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A GAzetA dos Municípios

Poupatempo do Empreendedor
será transferido para o Mercado 

Municipal em Tremembé

Saúde realiza campanha de 
prevenção à Tuberculose 

em Tremembé

Com o objetivo de aumen-
tar o fluxo de pessoas, a 
Prefeitura irá transferir o 
Poupatempo do Empreen-
dedor, como também o Se-
brae e Banco do Povo para 
o Mercado Municipal de 

A Secretaria Municipal de 
Saúde lança nesta quinta-
feira (02)  a “Campanha 
de Combate a Tuberculo-
se” que acontece até o dia 
20 de março em todas as 
unidades de saúde do mu-
nicípio.
O objetivo é alertar a po-
pulação sobre os sintomas 
da doença e o tratamen-
to gratuito oferecido pelo 
SUS.
O QUE É TUBERCULO-
SE?
É uma doença causada 
por uma bactéria que ata-
ca principalmente os pul-
mões, mas pode também 
ocorrer em outras partes 
do corpo, como ossos, rins 
e meninges (as Membra-
nas que envolvem o cére-
bro).
COMO SE PREVINE A 
TUBERCULOSE?
Evite ambientes fechados 
e mal ventilados, pois fa-
vorecem a transmissão da 
doença. A vacina BCG, 
obrigatória para menores 
de um ano, só protege as 
crianças contra as formas 

Tremembé.
Através de um pedido rea-
lizado pelo vereador Beto 
Tirelli, nesta sexta-feira, o 
Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Jurí-
dico Marco Queiroz, que 

mais graves da doença. 
Adultos não são protegi-
dos por essa vacina.
COMO SE TRATA A TU-
BERCULOSE?
Após o diagnóstico na uni-
dade de saúde, o tratamen-
to deve ser feito o quanto 
antes e por um período mí-
nimo de seis meses, dia-
riamente e sem nenhuma 
interrupção, mesmo com 
o desaparecimento dos 
sintomas. O tratamento só 
termina quando o médico 
confirmar a cura por meio 
de exames.
COMO SE PEGA A TU-
BERCULOSE?
A tuberculose é transmiti-
da de pessoa a pessoa. Ao 
espirrar, tossir ou falar, o 
doente com tuberculose 
nos pulmões espalha no ar 
bactérias que podem ser 
aspiradas por outras pes-
soas.
COMO SE SABE SE AL-
GUÉM ESTÁ COM TU-
BERCULOSE?
Se você está com tosse 
por mais de três semanas, 
acompanhada ou não de 

também é responsável jun-
to com o prefeito Marcelo 
Vaqueli pela vinda destes 
órgãos para o município, 
visitou o novo local e deu 
sinal verde para a mudan-
ça.

febre no fim do dia, suor 
noturno, falta de apetite, 
perda de peso, cansaço ou 
dor no peito, pode ser tu-
berculose.
ONDE PROCURAR 
ATENDIMENTO?
Procure uma unidade de 
saúde mais próxima de sua 
residência.
 NÃO ESQUEÇA
Tosse por mais de três se-
manas, com ou sem catar-
ro, pode ser tuberculose.
A tuberculose tem cura, 
desde que tratada adequa-
damente e por um período 
mínimo de seis meses.
O tratamento NÃO deve 
ser abandonado, mesmo 
com o desaparecimento 
dos sintomas.
Compartilhar talheres, co-
pos, toalhas ou banheiros 
Não transmite tuberculo-
se. Beijos e abraços tam-
bém não.
Procure uma unidade de 
saúde o mais rápido pos-
sível, a qualquer apareci-
mento de um ou mais sin-
tomas da tuberculose.

