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A GAzetA dos Municípios

Não haverá Festa Social 
do Senhor Bom Jesus 

2017 em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
coíbe comercialização de 

imóveis de interesse
social

Prefeitura de Taubaté fiscaliza 
loteamento irregular no

Marlene Miranda

Festas Juninas nas escolas de 
Tremembé! Comidas típicas, 

brincadeiras e danças
folclóricas

Viemos informar que, nes-
te ano, não acontecerá o 
evento social da Festa do 
Senhor Bom Jesus de Tre-
membé (Praça da Estação) 
devido a crise financeira 
que assola nosso país.
Outro fator determinante 
foi a falta de apoio do Go-
verno do Estado em rela-

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Departamen-
to de Habitação, resgatou 
desde o início do ano 35 
imóveis de interesse so-
cial em situação irregular. 
Outros 65 imóveis encon-
tram-se na Justiça, aguar-
dando deferimento da 
reintegração de posse.
Os casos são constatados 
por meio de denúncias 
anônimas, veiculação em 
classificados e até mesmo 
em redes sociais. Quando 
a denúncia é recebida, uma 
equipe é deslocada para 
comprovar o fato. Em caso 
de comprovação, notifica-
se o ocupante do imóvel, 

Fiscais da Secretaria de 
Planejamento de Taubaté, 
Guarda Municipal, Polí-
cia Ambiental e Atividade 
Delegada promoveram no 
último sábado, 1º de julho, 
uma fiscalização no bair-
ro Marlene Miranda. As 
ações ocorrem para coibir 
o loteamento irregular na 
região rural, atendendo 
determinação do Ministé-
rio Público.
Os agentes localizaram no 
Sítio Jesus Miranda, que 
fica na rua das Andorinhas, 
o fracionamento irregular 
de área. Eles autuaram e 
notificaram os infratores, 

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Educação, 
convida a todos para pres-
tigiarem as festas juninas 
das escolas de Tremembé.
Muitas barracas com co-
midas típicas deliciosas, 
brincadeiras divertidas, 
apresentações musicais, 
bingos, e, claro, as danças 
folclóricas que dos alunos 
e as quadrilhas caipiras. 
Tudo de muito bom gosto!
Confiram a programação:
-Dia 07/07, na EMEF José 
Inocêncio Monteiro, no 
bairro Maracaibo, a partir 
das 18 horas.
-Dia 08/07:
-Centro Educacional An-
tônio de Barros Mattos, 
unidade I (infantil), no 

ção a Segurança Pública. 
Vários pedidos de aumen-
to de efetivo policial e via-
turas foram realizados e 
nenhum atendido.
A festividade religiosa da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus, acontecerá normal-
mente com apoio da Pre-
feitura Municipal.

que tem um prazo de 72 
horas para desocupação e 
entrega das chaves no De-
partamento de Habitação, 
para então ser convocado 
o suplente.
Quem observar que um 
imóvel está sendo co-
mercializado irregu-
larmente deve fazer a 
denúncia na prefeitu-
ra, no Departamento de  
Habitação, ou através das 
redes sociais.
Os imóveis de interes-
se social não podem ser 
vendidos, alugados e/
ou repassados sem au-
torização expressa do 
município. Para obter 

identificando o proprietá-
rio. Os policiais da Ativi-
dade Delegada realizaram 
os procedimentos, qualifi-
cando e realizando o enca-
minhamento à Delegacia 
de Polícia.
Ainda foi feito o termo 
de embargo, além de no-
tificações da polícia para 
abrir um inquérito após 
análise técnica da Cetesb 
(Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo). 
Segundo os fiscais, houve 
corte de árvores para lim-
peza da área e a utilização 
de caminhões para escava-
ção de um poço artesiano, 

bairro Flor do Campos, a 
partir das 13 horas;
-EMEF Prof.ª Emília de 
Moura Marcondes. No 
bairro dos Guedes, a partir 
das 13 horas;
–EMEF Prof. Ernani Gian-
nico, no centro da cidade, 
a partir das 14 horas;
– EMEF João Crozariol, 
no bairro Berisal, a partir 
das 14 horas;
-Comendador Teixeira 
Pombo, no bairro Flor do 
Vale, a partir 14 horas;
-EMEF Proª. Maria Dulce 
David de Paiva, no bairro 
Parque das Fontes, a partir 
das 15 horas;
– EMEIEF Anna Queiroz 
de Almeida Silva, no bair-
ro Jaraguá, a partir das 16 
horas.
As festas juninas já acon-

