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A GAzetA dos Municípios

Tênis de Mesa de Taubaté 
traz 13 medalhas do
Valeparaibano em

Caraguá

Construções irregulares 
serão notificadas com

cobrança de IPTU
complementar

Cinco taubateanos
integram a Seleção

Brasileira de Handebol 
em Mundial

Prefeitura lança implementos agrícolas 
durante Dia do Produtor Rural

A equipe de Taubaté con-
quistou cinco medalhas 
de ouro, quatro de prata 
e quatro de bronze na IV 
etapa do Campeonato Va-
leparaibano de Tênis de 
Mesa, em Caraguatatuba, 
no último domingo, dia 
30 de julho. Os destaques 
foram os atletas Jonas Mo-
radei, que foi ouro, e Jo-
nas Izumi, com bronze na 
principal categoria, que é 
adulto masculino.
O próximo compromisso 
da equipe será no dia 6 
de agosto (domingo), às 

Os imóveis que ampliaram 
as residências e não avisa-
ram a administração muni-
cipal vão receber uma no-
tificação e um novo carnê 
com a cobrança de IPTU 
complementar referente a 
2017.
Para o diretor de Receitas 
e Fiscalização Fazendária, 
Vicente Corrêa da Silva, 
esta é uma oportunidade 
para os proprietários de 
imóveis que fizeram refor-
mas e ampliações, e não 
regularizaram a constru-
ção junto à Prefeitura.  A 
Prefeitura vai dar a oportu-
nidade de pagamento com 
desconto de 10% para o 
pagamento a vista ou par-
celamento de até 5 vezes 
com 2% de desconto no 
valor complementar.
“Sempre que o morador 
realizar modificações nas 
construções deve procurar 

Cinco taubateanos inte-
gram a Seleção Brasileira 
de Handebol, que disputa a 
partir do dia 8 de agosto, o 
Campeonato Mundial Ju-
venil na Geórgia. Além de 
Leonardo Comerlato (la-
teral), Guilherme Torriane 

O Sindicato Rural recebeu 
diversas atividades em co-
memoração ao Dia Nacio-
nal do Agricultor (29 de 
julho). Em Pindamonhan-
gaba a data é conhecida 
como Dia do Produtor Ru-
ral e a comemoração teve 
início na quarta-feira (26) 
e se encerrou no sábado 
(29). O evento é realizado 
em conjunto pelo Sindi-
cato Rural e Conselho de 
Desenvolvimento Rural, 
com apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. A 
grande atração do even-
to, no sábado, foi a en-
trega dos implementos 
agrícolas, realizado pela 
Prefeitura, para compor 
a patrulha agrícola: uma 
plantadeira de pastagem, 
uma plataforma colhedo-
ra de forragem e uma en-
canteiradora.“A Patrulha 
Agrícola visa disponibili-
zar máquinas e implemen-
tos agrícolas aos pequenos 
produtores do município, 
aumentando a produtivi-
dade e ajudando as pesso-

8h30, pelos Jogos do Vale 
do Paraíba, no ginásio da 
escola municipal Evaristo 
Campista Cesar, no bairro 
Estiva, em Taubaté.
Classificação (Campeona-
to Valeparaibana de Tênis 
de Mesa)
Jonas Moradei – Campeão 
– Adulto Masc.
João Feliciano – Campeão 
– Juvenil Masc. (NF)
Lucas Schinaque – Cam-
peão – Adulto Masc. (NF)
Thiago Luz – Campeão – 
Juvenil Masc.
Julio Cesar Amaral – Cam-

o Departamento de Plane-
jamento da Prefeitura para 
regularização da constru-
ção”, explica Vicente.
A cobrança do IPTU com-
plementar refere-se à dife-
rença de áreas edificadas e 
não declaradas pelo con-
tribuinte. O lançamento 
do imposto complementar 
é realizado quando fica 
constatada esta diferença 
através de imagens feitas 
por satélite. O morador irá 
receber junto com a noti-
ficação uma foto aérea do 
imóvel.
Para contestação é neces-
sários agendar horário no 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Basta cli-
car em Acesso Rápido, op-
ção IPTU complementar, 
fazer o login com os dados 
especificados em Login 
Imóvel e Senha Imóvel, e 
escolher a opção Agenda-

(ponta), Gustavo Andrade 
(lateral) e Guilherme Bor-
ges (pivô), que já estavam 
com o grupo, Rafael Akio 
(supervisor técnico) foi 
convidado a fazer parte do 
selecionado pelo treinador 
Washington Nunes.