Pinda abre inscrições 
para Escola de Esportes

Estão abertas as matrículas 
para as Escolas de Espor-
tes oferecidas pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. No total, 
serão oferecidas 3600 va-
gas para crianças e jovens 
de 6 a 17 anos (nascidos 
de 2000 a 2011).
As matrículas seguem até 
que todas as vagas sejam 
preenchidas e as aulas têm 
início imediato -  as aulas 
já estão acontecendo, com 
os alunos do ano passado.
Para se inscrever, é neces-
sário que pais ou respon-
sáveis pelo aluno levem 
2 fotos e cópia do RG ou 
Certidão de Nascimento, 
na secretaria do ginásio 
que irá fazer aula.
De acordo com a profes-
sora Priscila Mateus, res-

ponsável pelas escolas de 
esportes, “A criança que 
pratica esportes se desen-
volve melhor, é mais sau-
dável, é mais disciplinada, 
respeita as regras e tem 
mais amigos, importantes 
para o sucesso escolar a 
para a vida”, afirmou.
Locais de atendimento e 
modalidades oferecidas
G. E. Araretama: Basque-
te, Esportes, Futsal, Fute-
bol, Ginástica Artística, 
Judô e Vôlei.
C. T. Luis Caloi: Basquete, 
Esportes, Funcional, Gi-
nástica Artística, Ginástica 
Rítmica e Vôlei.
G. E. Cidade Nova: Espor-
tes, Futsal e Handebol
C. E. João do Pulo: Atle-
tismo, Basquete, Capo-
eira, Judô, Taekwondo e 
Vôlei de Areia
G. E. Juca Moreira: Futsal, 

Esportes e Vôlei
Quadra Coberta: Futsal, 
Esportes, Handebol e  Vô-
lei
G. E. Tabau: Futsal e Han-
debol
C. E. Zito: Esportes, Fut-
sal, Futebol, Capoeira, Gi-
nástica Rítmica, Handebol 
e Judô
G. E. Pai João: Futsal, Es-
portes e Basquete
Mais informações
Outras informações po-
dem ser obtidas direta-
mente nos centros e giná-
sios esportivos ou pelos 
telefones: Araretama – 
3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do Pulo 
– 3648-2248, Juca Morei-
ra – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito 
– 36375-5425, Pai João – 
3637-5069.

Secretaria de Segurança
de Taubaté recupera 
produtos furtados de 
escola no Carnaval

Agentes da Secretaria 
de Segurança Pública de 
Taubaté recuperaram nesta 
quarta-feira, dia 2 de feve-
reiro, os itens furtados da 
EMEI José Alfredo Lopes 
Vieira, no bairro do Cecap 
III, na sexta-feira de Car-
naval, dia 24 de fevereiro.
Uma denúncia levou os 
agentes a um conjunto 
habitacional próximo à 

escola, onde os produtos 
estavam sendo comercia-
lizados. Quatro indivídu-
os foram conduzidos ao 
DP com auxílio da Polícia 
Militar. Entre os utensílios 
levados pelos bandidos es-
tavam itens alimentícios, 
objetos de uso pessoal 
das crianças como kits de 
higiene, toalhas e fraldas, 
além de duas TVs, um 

microondas, dois rádios, 
dois aparelhos de DVD, 
uma impressora, um home 
theater, um botijão de gás, 
uma balança e dois liqui-
dificadores. Apesar da es-
cola ser monitorada por 
câmeras de segurança, o 
sistema de alarme não foi 
acionado. Um Boletim de 
Ocorrência foi registrado 
no 1º Distrito Policial.
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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.

Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade
A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada ocorre em 
nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que se integram 
conosco está ali por uma razão, para que possamos aprender e evoluir em cada 
situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. Nada 
absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de outra maneira. 
Nem mesmo o detalhe mais insignificante! Não existe: se acontecesse tal coisa tal-
vez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocorreu foi a única coisa que poderia ter 
ocorrido e, teve que ser assim pata que pudéssemos aprender a lição e, então seguir 
adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, 
mesmo que nossa mente e nosso ego resistam em aceitá-las. 
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e nem depois! 
Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em nossa vida, então aí é 
que terá início.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo termina 
em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor despegar, erguer cabeça 
e seguir adiante.

Humor
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando 
aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dá alguma coisa prá diarréia!
O rapaz nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio pra acalmar os ner-
vos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao mes-
mo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te dar 
remédio pra diarréia, que o senhor pediu eu lhe dei remédio para os nervos. Como 
o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo...
***
As quinze mentiras mais usadas:
Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos duas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora... 

Mensagens
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamento e ações de ou-
tras pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, 
porque no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos 
nós sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo,
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultando 
as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caídos 
da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.

Pensamentos, provérbios e citações
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
O apreço é o lubrificante da vida.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por último, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.