Vamos trabalhar para que 
em 2018, um novo forma-
to de festa seja adotado, 
visando o bem estar dos 
munícipes e visitantes, em 
especial famílias.
Agradecemos a compreen-
são!
Atenciosamente Prefeitura 
Municipal de Tremembé.

um imóvel nessas condi-
ções, é necessário que o  
beneficiário atenda todos 
os requisitos da legislação 
vigente, tais como: inscre-
ver-se no programa habita-
cional do município; resi-
dir cinco anos em Taubaté;  
não possuir outro imóvel; 
ter renda familiar de até 
R$1.800 e não ter sido 
contemplado com nenhum 
outro programa, seja ele 
estadual, federal ou até 
mesmo municipal.
O beneficiário que comer-
cializar um imóvel fica-
rá excluído do programa, 
além de responder por 
eventual crime praticado.

o que são considerados 
crimes ambientais. Tam-
bém foi identificado o fe-
chamento de um lote de 
aproximadamente 1.000 
metros quadrados. Quanto 
aos veículos encontrados, 
foi solicitado apoio do se-
tor de Trânsito para averi-
guar a documentação dos 
mesmos.
Antes de comprar um 
imóvel, é necessário que 
o interessado verifique na 
prefeitura as condições 
do lote que deseja adqui-
rir. É importante escla-
recer que os loteamentos  
clandestinos não oferecem 
infraestrutura necessária, 
como água, energia, es-
goto e ruas asfaltadas. O 
crescimento nesses locais 
ocorre de forma desorde-
nada.
Construir ou adquirir lotes 
em loteamento irregular é 
crime e o descumprimento 
da lei sujeita os infratores 
às sanções legais.

teceram em algumas esco-
las durante o mês de junho 
e foram um sucesso de 
público e com muitas atra-
ções!
A Creche Municipal Eliza 
Rossi Lima e as escolas 
EMEF Maria Amélia do 
Patrocínio, EMEI Pro-
f.ª. Nair de Mattos Quei-
roz, EMEI Maria Pia Iori, 
EMEF Prof.ª. Amália Gar-
cia Ribeiro Patto e EMEF 
Jerônymo de Souza Filho, 
Centro Educacional An-
tônio de Barros Mattos, 
unidade II, EMEF Nicolau 
Couto Ruiz e EMEI Anna 
Monteiro Pereira agrade-
cem a grande participação 
dos pais, familiares, equi-
pe escolar e convidados.  
Confiram as fotos das fes-
tas!
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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 Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incomparáveis como a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfei-
tamente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma 
idéia da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. 
O Poço Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina 
para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o 
turismo baiano, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, 
em meio de vitórias régias, samambaias da água, jacarés, pacas, capivaras e muita 
beleza natural.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espé-
cie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. 
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de 
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver me-
lhor.

Humor

Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, 
aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. 
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento!
***
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em 
casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou a TV. Nesse 
momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinícius enquanto eu faço nosso jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem! Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o jantar. 
Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o babe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança!

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê so-
mente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando 
alguém. Você não tem que ganhar todas as vezes, aprenda a perder. Chore com 
alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não esqueça, pague mensalmente 
suas dívidas e guarde para a aposentadoria, comece com seu primeiro salário. Faça 
as pazes com o passado e ele não atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas 
crianças verem que você também chora. Não compare sua vida com a dos outros, 
pois você não sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser 
segredo, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, 
bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca aceite um não 
como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela velhice. Ninguém mais é 
responsável pela sua felicidade, somente você e mais ninguém. Perdoe tudo e todo 
mundo. O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. O tempo cura 
quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não importa quão boa ou ruim seja sua si-
tuação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em 
milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense 
nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

Ninguém chega a ser sábio por acaso.

Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.

Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.

Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.

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

Cuidando da cidade
Voluntários da Igreja da
Cidade revitalizam praça

em Caçapava

CIAPI promove interação
entre idosos e alunos da 

rede municipal em Caraguá

A Praça da São Roque, 
localizada no centro, rece-
beu na manhã desta terça-
feira, 4, cerca de 20 volun-
tários da Igreja da Cidade, 
que fizeram serviços de 
limpeza e revitalização do 

Alunos do 1º ano A, da 
EMEI/EMEF Prof. Oswal-
do Ferreira, no bairro Casa 
Branca, tiveram uma tar-
de de integração com os 
idosos do Centro Dia do 
Ciapi – Centro Integrado 
De Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso, no 
Jardim Jaqueira.
As crianças entre seis e 
sete anos cantaram com 
os idosos e fizeram aula de 
alongamento com o grupo.

espaço.
Os voluntários retira-
ram o lixo, cortaram 
gramas, pintaram, troca-
ram lustres e lâmpadas e  
fizeram pequenos repa-
ros.“É gratificante poder 

As professoras, Wanda 
Oliveira e Sara Benatto, 
acompanharam o passeio. 
“Antes da visita trabalhei 
com eles em sala de aula 
valores como o respeito, 
carinho e cuidados aos 
mais velhos”, disse Wan-
da.
Na despedida os pequenos 
entregaram uma cartinha 
escrita em sala de aula, re-
cheadas de mensagens ca-
rinhosas. A pequena Ana 

ajudar. A ideia é motivar 
a cidade a realizar essas 
ações também, deixar a  
praça limpa para o uso da 
nossa família, nossos fi-
lhos”, explicou o voluntá-
rio Rodrigo Santos.

Luiza da Silva Fernandes, 
seis anos, gostou muito de 
conhecer o Ciapi. “Foi di-
vertido brincar com eles 
e depois entregar minha 
cartinha”, disse.
Frequentadora do Centro 
Dia, Luzimeire Lopes, se 
emocionou com o encon-
tro. “Amei estar com eles. 
Fez nosso dia ficar mais 
alegre e vou responder 
com carinho a cartinha 
que recebi”, afirmou.
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Quatro exposições de Arte, 
sendo três de fotografia, 

movimentam a temporada 
cultural de inverno em

Campos do Jordão

Edutran promove Blitz
Educativa Mirim em Pinda

Ginástica Rítmica de Pinda é 
campeã do Torneio Regional 

de Conjuntos

Na Biblioteca Municipal 
Prof. Harry Mauritz Lewin 
(Rua Altino Arantes, 72, 
Vila Suíça), até 31 de ju-
lho, a Exposição Fotográ-
fica Sanatórios de Campos 
do Jordão, de Edmundo 
Ferreira da Rocha, conta 
a história da época da tu-
berculose em nossa Cida-
de através de fotos antigas 
pertencentes ao acervo do 
historiador.
Já na sede da Secretaria 
Municipal de Turismo 
(Praça João de Sá, s/no., 
Capivari), a fotógrafa jor-
danense Ana Taemi e sua 

O Edutran, projeto   de 
Educação para o Trânsito 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, é realizado há 
10 anos, e em 2017 o pro-
jeto tem sido executado 
com os alunos de 4°série 
de todas as escolas muni-
cipais. No primeiro semes-
tre do ano, 11 escolas irão 
participar da Blitz Educati-
va Mirim. É a primeira vez 
que a atividade é realizada 
e, consiste em os alunos 
transmitirem em cartinhas 
tudo o que aprenderam 
durante as aulas e depois 
entregarem aos motoristas 
da região.
As aulas de educação são 
práticas e teóricas. Ante-
riormente, o encerramento 
do projeto era feito com 
uma redação, mas esse ano 
os profissionais do Edu-
tran recomendaram que 
as crianças elaborassem 
cartinhas e as professoras 
sugeriram que elas fossem 
entregues aos motoris-
tas. “O projeto teve uma 
aceitação muito boa, com 
resultados positivos. Os 
motoristas estão gostando 

