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A GAzetA dos Municípios

Comércio de Taubaté e região 
perdeu 3.295 empregos em 2015

O comércio varejista na 
região de Taubaté perdeu 
3.295 empregos com car-
teira assinada em 2015. 
As informações recebidas 
pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté e região) são 
da Pesquisa de Empre-
go no Comércio Varejista 
do Estado de São Paulo 
(PESP), da FecomercioSP, 
elaborada com base nos 
dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, por 
meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais). 

Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação for-
mal nos últimos 12 meses. 
As mais expressivas fo-
ram observadas nos seg-
mentos de concessionárias 
de veículos (-12,2%) e de 
lojas de vestuário, teci-
dos e calçados (-9,3%). 
Por outro lado, os setores 
de supermercados (1,9%) 
e de farmácias e perfu-
marias (1,2%) foram os 
únicos que apresentaram 
alta no estoque de tra-
balhadores no período. 
De acordo o presi-
dente do Sincovat, 
Dan Guinsburg, o saldo 
negativo do emprego no 
comércio varejista pau-
lista obtido em 2015 foi 
resultado direto da queda 

do faturamento no setor.  
A inflação alta, a restrição 
de crédito, o avanço do 
desemprego e as incerte-
zas em relação aos rumos 
da economia resultaram 
em uma queda brusca do 
consumo das famílias. 
Observando os dados por 
ocupações, as funções 
que mais perderam va-
gas foram as de vende-
dores e demonstradores. 
O segundo posto com 
maior redução de vagas foi 
a área administrativa das 
empresas, como escriturá-
rios, assistentes e auxiliares 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delega-
cias Regionais, entre 
elas Taubaté - compos-
ta por 39 municípios.

Mapeamento indica 
regiões com mais 

casos de dengue em 
Taubaté

Mapeamento realizado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté indica 
que as regiões 1 e 5 são res-
ponsáveis por mais da me-
tade dos casos confirmados 
de dengue no município.
Os dados foram tabula-
dos com base no total de 
casos confirmados no úl-
timo levantamento. Até 
o dia 20 de março, foram 
registrados no municí-
pio 748 casos positivos 
autóctones de dengue 
e  um caso importado.
Este mapeamento será 
utilizado pelos agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) para 
ajudar nas estratégias de 
combate ao Aedes aegyp-
ti em Taubaté. No mu-
tirão previsto para este 
sábado de Aleluia, por 
exemplo, estão previs-
tas atividades em bairros 
que integram a região 5. 
A programação é dinâmi-
ca e sujeita a alterações.
Taubaté foi dividida em 
6 áreas para a progra-
mação de estratégias e a 
realização de pesquisas 
como a ADL (Análise 

de Densidade Larvária).
Taubaté enfrenta uma epi-
demia de dengue e ultra-
passou o indicador de 100 
casos confirmados para 
cada grupo de 100 mil habi-
tantes no início deste mês.
A população precisa aju-
dar. Cada um deve cui-
dar de seu imóvel, fazen-
do a vistoria dos jardins, 
vasos e materiais que 
podem juntar água e fa-
zer o descarte de lixo e 
entulho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial de-
vem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também 
disponibiliza o hotsi-
te xô mosquito (http://
taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encami-
nhamento de denúncias.
REGIÕES PRIO-
R I T Á R I A S
As regiões 1 e 5 são as 
que concentram o maior 
número de casos confir-
mados (mais de 50%)
Área 01 – 31,64%

Jaraguá, Vila São Geraldo, 
Parque São Luiz, Areão, 
Mourisco, Vila das Gra-
ças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, Vila-
ge, Portal Mantiqueira.
Área 05 – 21,62%
Campos Elíseos, Ima-
culada, Bosque da Saú-
de, Jardim América, 
Terra Nova, Três Ma-
rias, Chácara Silvestre
DEMAIS REGIÕES
Área 02 – 9,21%
Bonfim, Quiririm, 
Cecap, Santa Tere-
za, Chácara Flórida.
Área 03 – 18,29%
Água Quente, Gurilândia, 
Ana Rosa Parque Uru-
pês, Santa Clara, Sha-
lon, Vila São José, Ma-
ria Augusta, São Carlos
Área 04 – 11,10%
Independência, Jardim 
das Nações, Santa Lu-
zia, Jabuticabeira, Jardim 
Humaitá, Bom Conselho, 
C e n t r o
Área 06 – 6,94%
Belém, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista, São Gon-
çalo, Estoril, Barreiro, Ca-
taguá, Marlene Miranda
Zona rural – 1,2%

