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Obra de revitalização da 
ponte do bairro Eldorado 

está em fase final
em Caçapava

As obras de revitaliza-
ção da ponte do bair-
ro Eldorado já estão em  
fase final, a Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 
Secretaria de Obras e Ser-
viços Municipais, está há 
um mês realizando melho-
rias no local. 

A ponte, principal aces-
so do bairro, cedeu par-
cialmente há um ano e se 
encontrava em péssimas 
condições, oferecendo ris-
cos a população. 
Cabeceiras, muretas, pa-
rapeitos e calçadas da 
ponte foram reconstruí-

dos. A reforma da pon-
te é uma reivindicação 
antiga dos munícipes,  
e trará mais tranquilidade 
e segurança para a traves-
sia dos transeuntes. A pre-
visão é que a obra esteja 
totalmente concluída em 
10 dias.

Polo da Beleza em
Taubaté oferece cortes de 
cabelo e escova gratuitos

A partir da próxima ter-
ça-feira, dia 09 de maio, 
o Polo da Beleza atenderá 
o público gratuitamente  
para cortes de cabelo e 
escova com o profes-

sor Jefferson Vascon-
cellos. Os cortes serão  
realizados pelo professor 
durante o seu curso de 
Aperfeiçoamento para Ca-
beleireiro.

O atendimento acontecerá 
todas as terças e quintas, 
das 8h30 às 11h, na Rua 
Armando Salles de Olivei-
ra, 284, Centro (prédio da 
Escola do Trabalho).

Ceu das Artes elege
Conselho Gestor em
Pindamonhangaba

De acordo com o edital pu-
blicado no dia 21 de março 
de 2017, foi realizada na 
quarta-feira (26), a eleição 
do novo Conselho Gestor 
do Ceu das Artes, para o 
mandato 2017/2018. Um 
total de 46 pessoas compa-
receu para as votações, re-
sidentes nas comunidades 
da região. 
Foram eleitos os seguin-
tes representantes da So-
ciedade Civil Organizada: 
Alcione Cristine Ferreira 
- Projeto Amor de Mãe 
- CDHU - Cícero Prado; 

Geraldo Domingos Ramos 
(Picolé) - Associação de 
Moradores de Bairro Cíce-
ro Prado; e Roseli Gabriel 
- Projeto Criança Feliz - 
Bairro Liberdade. Repre-
sentantes da comunidade 
do entorno do Ceu das 
Artes: Beatriz Silvestre 
Gamboa - bairro Liberda-
de; Karen Cristine Ferreira 
Rosa - bairro Liberdade e 
Douglas da Silva Quinto - 
bairro Liberdade.
As eleições foram organi-
zadas pela Comissão Elei-
toral, formada por Fran-

cisco Antonio Leite de 
Freitas Filho, Natalia Ro-
drigues Vieira, Edna Al-
ves Faria Sebastião, Maria  
Aparecida Pedroso e 
Marcos Antonio da Sil-
va. À Comissão cou-
be as seguintes tarefas: 
Elaborar e publicar o  
Edital do Processo Eleito-
ral; Homologar o creden-
ciamento dos candidatos 
de acordo com as normas 
do Edital; Abrir e encerrar 
a votação; Lavrar atas de 
abertura e encerramento 
da eleição.

Empate com Taubaté leva 
Pinda para a regional dos 

Joguinhos

As meninas do Futsal sub 
19 de Pindamonhangaba 
estão classificadas para a 
fase regional dos Jogos 
Abertos da Juventude, os 
“Joguinhos”. Após par-
tida emocionante contra 
Taubaté, na noite de ter-
ça-feira (2), na casa das 
adversárias, as atletas de 
Pinda aguardam agora os 
próximos jogos, nos dias 
18 e 19 de maio.
Pinda vem se destacando 
na competição. Na fase 
sub regional, formada 
também por Campos do 
Jordão e Taubaté, as me-
ninas da cidade venceram 
logo no primeiro jogo, 

contra Campos, com um 
placar de 6 a 3. Na terça 
(2), o jogo contra Tauba-
té foi decisivo e o empate 
classificava Pinda por sal-
do de gols.
Pinda abriu o placar no 
primeiro tempo com Edi-
layne, com uma forte 
marcação e com uma boa 
posse de bola para as pin-
denses, que foram melhor 
no primeiro tempo, mas 
não contavam com a vi-
rada de Taubaté por 2 a 
1. Com muita paciência e 
aproveitando a qualidade 
técnica de Waleska, Pinda 
empatou o jogo logo no re-
torno do segundo tempo. E 