As meninas da ginásti-
ca rítmica de Pindamo-
nhangaba foram campeãs 
do Torneio Regional de 
Conjuntos, realizado no 
domingo (2), no Clube 
Espéria, em São Paulo. A 

convidada Rita Barreto 
apresentam “4 Patas”, for-
mada por painéis que re-
tratam a beleza e a plasti-
cidade do tema ‘Cavalos’.
Na Galeria Prudência 
(Rua Brigadeiro Jordão, 
485, Abernessia), a II Ex-
posição de Cartazes do 
Festival de Inverno de 
Campos do Jordão mostra 
a trajetória dos cartazes 
feitos anualmente para o 
evento, desde seu primeiro 
número até o atual. No iní-
cio do Festival, era organi-
zado um concurso entre os 
artistas e o vencedor tinha 

muito e está repercutindo 
até nas redes sociais. Essa 
é uma idéia que veio pra 
ficar. Os adultos adoram 
receber as cartas e assim 
como as crianças eles fi-
cam muito empolgados”, 
explica o coordenador do 
projeto José Ouverney Ju-
nior. Os alunos do 4° ano 
C e D, da Escola Munici-
pal André Franco Monto-
ro, participaram da Blitz 
na tarde de quinta-feira 
(29). Os alunos vestiram 
aventais com ilustrações 
temáticas sobre trânsito e 
fizeram cartazes. O objeti-
vo é ensinar as crianças a 
participarem do trânsito de 
forma consciente, sabendo 
das regras e dicas de segu-
rança, podendo assim in-
fluenciar os pais a ter me-
lhores atitudes, além de se 
tornarem bons motoristas 
no futuro.
A professora Maura Be-
nedita dos Santos Ribeiro 
explica que as atividades 
que o Edutran promove 
na escola são primordiais, 
e os pais devem trabalhar 
com a escola para formar 

competição é da Federa-
ção Paulista de Ginástica.
P i n d a m o n h a n g a -
ba foi representada  
pelas ginastas: Maria An-
gélica, Luana, Mariana, 
Bianka, Paola e Luara, 

sua obra exposta. Os car-
tazes são da coleção par-
ticular do médico Nelson 
Guimarães Proença.
Por fim, no Espaço Cultu-
ral Dr Alem (Av. dr Janu-
ário Miraglia, 1582), uma 
parceria entre a Prefeitura 
e o projeto Trilhas Cultu-
rais, da Universidade de 
Taubaté, traz a exposição 
fotográfica ‘A Beleza do 
Brasil e da Coreia do Sul’.
Todas as exposições são 
gratuitas.
Maiores informações, (12) 
3664-4427 (Secretaria 
Municipal de Cultura).

uma nova geração cons-
ciente. “Aqui é uma ave-
nida e tem grande perigo e 
a conscientização começa 
dentro de casa e na esco-
la, por isso, a gente tem 
que passar esses valores 
para as crianças, para eles 
repassarem para os pais, 
agirem de forma mais edu-
cada no trânsito”afirmou. 
A aluna Letícia da Silva 
comenta que gostou muito 
das aulas e que aprendeu 
uma série de coisas, como 
por exemplo, respeitar os 
semáforo, pedestres e os 
ciclistas, e na cartinha ex-
plicou todas as regrinhas 
aos motoristas. Já a aluna 
Carolina Ribeiro afirma 
que o mais divertido foi 
as brincadeiras educativas 
realizadas e ela escreveu 
em sua cartinha sobre os 
cuidados que os ciclistas 
devem ter no trânsito. “Eu 
aprendi que os ciclistas 
devem andar na ciclofaixa 
ou ciclovia e a noite têm 
que usar todos os equipa-
mentos, principalmente 
a lanterna e o capacete”, 
contou.