Sítio e Parque do Itaim 
tem programação

especial para Páscoa

Neste final de semana e 
feriado, o Sítio do Pica-
pau Amarelo, em Taubaté, 
prepara uma programa-
ção especial de Páscoa. 
A turma do sítio interage 
com os visitantes e apre-
sentam peças teatrais, 
além das oficinas peda-
gógicas para as crianças. 
O Parque do Itaim tam-
bém abre neste sábado 
e domingo com várias 
atividades aos visitantes. 
Entre elas, oficinas pe-
dagógicas, contação de 
histórias e peça teatral. 
O casarão do parque é 
aberto às 8h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma ré-
plica da casa descrita por 
Monteiro Lobato no Livro 
“O Saci”, onde segun-
do o escritor moram seus 
personagens.Confira a 
p r o g r a m a ç ã o :
Sítio do Picapau Amarelo
25 de março (sexta-feira)

09h às 12h – Turma do Sí-
tio do Pica pau Amarelo
11h – Contos da Caro-
chinha “A Fábula da 
Cigarra e a Formiga”
13h às 17h – Oficina de Pin-
tura 26 de março (sábado)
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Pica pau Amarelo
13h às 17h – Oficina Peda-
gógica Agarradinho de Pás-
coa (Cia. Fabricando Arte)
11h e 16h – Contos da 
Carochinha “A Fábula 
da Cigarra e a Formiga”
27 de março (domingo)
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Pica pau Amarelo
13h às 17h – Brincadeiras 
com o Coelhinho da Páscoa
13h às 17h – Oficina Pe-
dagógica Cestinho de Pás-
coa (Cia. Fabricando Arte)
11h e 16h – Contos da 
Carochinha “A Fábu-
la da Cigarra e a For-
miga” Parque do Itaim

Dias 25, 26 e 27 de 
março (sexta-fei-
ra, sábado e domingo)
8h – Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”: Brinquedoteca, bi-
blioteca e mesa de pebolim
09h30 – Brincadeiras com 
os personagens de Lobato, 
Oficina Pedagógica: Pin-
tura no Rosto e Desenho
11h – Contação de Histórias
14h – Brincadeiras com 
os personagens de Lobato, 
Oficina Pedagógica: Pin-
tura no Rosto e Desenho
16h – Teatro / Con-
tação de histórias
O Sítio do Picapau Ama-
relo fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chá-
cara do Visconde. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062.
O Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2.000, 
no bairro Jardim América. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3633-5008.
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Feriado de Páscoa já  
registra índice de  

ocupação de hotéis e 
pousadas de Ilhabela em 

81,75%
O feriadão de Páscoa no 
município de Ilhabela será 
movimentado. Conforme 
pesquisa da Associação 
Comercial e Empresarial, 
divulgada na última quin-
ta-feira (23/3), o índice 
de ocupação de hotéis, 
pousadas e chalés asso-
ciados para o final de se-
mana de 24  a 27 de mar-
ço está em 81,75%. No 
ano passado, a pesquisa 
registrou 71,1% 
para o período.
Desta vez foram pesquisa-

dos 53 estabelecimentos, 
dos quais 48 responderam 
à pergunta “Quantos apar-
tamentos estão disponí-
veis para o período de 24 
a 27 de março. Os 48 es-
tabelecimentos perfazem 
um total de 1041 unidades 
habitacionais, das quais 
190 estavam disponíveis.
Segundo a Associação 
Comercial, a pesquisa 
semanal tem como obje-
tivo proporcionar um ín-
dice que possibilite aos 
empresários do setor de 

hospedagem uma avalia-
ção de seus negócios e 
é também um indicativo 
da quantidade de pesso-
as que estarão em Ilha-
bela, proporcionando aos 
outros setores um me-
lhor planejamen-
to para o período.
Nesta sexta-feira (25/3), 
a partir das 19h, a Pa-
róquia Nossa Senhora 
D’Ajuda realiza a pro-
gramação que prevê mis-
sa, procissão e a encena-
ção da Paixão de Cristo.