assim ficou, com as Guer-
reiras segurando o empate 
até o final.
As representantes de Pin-
damonhangaba em quadra 
foram: Paulinha (goleira 
), fixa: Débora, alas: Mi-
chele, Emilly, Edilayne e 
Liandra, pivô: Waleska. 
Completaram a equipe: 
Rayssa, Mari, Samantha, 
Duda, Analuz e Carol. 
Preparador de goleiras: 
Gledson e técnico: Prof. 
Marcio Silva.
A fase regional será em 
São José dos  Campos nos 
dias 18 e 19, contra São 
Sebastião e São José dos 
Campos.
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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

Por que castrar os animais
A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e os demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mai caseiros e 
para de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no cio, hábito 
que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castrações põem 
fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba 
também com a barulheira dos gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a 
produção de leite sem cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas 
e gatas. A cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm 
a trompa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a minha dor 
nas costas e nos fins de semana, umas cervejinhas com meus amigos...
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor gosta-
ria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder viajar mui-
to...
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o 
salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha 
ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Baia...
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu coloquei hoje como resposta na prova de Geografia.

Mensagens 

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não 
depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom 
caminho, não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás 
ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos 
e os exemplos de seus pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim 
construirás uma vida digna.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que quando to-
dos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram: Mas olhem para 
as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um 
“mais” para diminuir o outro, como se o bem dos outros ferisse ou viesse a dimi-
nuir o seu. Quando a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar 
bem, por que estou querendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma 
vantagem ou é apenas para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se 
lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou 
na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que 
você perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não é dinheiro, porque o jogo da vida é como jogar xadrez, 
que no final da partida o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.

Pensamentos, provérbios e citações

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Crescemos cada vez que cumprimos uma obrigação.
Há heróis para o bem e para o mal.
Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
O mudo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sabido.
Os homens são sempre sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não sei se a vida está passando ou se está me atropelando.
Querem que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.

Turismo vive o seu melhor
momento no mês de Abril

em Campos do Jordão
O mês de Abril deste ano, 
com seus feriados prolonga-
dos, foi o melhor mês para o 
turismo de Campos do Jor-
dão. Estima-se que cerca de 
500 mil pessoas estiveram 
na cidade neste ano, cerca de 
150 mil a mais que no mês 
anterior.
Surpreendeu, sobretudo, o 
número de turistas para pas-
sar o feriado de 1° de Maio. 
Depois de dois feriados pro-
longados, o último feriado 
não era a principal aposta dos 
comerciantes e empresários. 
Porém, três fatores pesaram 
para reverter o prognóstico: 
O Congresso Estadual de 
Municípios, na última sema-
na do mês, a Festa do Pinhão 
e a intensa cobertura da mí-
dia regional e nacional dos 
feriados anteriores.
A tendência de maior pro-
cura já havia sido detecta-
da pelo site Trivago, maior 
site de hospedagem do país. 
De acordo com o Trivago, 
Campos do Jordão liderou a 
procura por hospedagem em 
todo o país, para o feriado do 
Dia do Trabalho.

A cidade também viu cres-
cer o turismo de um dia. E 
aí, pesou a matéria publicada 
no Jornal O Estado de S.Pau-
lo, no sábado, dia 30, de que 
Campos do Jordão estava 
lotada. O jornal, de circula-
ção nacional, destacou que 
o turista antecipou a vinda e 
aproveitou a greve geral para 
subir a serra.
Foi o que bastou. No do-
mingo, até por volta de 14h, 
a fila de carros na Rodovia 
Floriano Pinheiro, para su-
bir a serra estava parada em 
Quiririm.
Número de Visitantes
A cidade vem crescendo 
em visibilidade na mes-
ma proporção em que atrai 
mais visitante. No ano pas-
sado foram 3,9 milhões 
de turistas que passaram 
por Campos do Jordão.  
Um recorde que mantém a 
tendência de alta e que mos-
tra um público que não fre-
quenta a cidade, apenas, na 
temporada de inverno, mas 
cuja presença vem se distri-
buindo durante o ano.
Os Congressos e eventos 