as que não possuem aces-
so ao maquinário”, explica 
o diretor de Agricultura, 
Paulo Ricardo Nicolás Im-
parato. Para utilizar o ser-
viço, os produtores devem 
fazer uma solicitação no 
Departamento de Agri-
cultura, localizado na Av. 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso, n°1181.Na ocasião, 
o evento contou com café 
da manhã para os produto-
res rurais, uma solenidade 
com a presença de diver-
sas autoridades, além de 
uma benção ecumênica e 
a quarta edição do “Gen-
te do Campo Alimentan-
do a Cidade”. O objetivo 
do evento é valorizar os 
produtores e divulgar a 
importância que eles pos-
suem para a economia da 
cidade. O evento acontece 
há 60 anos, e esse ano con-
tou com diversos produtos 
do município, como arroz 
preto e de outras qualidade, 
queijos de vaca e de cabra, 
legumes, verduras e doces 
típicos. Além da presença 

peão – Pré-Senior (NF)
Renato Rezende – Vice – 
Juventude (NF)
Márcio Godoy – Vice – 
Veterano
Leandro Silva – Vice – 
Pré-Senior
Luciano Lucilio – Vice – 
Senior
Jonas Izumi – 3º Lugar – 
Adulto Masc.
Erick Silva – 3º Lugar – 
Juvenil Masc. (NF)
Renan Monteiro – 3º Lu-
gar – Adulto Masc. (NF)
Diego Santos – 3º Lugar 
Juventude (NF)

mento. 
Os documentos exigidos 
para atendimento são: RG 
e CPF do proprietário e ou 
compromissário; Se côn-
juge, apresentar certidão 
de casamento; Escritura 
ou comprovante de com-
pra e venda; No caso de o 
requerente não ser o pro-
prietário e ou compromis-
sário, nem estar em situa-
ção de cônjuge, apresentar 
procuração, RG e CPF; 
e no caso de mais de um 
proprietário, deverão ser 
apresentados os documen-
tos de todos. 
As notificações com co-
brança extra do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) começam a 
ser entregues no mês de 
agosto. Aproximadamen-
te 19 mil imóveis terão a 
oportunidade de regulari-
zar suas construções.

A seleção está concentra-
da em São Bernardo do 
Campo e viaja no próximo 
domingo, dia 6 de agosto, 
para a Geórgia.
O Brasil estreia no dia 8 de 
agosto contra a Coreia do 
Sul.

de feira de artesanato Arte 
Encanto e a barraca da 
Apae, que recebeu toda a 
renda obtida com a venda 
de alimentos e bebidas.O 
tradicional Torneio Lei-
teiro premiou com 17 mil 
reais as duas categorias 
disputadas, regularidade 
e produtividade. Na regu-
laridade, vence o animal 
que mais se aproximar da 
meta estipulada na sua ins-
crição - produzir 20, 25 ou 
30 kg de leite/dia. O ven-
cedor foi o produtor Edu-
ardo Faria Raposo Lopes. 
Na produtividade, vence o 
animal que produzir maior 
quantidade de leite duran-
te o torneio. O vencedor 
foi o produtor José Rena-
to Bicudo.Os produtores 
presentes puderam parti-
cipar de palestras gratuitas 
como a Elanco Brasil e a 
Poli-Nutre, além da pales-
tra com a equipe do Bran-
co do Brasil, sobre o Plano 
Safra 2017/2018 de linhas 
de créditos para produto-
res rurais.
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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 
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.

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados e 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete, pelo contrário, Se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem uma crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo 
por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são 
invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontrolável, provocando diversas 
reações na parte física, como aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia de-
vem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Vocês têm esgotos?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo ai pendurado?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...
***
A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? Diz ele espantado. A senhora trabalha aqui há tantos anos 
e eu até deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, elas não 
abrem os cofres...

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma 
solução. Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, 
será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir avançar. Aprendi que, per-
demos muito tempo nos preocupando com fatos que muitas vezes só existem em 
nossa mente. Aprendi que, é necessário um dia de chuva para darmos valor ao Sol, 
mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol nos queimará. Aprendi que, heróis 
são aqueles que realizam obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi 
necessário e assumiram as conseqüências. Aprendi que, não importa em quantos 
pedaços meu coração foi partido, o mundo não vai parar para que o consertem. 
Aprendi que ao invés de ficar esperar alguém me trazer flores é melhor plantar um 
jardim. Aprendi que, amar não significa transferir para os outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a cada um a tarefa de apostar nos seus talentos e 
realizar os seus sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho 
na vida, mas o que eu tenho e que, além de uma família, tenho amigos, que eu 
escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às vezes me ferir e talvez não 
me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que não me amem muito, 
talvez seja o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi que, toda 
mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma 
porta aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não 
vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda 
está por vir. Foi então que aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o 
medo de partir em busca de novos sonhos.