tendo à frente a técnica Si-
mone Rosa. 
“A participação da equipe 
de Pindamonhangaba foi 
muito positiva pois foi um 
preparo para os Jogos Re-
gionais”, avaliou Simone.
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Governador Geraldo
Alckmin participa da 

abertura do Festival de 
Inverno

COI de Taubaté completa 
3 anos com 12.037

ocorrências registradas

Futebol feminino de 
Taubaté é tricampeão 
dos Jogos Abertos da 

Juventude

Taubaté programa ADL 
de inverno para combate 

ao Aedes aegypti

Um dos eventos mais es-
perados do ano teve início 
neste sábado (1°) no Es-
tado de São Paulo. Com 
presença do governador 
Geraldo Alckmin na ceri-
mônia de abertura, o 48º 
Festival de Inverno de 
Campos do Jordão segue 
até 30 de julho promoven-
do uma intensa programa-
ção artística na cidade.
A abertura oficial se deu 
no Auditório Claudio San-
toro, com um concerto da 
Osesp sob a regência de 
sua diretora musical e re-
gente titular Marin Alsop, 
tendo como solista con-
vidado o pianista japonês 
Makoto Ozone. O reper-
tório traz obras de com-
positores das Américas: as 
Variações Concertantes, 
de Alberto Ginastera, as 
Variações Concertantes, 
de André Mehmari (peça 
especialmente encomen-
dada pela Osesp), e Rhap-
sody in Blue, de George 
Gershwin.
 “É muito importante para 
a cultura, você aproxima 
jovens talentos dos me-
lhores músicos do Brasil 
e do exterior. Depois tem 
entretenimento, é uma 
noite inesquecível, e tem o 
turismo. Aliás, eu pergun-
tei agora para o prefeito, 

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) de Tauba-
té completa nesta sexta-
feira, dia 30 de junho, três 
anos de operação com um 
saldo de 12.037 ocorrên-
cias registradas.
O sistema de monitora-
mento foi inaugurado em 
30 de junho de 2014 com 
100 câmeras e posterior-
mente  ampliado para 130 
equipamentos de alta tec-
nologia.
A central de monitoramen-
to é operada pela Secreta-
ria de Segurança Pública e 
funciona 24 horas por dia. 
Ela integra o trabalho das 
forças de segurança (Polí-
cia Militar, Guarda Muni-
cipal, Bombeiros, Defesa 
Civil), da Fiscalização de 
Posturas na verificação do 
descarte irregular de lixo e 
entulho, além de auxiliar 

O time de futebol femi-
nino sub 19 da SEEL/
AD/EC Taubaté venceu 
a final contra a equipe de 
Ourinhos, por 5 a 1, neste 
último domingo, dia 2 de 
julho, na cidade de Pre-
sidente Prudente. Com o 
resultado, as meninas do 
Burrão conquistam o título 
dos Jogos Abertos da Ju-

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté iniciam na 
próxima segunda-feira, 3 
de julho, a ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
de inverno para monitorar 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 
imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.
Os resultados obtidos ge-

o Frederico (Guidoni), e 
a cidade está lotada. En-
tão, por isso a importância 
também social, gera mais 
emprego, tem importância 
econômica. Movimenta a 
economia da cidade”, de-
clarou Alckmin na abertu-
ra do Festival.
Em sua 48° edição, o 
maior evento de música 
clássica do país oferece ao 
público mais de 80 concer-
tos sinfônicos e de câmara 
(a maioria com acesso gra-
tuito) com participação de 
prestigiados artistas nacio-
nais e internacionais, além 
dos grupos do Festival, 
formados pelos bolsistas 
– a Orquestra do Festival, 
a Camerata do Festival e o 
Grupo de Música Antiga 
do Festival – e das apre-
sentações de câmara com 
professores e alunos.
“O Festival e a alta tem-
porada estão ligados in-
trinsicamente. Mesmo os 
turistas que não frequen-
tam as apresentações no 
Auditório Cláudio Santo-
ro, são impactados pelo 
clima musical na cidade, 
sobretudo nas apresenta-
ções gratuitas que aconte-
cem na Praça do Capivari. 
Não é possível separar a 
alta temporada do Fes-
tival”, afirma o prefeito 