Museu de Taubaté recebe 
exposição de histórias em

quadrinhos

Começou nesta sema-
na a exposição “Heróis 
em Quadrinhos no Tú-
nel do Tempo” no Mu-
seu da Imagem e do Som 
de Taubaté (MISTAU). 
A visitação pode ser fei-
ta até o dia 29 de abril. 
Os exemplares perten-
cem ao colecionador 
Jorge Hata, que partilha 

com o público mais de 
100 exemplares de his-
tórias em quadrinhos da 
sua coleção e cerca de 
20, que estarão disponí-
veis para leitura no local. 
Dentre os gibis ex-
postos é possível 
encontrar exemplares da 
década de 50 e clássicos 
como Recruta Zero, Fan-

tasma, Luluzinha, Capitão 
América, Super Homem, 
Batman, Homem Aranha, 
Capitão América, Hulk, A 
Turma da Mônica e outros. 
O MISTAU está aber-
to para visitação de ter-
ça à sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone: 3631-3955.
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Concessionária Tamoios participa 
da campanha de combate ao

Aedes aegypti da ARTESP
Campanha consiste em 
ações especiais de limpe-
za, distribuição de folhe-
tos e veiculação de mensa-
gens ao longo da Rodovia 
dos Tamoios. A Conces-
sionária Tamoios, respon-
sável pela operação e ma-
nutenção da Rodovia dos 
Tamoios (SP-099), está 
engajada na Campanha 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti promovida 
pela ARTESP – Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo e realizada 
pelas concessionárias de 
rodovias paulistas. A cam-
panha também conta com 
o apoio da SUCEN – Su-
perintendência de Contro-
le de Endemias, autarquia 
vinculada à Secretaria de 
Saúde do Estado de São 
Paulo. A participação da 
Concessionária Tamoios 
se dá por meio das seguin-
tes ações: Operações de 
limpeza nas unidades de 
trabalho da Concessioná-
ria e ao longo da Rodo-
via, com especial atenção 
aos potenciais focos do 

mosquito. Distribuição 
de folhetos com dicas de 
combate ao Aedes aegyp-
ti nos SAUs – Serviço de 
Atendimento ao Usuário, 
localizados no km 24 (pis-
ta sentido São José dos 
Campos / Caraguatatuba) 
e no km 54 (pista sentido 
Caraguatatuba / São José 
dos Campos). Inserção 
de mensagens de alerta 
nos Painéis de Mensagem 
Variável ao longo da Ro-
dovia.     Veiculação de 
mensagens no Site e Twit-
ter da Concessionária. Os 
empregados da Conces-
sionária Tamoios também 
estão envolvidos na ação. 
Por meio de informativos 
internos, eles estão sendo 
incentivados a fazer a sua 
parte dentro e fora da em-
presa. O risco do descarte 
de lixo nas rodovias Além 
do risco da formação de 
focos de larvas do mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya, o des-
carte de lixo nas rodovias 
pode acarretar problemas 
de segurança viária. Os 

materiais mais recolhidos 
são papel, garrafas plás-
ticas, latas de alumínio 
e restos de pneus. Mas 
há também restos de mó-
veis como sofás, mesas, 
cadeiras e até geladeiras 
velhas. Os materiais e re-
síduos abandonados nas 
rodovias podem entupir o 
sistema de drenagem das 
pistas, chegando a causar 
danos estruturais ao sis-
tema. Caso sejam dirigi-
das diretamente para os 
corpos d’água mais pró-
ximos da via, também po-
dem provocar a poluição 
de áreas de preservação 
ambiental. Além disso, 
podem acumular água se 
tornando locais para pro-
liferação de outros vetores 
além de mosquitos como 
pulgas e moscas. Quan-
do nas pistas, os resíduos 
podem provocar, inclusi-
ve, acidentes rodoviários.
Concessionaria Tamoios
Assessoria de Co-
m u n i c a ç ã o
(12) 3924-1196 
/ 99747-0542