Pensamentos, provérbios e citações 

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.

Cidade limpa Prefeitura de 
Caçapava instala lixeiras

Caraguatatuba promove 
pesquisa para elaboração 

do Plano Diretor de Turismo

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, continua 
com a pesquisa com as 
empresas ligadas ao setor 
turístico do município.
Pesquisadores da Funda-
ção de Apoio a Tecnologia 
(FAT) percorrem desde 
junho hotéis, pousadas, 
restaurantes, quiosques, 
lanchonetes, bares, cafés, 
soverterias, padarias, co-
lônias de férias, imobiliá-
rias, operadoras, marinas, 
agências de passeios para 
efetuar o levantamento 
quantitativo e qualitativo 
dos prestadores de servi-
ço do ramo. A coleta de 
dados termina em agos-

to. Os dados coletados na 
pesquisa servirão para a 
elaboração do Plano Dire-
tor Municipal de Turismo, 
documento obrigatório 
para que o município con-
tinue recebendo os recur-
sos dos convênios com o 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(DADETUR), do Governo 
do Estado de São Paulo. O 
Plano Diretor Municipal 
de Turismo é uma exigên-
cia da Lei Complementar 
1.261, de 29 de abril 2015, 
que estabelece condições 
e requisitos para a classi-
ficação de Estâncias e de 
Municípios de Interesse 

O DSM (Departamento de 
Serviços Municipais) e a 
empresa Nova Opção ins-
talaram na região central e 
na rodoviária de Caçapava 
diversas lixeiras, a fim de 
substituir as mais antigas, 
que se encontravam que-
bradas ou sem condições 
de uso, para contribuir 
com a limpeza pública. É 
importante que a popula-
ção colabore e jogue o lixo 
nas lixeiras.O DSM é su-
bordinado à Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais.

Turístico. Os pesquisado-
res aplicam um questio-
nário para coletar infor-
mações relacionadas ao 
ramo de atividade do esta-
belecimento, acessibilida-
de, ocupação (alta e baixa 
temporada), números de 
leitos, meios de acessos 
ao município, artesanato, 
agências bancárias, postos 
gasolina, tipo de hospe-
dam (hotel, pousada, colô-
nia de férias, resort, etc.), 
alimentação, transporte, 
lazer, cultura e diversão. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3897-7910. A 
Secretaria de Turismo fica 
na Av. Dr. Arthur Costa 
Filho, 25 A – Centro.
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Duas vagas de emprego em Tremembé
Operador (a) de Call Center ->  Com experiência e com domicílio em Tremembé. 
Interessados enviar currículo para: vagastremembe@gmail.com
 
Supervisor (a) de Call Center -> Com experiência e com domicílio em Tremembé . 
Interessados enviar currículo para: vagastremembe@gmail.com

Praias marítimas e urbanas 
podem ser transferidas para 

responsabilidade dos
municípios

O secretário de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
de Caraguatatuba, Marcel 
Giorgeti, participou na úl-
tima semana da apresenta-
ção do secretário nacional 
de Patrimônio da União, 
do Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento 
e Gestão, Sidrack Correia, 
na cidade de Bertioga.
Na ocasião Correia assi-
nou o decreto 113/17 – que 
trata sobre o processo de 
transferência da gestão das 
praias marítimas urbanas, 
inclusive as áreas de bens 
de uso comum com explo-
ração econômica, para os 
municípios.
Conforme o decreto, a 
adesão será viabilizada 
pela assinatura do termo 

de cessão assinada pelo 
prefeito, e mediante o en-
vio de respectiva docu-
mentação.
Para esta cessão será con-
siderada praia, a área co-
berta e descoberta perio-
dicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subse-
quente de material detríti-
co, tal como areias, casca-
lhos, seixos e pedregulhos, 
até o limite onde se inicie 
a vegetação natural, ou, em 
sua ausência, onde comece 
outro ecossistema.
Segundo Giorgeti, esta é 
uma demanda que será 
levada ao prefeito Agui-
lar Junior, que irá analisar 
a proposta de adesão. “É 
tudo muito novo ainda, 
esta é uma questão que 