MISCELÂNEA

Março mês das Mulheres 
em Santo Antônio

do Pinhal

Começando muito bem 
o mês de março, que é o 
mês dedicado as mulhe-
res. Com este pensamento 
vamos homenagear todas 
mulheres, pois sem elas 
nosso mundo não seria 
esta maravilha. Mulheres 
batalhadoras, sonhadoras, 
meigas, amorosas e com 
encantos sem fim. Que so-

nham e batalham por dias 
melhores. Que trazem o 
sorriso estampado no ros-
to e nos mostra que a vida 
tem seus obstáculos, po-
rém eles podem serem ul-
trapassados. Ah! Mulheres 
guerreiras que levam no 
coração a vontade e o de-
sejo de ultrapassar frontei-
ras e mostrar para to mun-

do a magia e a beleza de 
viver a vida.
Dedicamos este mês de 
março a todas as mulheres.
Lindas e maravilhosas!
Uma homenagem da Pre-
feitura de Santo Antonio 
do Pinhal.
Mais informações: www.
santoantoniodopinhal.sp.
gov.br

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 116, Termo nº 6501
Faço saber que pretendem se casar FAUZI ALAN JACINTO NOGUEIRA e 
NATALIA APARECIDA MOREIRA SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 23 de junho de 1978, de profissão 
vendedor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pousada do 
Rio Quente, nº 66, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de PAULO SERGIO 
NOGUEIRA, desaparecido e de MARIA ROSARIA JACINTO NOGUEIRA, 
de 59 anos, nascida na data de 28 de janeiro de 1958, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural da Holanda. Ela é natural de Caçapava - SP, nascida 
em 9 de maio de 1991, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SERVILIO AUGUSTO 
DOS SANTOS, de 50 anos, nascido na data de 13 de agosto de 1966, residente 
e domiciliado em São Luiz do Paraitinga/SP, natural de Tremembé/SP e de NA-
DIA ALICE MOREIRA DOS SANTOS, de 42 anos, nascida na data de 14 de 
novembro de 1974, residente e domiciliada em São Luiz do Paraitinga/SP, natu-
ral de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 115, Termo nº 6499
Faço saber que pretendem se casar MARCOS MENS MATERA e ANDREA 
DENISE BATISTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo - SP, nascido em 20 de maio de 1973, de profissão comerciante, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Ataulfo Alves, nº 440, Campos do 
Conde I, nesta cidade, filho de MARCILIO ANTONIO FONTES MATERA, fa-
lecido em Taubaté/SP na data de 10 de outubro de 2011 e de REGINA HELENA 
MENS MATERA, falecida em Taubaté/SP na data de 3 de dezembro de 2006. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 25 de outubro de 1980, de profissão 
consultora fiscal, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ADELINO BATISTA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 14 de agosto de 2008 e de SONIA MARIA DE CAMARGO BA-
TISTA, de 65 anos, nascida na data de 24 de dezembro de 1951, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 116, Termo nº 6500
Faço saber que pretendem se casar RENATO PONTES SUZIGAN e NÍGIA 
DE BRITO BATISTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té - SP, nascido em 11 de janeiro de 1991, de profissão metalúrgico, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Inocencio Monteiro, nº 64, 
Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de BENEDITO VALMIR SUZIGAN, 
de 53 anos, nascido na data de 18 de julho de 1963, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MARCIA PONTES SUZIGAN, 
de 49 anos, nascida na data de 3 de abril de 1967, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, Tremembé/SP. Ela é natural de Goiatuba - GO, nascida em 27 de 
agosto de 1986, de profissão servidora pública, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Esplanada, nº 782, Res. 01, Qd. 08, Lt. 18, Vila Garcia, 
Goiatuba/GO, filha de JOSÉ CARLOS BATISTA, de 51 anos, nascido na data 
de 11 de novembro de 1965, residente e domiciliado em Goiatuba/GO, natural 
de Goiatuba/GO e de VALDECI DE BRITO BATISTA, de 56 anos, nascida na 
data de 3 de abril de 1960, residente e domiciliada em Goiatuba/GO, natural de 
Uruana/GO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO AD-
MINSTRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – 
P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALAR-
ME RESIDENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA 
INDUSTRIAL
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE CO-
MERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNI-
CA
TÉCNICO EM MECATRÔ-
NICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE EN-
DEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABA-
LHO.
 