ajudam a engrossar este fi-
lão. Entre 2013 e 2016 foram 
realizados 75 congressos que 
trouxeram para a cidade cer-
ca de 120 mil turistas. Soma-
dos aos eventos esportivos, 
uma tendência crescente, em 
Campos do Jordão, a cidade 
recebeu, nos últimos 4 anos, 
129 eventos, o equivalente a 
um público de 150 mil turis-
tas.
O público de congressos gas-
ta em média, por dia, na cida-
de, R$ 437,16, segundo dados 
do Convention Bureau, copi-
lados pelo Observatório de 
Turismo. Significa dizer que 
os congressistas trouxeram 
uma renda para a cidade nos  
últimos anos de R$ 155 mi-
lhões. Nos eventos espor-
tivos, a variação de gastos 
diários vai de R$ 350,00 
para corridas de rua, a R$ 
1.050,00 nas corridas de 
montanha. O resultado dos 
quatro anos, somam cerca de 
R$ 172 milhões, o que repre-
senta mais emprego e renda 
para a população jordanense, 
que sobrevive, ainda que in-
diretamente do turismo.

Fatec de Taubaté abre 
inscrições para vestibular

A Fatec de Taubaté abre 
as inscrições para o ves-
tibular do 2º semestre no 
período de 11 de maio a 
12 de junho (até às 15h). 
O processo seletivo dispõe 
de 100 vagas para cursos 
superiores de graduação 
tecnológica presencial e a 
distância.
– Tecnologia em Gestão 
Empresarial: Ensino a 
Distância – 20 vagas
– Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sis-
temas: Noite – 40 vagas
– Tecnologia em Eletrôni-
ca Automotiva: Noite – 40 
vagas
Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato dever 
ter concluído ou estar cur-
sando o ensino médio ou 
equivalente, desde que no 
ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso. 
As inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 

internet no site:  www.ves-
tibularfatec.com.br.
O manual do candidato, 
que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível para download 
gratuito no site.
A Fatec fica na avenida 
Tomé Portes Del Rei, 525 
– Vila São José – Tauba-
té-SP. Mais informações 
pelos telefones: (12) 3602-
2708 e 3602-2709.
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Animacão reúne grande 
público no Parque da

Cidade de Pinda

Estudantes de Pinda
conhecem Photo Truck

Grande público compare-
ceu ao Parque da Cidade 
na tarde de sábado (29), 
para prestigiar o Anima-
cão Legal. O evento foi 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, Coorde-
nadoria de Eventos, Par-
que da Cidade e Fundo 
Social de Solidariedade, 
com os protetores volun-
tários da causa animal: 
Sayuri Ida, Sávio Durand, 
Ana Luísa Leite e Cida 
Oliveira.
Diversas ações foram re-
alizadas no Animacão. O 
público pôde colaborar 
doando 1 kg de ração no 
estande do FSS, para des-
tinação aos animais reco-
lhidos das ruas. No total, 
a equipe do Fundo Social 
recebeu a doação de 80 kg 
de ração.
O espaço também foi uma 
oportunidade para a ado-
ção responsável de cães 
e gatos, do Abrigo Mu-
nicipal de Animais e dos 
protetores voluntários. No 
total, foram adotados 17 
animais, entre cães e ga-

O Instituto CCR, por 
meio da CCR Nova-
Dutra, apresentou, 
nos dias 2 e 3 de maio  
(terça e quarta-feira), para 
alunos de duas escolas 
municipais de Pindamo-
nhangaba, as atividades 
gratuitas do PhotoTru-
ck, primeiro caminhão 
de fotografia do Brasil.  
A ação foi realizada  na 
Escola Professor Mario 
de Assis Cesar, no Jardim 
Azeredo; e na Escola Pro-

tos, sendo cinco do Abrigo 
Municipal (três adultos), e 
o restante animais dos par-
ticipantes voluntários. O 
saldo foi bastante positivo, 
segundo os organizadores 
do evento.
O ponto alto do Animacão 
foi o desfile de cães e con-
curso de Miss Pet e Mister 
Pet, que teve como vence-
dores a Felícia e o Pitoco. 
As inscrições puderam ser 
feitas na hora do evento e 
foram julgados simpatia e 
carisma dos animais, que 
interagiram tanto com o 
júri quanto com as crian-
ças da plateia. Cerca de 
30 cães participaram do 
desfile. A parte cultural 
também integrou o evento, 
abrilhantado por apresen-
tações do Projeto Guri. As 
crianças receberam muitos 
aplausos da plateia.
Quem também se destacou 
no evento foi o pastor ale-
mão Ice, do 3º Batalhão de 
Ações Especiais (BAEP) 
da Polícia Militar. Ele é 
utilizado para faro de en-
torpecentes, guarda e pro-
teção. Muito dócil, o ca-
chorro recebeu o carinho 