deve ser analisada detalha-
damente. O prefeito tem 
projetos que vão ao encon-
tro deste decreto, como 
por exemplo, a regulariza-
ção dos quiosques. Con-
tudo, é necessário analisar 
juridicamente para saber 
exatamente em que o de-
creto irá nos atender”, ex-
plicou.
A formalização da trans-
ferência das ao município 
se dará em até 30 (trinta) 
dias após o recebimento 
da documentação. O SPU 
providenciará a publica-
ção de extrato do  termo 
no Diário Oficial da União 
ou, se for o caso, informará 
o município justificando a 
decisão pela não formali-
zação do Termo.

Taubaté retoma palestras 
de prevenção ao Aedes 

aegypti

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté retomam 
em agosto, o ciclo de pa-
lestras nas escolas munici-
pais para estimular o com-
bate ao mosquito Aedes 
aegypti.
Até setembro, estão pre-
vistas palestras em 60 es-
colas da rede. Nesta terça-
feira, 1º de agosto, as ações 
ocorreram com os alunos 
do ensino fundamental 1 e 
2 da escola Anita Ribas. O 

foco é a prevenção.
Taubaté fechou o mês de 
julho com 52 casos au-
tóctones e 2 casos im-
portados de dengue. No 
mesmo período do ano 
passado foram 3.301  
casos autóctones e 1 caso 
importado.
O município também soma 
quatro casos importados 
de chikungunya. Não há 
registro de zika vírus até o 
momento.
Mesmo com a queda ex-

pressiva no número de ca-
sos, o momento é de cons-
cientização para evitar a 
proliferação de criadouros 
do mosquito.
Escolas particulares ou da 
rede estadual, bem como 
associações de moradores, 
condomínios, fábricas,  
sindicatos, igrejas e de-
mais entidades podem so-
licitar o agendamento de 
palestras com os agentes 
do CAS. O telefone para 
contato é o 3635-4091.
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Domingo é marcado
pela 1ª etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida

de Rua no Itaim

Prefeitura de Taubaté 
inaugura Shopping

Popular

Cerca de mil atletas par-
ticiparam neste domingo, 
dia 30 de julho, da 1ª etapa 
do Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, no Parque 
do Itaim. A próxima etapa 
é no dia 17 de setembro, 
no Sesc.
Este ano o circuito será 
realizado em quatro eta-
pas, dividas em masculino 
e feminino, em 13 moda-
lidades, de acordo com a 
idade dos participantes, a 
partir dos sete anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência. Além das catego-
rias mencionadas, o even-
to irá realizar uma etapa 
exclusiva para crianças de 
até 12 anos.

A Prefeitura Taubaté inau-
gura na próxima terça-fei-
ra, dia 1º de agosto, às 9h, 
o Shopping Popular.
O prédio, situado na re-
gião central do município, 
ao lado do Mercado Muni-
cipal, conta com 1.653,50 
m² de área construída, com 
136 boxes ocupados pelos 
ambulantes que atuavam 
na praça Dom Epaminon-
das e adjacências. Os co-
merciantes participaram 
em março deste ano do 
sorteio da ordem de ocu-
pação dos espaços.
Além das lojas, o espa-
ço abrange uma sala para 

O evento contará com 
diferentes distâncias de 
acordo com a idade dos 
corredores, sendo as pro-
vas de 5.000m para os ins-
critos maiores de 17 anos.
A 3ª etapa acontece no dia 
29 de outubro no Parque 
do Sedes e a 4ª e última 
no dia 2 de dezembro, na 
Avenida do Povo.
No dia 12 de outubro, a 
corrida infantil será reali-
zada no Parque do Sedes. 
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
Para as crianças, as pro-
vas serão de 100 a 1.000 
metros. As inscrições são 

ocupação da associação, 
uma copa com cozinha, 
uma área de serviço, um 
escritório, dois banhei-
ros masculinos, dois ba-
nheiros femininos, dois 
banheiros com acessibili-
dade destinados aos por-
tadores de necessidades 
especiais, com fraldário. 
Para garantir conforto e 
segurança aos usuários, o 
prédio conta com eleva-
dor, gerador próprio, lâm-
padas de LED, câmeras de 
monitoramento e lâmpa-
das de emergência.
A obra foi concluída em 
dezembro de 2016, com 

isentas de taxa, limitadas 
a 500 participantes e tam-
bém devem ser realiza-
das na sede da Secretaria 
de Esportes, nos dias 25 
e 26 de setembro, das 9h 
às 17h, com a presença 
obrigatória do responsável 
pelo menor, que deverá 
apresentar o documento 
original da criança.
Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).