no chamado às ambulân-
cias na ocasião de aciden-
tes.  Outra frente de ação 
está relacionada ao trân-
sito, com 535 ocorrências 
acompanhadas pela Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-
sos à cidade e permitiram 
a localização e recupera-
ção de 29 carros furtados 
e roubados somente em 
2016 e 2017.
Em março deste ano, o 
SIOPM (Sistema de Infor-
mações Operacionais da 
Polícia Militar) foi insta-
lado, permitindo que as li-
gações feitas ao 190 sejam 
direcionadas ao COI quan-
do a natureza da ocorrên-
cia estiver relacionada a 

ventude pela terceira vez.
A jogadora Natália marcou 
dois gols para Taubaté ain-
da no primeiro tempo. De-
pois, Carol Franco, Tha-
lita e Mylena Cisquinho 
aumentaram a vantagem, 
trazendo mais um título 
para Taubaté. As primeiras 
conquistas foram em 2014 
e 2016.

ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue.
O trabalho de controle é 
realizado, normalmente, 
nos meses de janeiro, ju-
lho e outubro.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-

Fred Guidoni.
A maioria das apresenta-
ções são gratuitas  e acon-
tecem nos finais de sema-
na na Praça do Capivari 
e Capela do Palácio Boa 
Vista e durante toda a Se-
mana, na Igreja de Santa 
Terezinha, na Abernéssia. 
Campos do Jordão rece-
beu no ano passado 3,9 
milhões de turistas. Des-
tes, cerca de 1,5 milhão 
visitaram a cidade na alta 
temporada, que começa no 
Feriado de Corpus Christi 
e se estende até o final de 
Julho.
O 48º Festival Internacio-
nal de Inverno de Cam-
pos do Jordão é uma re-
alização da Secretaria de 
Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Fundação 
Osesp, a Prefeitura de 
Campos do Jordão e a ini-
ciativa privada, contando 
com o patrocínio da Rede,  
copatrocínio da Sabesp, 
apoio da Unimed e Loca-
liza, e promoção da Folha 
de S.Paulo. O Festival tem 
direção executiva de Mar-
celo Lopes, direção artís-
tica de Arthur Nestrovski, 
coordenação artístico-pe-
dagógica de Fábio Zanon 
e consultoria artística de 
Marin Alsop. 

questões municipais.
Das mais de 12.000 ocor-
rências registradas nes-
tes três primeiros anos, 
a grande maioria teve a 
Polícia Militar acionada 
para deflagrar operações 
e abordagens. Entre elas 
estão, por exemplo: uso 
e tráfico de entorpecen-
tes (313), roubos e furtos 
(121), atitudes suspeitas 
(568),  captura de foragi-
dos (17), desinteligência 
(203), entre outras.
Desde 2016, o COI re-
gistrou 629 solicitações 
para fornecimento de 
imagens por parte da  
população e órgãos es-
pecializados como DISE 
(Delegacia de Investiga-
ções sobre Entorpecentes) 
e DIG (Delegacia de In-
vestigações Gerais), entre 
outros.

As meninas terão pouco
tempo de descanso, pois 
na próxima semana o gru-
po viaja para Caraguatatu-
ba, onde de 11 a 21 de ju-
lho acontecerão os Jogos 
Regionais. E em setembro 
está prevista a participa-
ção do time na Copa Pau-
lista e em outubro nos Jo-
gos Abertos.
Já no Campeo-
nato Paulista, as  
meninas do Tauba-
té foram eliminadas 
do estadual, também 
no último domingo.  
O time do Corinthians ven-
ceu por 7 a 1, mas o técni-
co Arismar Junior mantém 
a confiança na equipe jo-
vem e promissora.

kungunya.
Taubaté fechou o primeiro 
semestre de 2017 com 52 
casos positivos autóctones 
e um caso importado de 
dengue.  No mesmo perí-
odo do ano passado foram 
registrados 3.263 casos 
positivos autóctones e um 
caso importado, além de 
três mortes confirmadas.
Entre janeiro e junho deste 
ano o município também 
soma quatro casos im-
portados de chikungunya. 
Não há registro de zika 
vírus até o momento. No 
mesmo período de 2016 
foram dois casos importa-
dos de chikungunya e um 
caso importado de zika.