A Comissão Municipal de 
Fiscalização Complemen-
tar dos programas habita-
cionais Nova Caraguá I, 
II e Residencial Getuba já 
recebeu mais de 60 denún-
cias de irregularidades e 28 
foram confirmadas. O gru-
po, formado por represen-
tantes de diversas secreta-
rias do Governo Municipal 
de Caraguá, foi criado 
após receber diversos re-
latos na ouvidoria pública.
Além das constatações das 
fraudes, a Comissão tam-
bém contou com a desis-
tência espontânea de 180 
inscrições dos dossiês que 
estão em fase de monta-
gem para o empreendi-
mento Nova Caraguá II, 
com previsão de entrega 
para este ano. Outras 34 
famílias também fizeram 
alterações de cadastro com 
atualização de renda e mo-
radia, confessando serem 

incompatíveis com as 
exigências do programa.
O secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania, Marcelo Paiva 
de Medeiros, que é presi-
dente da Comissão, desta-
ca que as ações estão ape-
nas no início, mas que, em 
breve, os demais empreen-
dimentos (Getuba e Nova 
Caraguá II) também serão 
alvo de fiscalização. Ele 
recomenda que os mora-
dores com alguma irregu-
laridade devem procurar 
a diretoria de Habitação.
O secretário também disse 
que a Prefeitura de Cara-
guá conta com o trabalho 
de inteligência da Polícia 
Militar e a parceria nes-
ta operação que é funda-
mental na investigação.   
O Governo Municipal 
oferece a oportunidade de 
devolução espontânea das 
unidades, sem implica-

ções judiciais. Contudo, 
para aqueles descobertos 
após denúncia, a Comis-
são enviará um laudo à 
Caixa Econômica Fede-
ral e Ministério Público, 
para apurar crimes de es-
telionato, falsidades e de-
mais providências visan-
do à rescisão do contrato.
Quem souber de algo irre-
gular, pode fazer a denún-
cia anônima, no telefone 
(12) 3897-8314 ou por 
meio do site da Prefeitura. 
É importante que, na hora 
de relatar o fato, a pessoa 
tenha detalhes do imóvel 
em que há suspeita de ir-
regularidade, como nome 
da rua e número da casa.
S e r v i ç o s
Diretoria de Habitação
Avenida Dr. Arthur Cos-
ta Filho, 457 – Centro
Telefone: 3885-1600
D e n ú n c i a s
Telefone: 3897-8314

Minha Casa
Minha Vida
em Caraguá

IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
em Redenção da Serra

Já se encontra na Prefeitura Municipal de Redenção da Serra
IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
Informações:
(12) 3676-1282 ou 3676-1600
tributos@redencaodaserra.sp.gov.br

JORI Caraguá
Nessa semana, o Fundo 
Social do Estado de São 
Paulo e a Secretaria de 
Esportes e Recreação de 
Caraguá promoveram 
um encontro com os 
representantes das ci-
dades e as primeiras 
damas do Estado de 
São Paulo para sanar 
todas as dúvidas dos 

20º Jogos Regionais 
do Idoso (JORI). O en-
contro foi realizado no 
auditório do Centro Uni-
versitário Módulo, no 
Centro. Os representantes 
puderam falar sobre o 
regulamento e tirar to-
das as dúvidas sobre 
os dias de competi-
ções, para que o con-

gresso técnico, no dia 
18 de abril, seja tran-
quilo e de comum acor-
do com as cidades.
Os 20º Jogos Regio-
nais do Idoso serão em 
Caraguá, entre os dias 
28 de abril e 1º de maio, 
e terá a participação de 
55 cidades de oito regiões 
do Estado de São Paulo.
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Audiência Pública para apresentar 
despesas e fontes de recursos

aplicados na Saúde em Tremembé

Prefeitura divulga oficinas 
em São Bento do Sapucaí

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro do 3º Quadri-
mestre de 2015 sobre as 
despesas e fontes de re-

cursos aplicados na Saúde, 
bem como sobre a oferta 
e a produção de servi-
ços na rede assistencial 
própria e contratada, que 
acontecerá na Câmara 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 

neste município, no dia 
04 de abril de 2016, às 
10h, em cumprimento à 
Lei Complemen-
tar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.


