caminho certo orga-
nizando um festival com 
competência e alegria”, 
avaliou. O grande home-
nageado desse ano é Wal-
ter Leme, um dos incen-
tivadores desse festival. 
Em 2011, ele resgatou o 
evento iniciado na década 
de 70, realizando a quarta 
edição, no ginásio da Fer-
roviária. “Não poderíamos 
deixar de prestar essa justa 
homenagem a essa pessoa 
querida que sempre lu-
tou para a realização des-

se festival, Walter Leme. 
Grande compositor que 
tem trazido vários prêmios 
para a nossa cidade”, afir-
mou o diretor de Cultu-
ra. Julgadores: O júri de 
seleção foi formado por 
Marcos Roberto de Souza 
(maestro da Corporação 
Musical Euterpe, profes-
sor de música do projeto 
Guri de Roseira, Pinda-
monhangaba e Moreira 
César, maestro da Orques-
tra Sinfônica de Tremem-
bé e maestro do Projeto 
Contraponto de Pindamo-
nhangaba) e Anderson 
Luiz Machado (musicista, 
à frente da dupla Bruno 
e Hiago e da Banda Wale 
Son). Para o Festival, a 
comissão julgadora tam-
bém será formada por es-
pecialistas. “Ainda não 
podemos divulgar o nome 
dos componentes da co-
missão julgadora, mas este 
ano estaremos compondo 
o júri oficial do festival 
com dois músicos de São 
Luiz do Paraitinga, o com-
positor homenageado e 
mais dois de Pinda. Nossa 
preocupação é de, a cada 
ano, dar mais credibilida-
de ao nosso festival”, afir-
mou o diretor de Cultura. 

Festival de Marchinhas de 
Pinda já tem

selecionados deste ano

Câmara Municipal
de Monteiro Lobato

Os jovens de Pindamo-
nhangaba poderão parti-
cipar de uma peneira para 
integrar a equipe de futsal, 
categoria Sub 20. Pode-
rão participar desta sele-
tiva os nascidos até 1996. 

A peneira está marcada 
para o dia 20 de janeiro e 
acontecerá no ginásio do 
Alto Tabaú, às 19 horas.
A peneira será promo-
vida pelos profissionais 
da Secretaria de Juven-

tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura e os atle-
tas poderão jogar no 
Campeonato Paulista, 
Copa Vanguarda, Jo-
guinhos da Juventu-
de e Jogos Regionais.

Pinda realiza peneira de 
futsal Sub 20
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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