ENDEREÇO DO BALCÃO 
DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária 
Velha
Horário de atendimento ao pú-
blico: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 
3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@tauba-
te.sp.gov.br
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Programa Viva Leite está 
com vagas abertas para 

crianças de 6 meses a 5 anos 
e 11 meses receberem leite 

gratuito em Paraibuna

O Departamento de Bem 
Estar Social, vinculado 
à Diretoria Municipal de 
Saúde informa que estão 
abertas as inscrições para 
o preenchimento de vagas 
disponíveis no Programa 
Viva Leite, em Paraibuna.
     O Projeto Viva Leite é 
o maior programa de dis-
tribuição gratuita de leite 
pasteurizado do Brasil. 
Criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo em 
1999, distribui anualmente 
81 milhões de litros de lei-
te enriquecido para crian-
ças de 6 meses a 5 anos e 
11 meses, com renda fami-

liar de até dois salários mí-
nimos (R$ 1.874,00).
     Para tornar-se benefi-
ciário é preciso estar ca-
dastrado no CAD ÚNICO 
(feito no CRAS – Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social), e ainda apre-
sentar cópia dos seguintes 
documentos:
Carteira de Trabalho de 
todos da casa (maiores de 
18 anos); RG (mãe ou res-
ponsável); CPF (mãe ou 
responsável);
Título de eleitor (mãe ou 
responsável);
NIS (número de identifi-
cação social), solicitado 

no CRAS;
Comprovante de endere-
ço;
Comprovante de vacina-
ção da criança (atualiza-
do);
Peso e altura da criança 
(atualizado);
Certidão de nascimento da 
criança beneficiada.
     As inscrições podem 
ser feitas no prédio do 
Bem Estar Social, Av. Ma-
jor João Elias de Calazans, 
365, Centro, ao lado do 
Ginásio de Esportes do 
Centro Comunitário, das 
7h às 16h. Tel: (12) 3974-
2040.

Abertas as inscrições 
para Atividades  

Esportivas em Santo 
Antônio do Pinhal

Coordenadoria de Es-
portes de santo Antonio 
do Pinhal abre inscri-
ções para as atividades  
Esportivas para alunos 
(as) de 06 até 17 anos. 

Dentre as atividades, as 
crianças, adolescentes  
e jovens poderão partici-
par de aulas de Futebol, 
Vôlei, Basquete, Kara-
tê e Jiu-Jitso. As inscri-

ções poderão ser reali-
zadas na Secretaria de  
Turismo de seg. a sex. das 
9h ás 13h e das 14h ás 17h.
Participem!
Informações – 3666 2595

Representantes da
Prefeitura de Ubatuba

reúnem-se com
moradores da região Sul

Representantes da prefei-
tura de Ubatuba estiveram 
na Regional Sul da cidade 
participando de uma reu-
nião com moradores e re-
presentantes da região na 
última semana. O princi-
pal assunto foi a situação 
atual do cemitério existen-
te e o novo a ser constru-
ído. Aproximadamente 90 

pessoas participaram do 
encontro, trazendo suas 
dúvidas. Para o secretá-
rio adjunto de Serviços 
de Infraestrutura Pública, 
Carlos Peixoto Jr, “a reu-
nião foi muito dinâmica e 
positiva, de total aceitação 
pela comunidade presente. 
Fomos muito bem acolhi-
dos e recepcionados por 

todos, e apresentamos tudo 
aquilo que a comunidade 
local esperava”, destacou. 
A Prefeitura vai estudar, a 
curto prazo, a possibilida-
de de encontrar uma área a 
ser destinada para a cons-
trução do novo cemitério 
e apresentar à comunidade 
a proposta em uma nova 
oportunidade.