um investimento de R$ 
3.160.059,04. Após rei-
vindicação dos futuros 
permissionários, foram 
realizadas adequações. Os 
elementos vazados que 
circundavam o prédio fo-
ram substituídos por por-
tas metálicas, a um custo 
de R$ 113.851,75.
SERVIÇO: Inauguração
Local: Shopping Popular 
(Novo Camelódromo)
Endereço: Av. Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, nº 1.009 – Centro
Data: 1º de agosto de 2017 
(terça-feira)
Hora: 9h

Pinda apresenta queda 
de 50% no número de 
homicídios em 2017

O município de Pindamo-
nhangaba apresentou a 
maior redução da taxa de 
homicídios dolosos (quan-
do há intenção de matar) 
no primeiro semestre de 
2017, comparado a outras 
cidades da região.
Nos seis primeiros meses 
deste ano, Pindamonhan-
gaba registrou 9 homicí-
dios dolosos - de acordo 
com dados da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Governo de São Paulo. 
No mesmo período do ano 
passado, o índice foi de 19 
- ou seja, houve uma redu-
ção de  52,5% em 2017, o 
que representa menos que 
a metade dos delitos regis-
trados em 2016.
Em comparação com os 
principais municípios da 
região, Pindamonhangaba 
também apresentou um 
número menor de ocorrên-
cias, inclusive comparado 
com cidades com menos 
habitantes. São José dos 
Campos registrou 21 ho-
micídios dolosos este ano; 
Taubaté, 23; Jacareí, 10; 
Guaratinguetá, 12; Lorena 
10; Caraguatatuba, 13; e 
São Sebastião 9.
De acordo com o secretá-
rio municipal de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, 
José Sodário Viana, Pin-
damonhangaba deve apre-

sentar ainda mais melho-
rias na segurança pública.
“Retomamos com a Ativi-
dade Delegada neste mês 
de julho e aumentamos o 
número de policiais desta 
iniciativa de 12 para 25 - 
podendo chegar a 32 - e 
isso também reforça a se-
gurança e o policiamento. 
São mais policiais nas ruas 
e conseguimos inibir a 
ação de criminosos”, afir-
mou.
Segundo ele, outro ponto 
determinante será o COI 
- Centro de Operações 
Integradas - e as câmeras 
de vigilância. “Faremos 
o monitoramento e a cap-
tação das imagens em di-
versos pontos da cidade e 
tudo isso será interligado 
com as policias Civil e 
Militar. Com isso, teremos 
uma maior abrangência do 
que ocorre na cidade e po-
deremos usar as imagens 
para elucidação de crimes 
de todas as espécies. Esta-
mos em processo final de 
instalação de equipamen-
tos e treinamento da equi-
pe”, destacou.
Sobre a redução do núme-
ro de homicídios, o secre-
tário interligou o fato ao 
trabalho constante das po-
licias. “A equipe da Policia 
Civil tem elucidado os cri-
mes com bastante agilida-

de - culminando na prisão 
de autores - tirando esses 
elementos das ruas e isso 
tem servido para reduzir 
a taxa de homicídio e de-
sestimular outras  pessoas 
para que não venham a co-
meter crimes. Além disso, 
o trabalho da Polícia Mili-
tar também é fundamental 
para essa queda, pois eles 
apresentam um serviço 
de bastante sucesso com 
ações preventivas, osten-
sivas e de patrulhamento. 
E, nossa equipe, da Guar-
da Municipal, também 
contribui com as policiais 
- valorizando sempre o tra-
balho conjunto”, explicou.
Para José Sodário Viana, o 
desenvolvimento de proje-
tos sociais e esportivos no 
município também con-
tribui para a redução da 
criminalidade. “Trata-se 
de uma prevenção primá-
ria quando oportunizamos 
atividades para crianças e 
jovens como as iniciativas 
da Secretaria de Esportes. 
Com isso, Pinda tira essas 
crianças e jovens das ruas, 
e eles deixam de ser vul-
neráveis e aproveitam os 
ensinamentos do esporte 
para ter uma visão de fu-
turo, para que possam ser 
cidadãos conscientes que 
visem fazer o bem”, fina-
lizou o secretário.