Prefeitura de Pinda realiza 
1ª Audiência Pública sobre 

transporte coletivo

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quinta-feira (2), a primei-
ra audiência pública do 
transporte coletivo. O in-
tuito foi dar oportunidade 
para a população opinar e 
participar da formatação 
do edital para a abertura 
de uma nova licitação de 
contratação de empresa de 
transporte coletivo.
O evento teve a presença 
da população, que solici-
tou melhorias como ade-
quação e ampliação dos 
horários de ônibus e au-
mento do número de pon-
tos de ônibus pela cidade, 
entre outras. Os represen-
tantes do transporte co-
letivo também estiveram 
presentes e fizeram reivin-
dicações como a melhor 
interação com a empresa 
de ônibus.
A audiência pública teve 
à frente o secretário de 
Infraestrutura e Planeja-
mento da Prefeitura, Ur-
bano Patto, e contou com 

a presença do secretário 
de Gestão e Articulação 
Política, Ricardo Piorino, 
secretário Jurídico, Ander-
son Alves, secretário de 
Serviços Públicos, Josué 
Bondiolli, além da direto-
ra de Gestão, Thais Batis-
ta do Carmo, diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, 
e nove vereadores: Carlos 
Eduardo Magrão, Felipe 
César, Gislene Cardoso, 
Jorge da Farmácia, Renato 
Cebola, Professor Oswal-
do, Rafael Goffi, Roderley 
Miotto e Ronaldo Pipas.
Outras audiências estão 
previstas para serem re-
alizadas pelos bairros da 
cidade.
Situação atual
A empresa responsável 
pelo transporte coletivo 
em Pindamonhangaba, 
atualmente, é a Viva Pin-
da, que conta com uma 
frota de 42 veículos, sen-
do 36 em operação e seis 
na reserva, operando em 
14 linhas. A estimativa da 

Viva Pinda é de 17 mil 
pessoas pagantes por dia 
e 2 mil pessoas isentas, 
também por dia, utilizem 
o transporte coletivo na 
cidade.
O contrato sobre transpor-
te coletivo foi assinado en-
tre a Prefeitura e, na épo-
ca, a Pássaro Marron, em 
dezembro de 2004, com 
duração de 10 anos. Após 
a assinatura, a empresa 
Tursan assumiu o contrato 
e, em abril de 2009, a Viva 
Pinda.  
No final de 2014, o con-
trato de 10 anos chegou ao 
fim mas, como não foi rea-
lizada uma nova licitação, 
a Prefeitura passou a fazer 
renovações de seis em seis 
meses, sendo que a última 
delas termina em 30 de ju-
nho de 2017.
A diretora do Departamen-
to de Trânsito explicou 
que a intenção da Prefeitu-
ra é realizar o processo li-
citatório antes do término 
deste prazo. 
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Prefeitura de Ubatuba  
estende pagamento de 
cota única do IPTU até  

10 de março

A Secretaria de Fazenda 
da Prefeitura de Ubatuba 
comunica que o pagamen-
to do Imposto Predial de 
Territorial Urbano (IPTU) 
em parcela única, com 
desconto, poderá ser fei-
to até o dia 10 de março. 
Isso é o que institui a Lei 
n. 3968, sancionada em 23 
de fevereiro de 2017.
A medida é válida apenas 
para quem ainda não pa-
gou seu imposto e tem o 

objetivo de diminuir a ina-
dimplência e aumentar a 
arrecadação.
Quem já iniciou o paga-
mento do IPTU de maneira 
parcelada também poderá 
beneficiar-se da medida, 
solicitando por meio de re-
querimento o direito à res-
tituição, que ocorrerá em 
até 30 dias.
Os boletos para pagamen-
to da cota única podem ser 
emitidos junto ao Fácil – 

posto de atendimento ao 
cidadão – localizado na 
Prefeitura de Ubatuba (rua 
Dona Maria Alves, 865 
– Centro) ou pela inter-
net, no portal de serviços 
(http://servicos.ubatuba.
sp.gov.br/, ícone 2ª via do 
IPTU).
Para orientações sobre 
como emitir o boleto pela 
internet, consulte o link: 
http://www.ubatuba.sp.
gov.br/iptu2017

Campanha Coleta de 
Pneus em Santo  

Antônio do Pinhal
Prefeitura inicia Campa-
nha de coleta de pneus 
usados.
Se você tem guardado na 
sua casa ou sabe de al-
guém que tenha pneus 
usados atrapalhando. 

Chegou a hora de dar 
um fim nesse objeto,  
que se não for coloca-
do em local seguro pode 
se tornar um depósito de  
larvas do mosquito Aedes 
Aegypti.

Não percam mais tempo!
Leve os pneus no local da 
Coleta.
Informações: (12) 3666 
1871 – Secretaria de Saú-
de ou (12) 3666 2044 – 
Garagem Municipal