fessora Isabel do Carmo 
Nogueira, no Crispim.  
O Photo Truck é um cami-
nhão construído sob medi-
da para atividades educa-
cionais da ImageMagica. 
A unidade móvel permite 
o desenvolvimento de um 
roteiro de oficinas lúdicas, 
desde cabine fotográfica, 
até brinquedos óticos. O 
veículo oferece oficinas, 
workshops e exposições 
conduzidos por educado-
res, com o objetivo de pro-

das crianças e posou para 
muitas fotos. Neste ano, 
Ice se aposenta da PM, em 
setembro, quando comple-
ta 8 anos de idade.
O coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res, avaliou o evento como 
muito positivo. “Esse foi 
um evento diferenciado, 
voltado para pessoas que 
gostam de animais e de-
fendem a causa animal, e 
o primeiro de muitos que 
estamos planejando, para 
diferentes públicos. Agra-
deço a participação de 
diversos departamentos e 
secretarias da Prefeitura, 
dos voluntários e de todos 
que estiveram presentes. 
Vem muita novidade por 
aí”, anunciou.
Além do posto de arre-
cadação do Fundo Social 
de Solidariedade, o even-
to teve ainda estande do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, apoiadores 
voluntários como Kristian 
Figueira e Ana Beatriz de 
uma clínica veterinária e 
Vanessa Di Biasi que doou 
banhos para os animais 
que foram para adoção.

mover conscientização, 
desenvolvimento social e 
artístico, despertando um 
novo olhar sobre o mundo.  
O PhotoTruck é uma 
iniciativa da ImageMa-
gica, apresentado pelo 
Ministério da Cultu-
ra e Instituto CCR, por 
meio da Lei Rouanet.  
Em Pindamonhangaba, 
conta com o apoio da Pre-
feitura, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra.

Fred Guidoni é eleito para a 
diretoria executiva da Frente

Nacional de Prefeitos
Exercendo seu segundo 
mandato, respeitado pelo 
modelo de gestão por re-
sultados que vem desen-
volvendo em Campos do 
Jordão, o prefeito Fred 
Guidoni foi eleito por 
unanimidade no dia 26 de 
Abril, em Brasília, para 
compor a diretoria execu-
tiva da Frente Nacional de 
Prefeitos. A chapa é co-
mandada pelo prefeito Jo-
nas Donizette, de Campi-
nas e é formada ainda por 
prefeitos como João Doria 
(São Paulo), Arthur Vir-
gílio (Manaus), Roberto 
Cláudio (Fortaleza), ACM 
Neto (Salvador), Marcelo 
Crivella (Rio de Janeiro),  
e Rafael Greca (Curitiba). 
Ao todo, são 90 prefeitos, 
de capitais ou de cidades 
que estão se destacando no 
cenário nacional. No Vale 
do Paraíba, outro prefeito 
presente na Diretoria é o 
prefeito de São José dos 
Campos, Felicio Ramuth, 
que ocupa a vice-presidên-
cia de Mobilidade Urbana.
A eleição, seguida imedia-
tamente da posse, ocorreu 
durante o IV Encontro dos 
Municípios com o Desen-
volvimento Sustentável, 
maior evento de sustenta-
bilidade urbana do país, no 
estádio Mané Garrincha, 
em Brasília.
Até abril de 2019, Fred 
Guidoni terá sob sua res-
ponsabilidade toda a ação 
da FNP relacionada às ci-
dades turísticas do país, 
e leva, para a instituição, 
a experiência positiva de 
São Paulo no fomento das 

ações de desenvolvimento 
do setor.
São Paulo é o único estado 
da Federação que destina 
uma verba específica para 
o desenvolvimento das 
suas cidades turísticas.
Entre 2011 e 2016, o Go-
verno de São Paulo repas-
sou às suas Estâncias R$ 
1,163 bilhão para a rea-
lização de obras de infra-
estrutura, que vão desde 
sinalização e recapeamen-
to de vias importantes até 
obras de acessibilidade e 
reformas de monumentos 
e centros culturais.
Isso traz resultados po-
sitivos que são visíveis, 
inclusive para a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. O 
prefeito que foi eleito por 
aclamação, Presidente do 
Conselho Deliberativo da 
Região Metropolitana re-
conhece a força do turis-
mo para a economia local. 
“Nós estamos na região 
metropolitana mais turísti-
ca do país. Das 39 cidades, 
14 são Estâncias e 22 es-
tão no Mapa de Desenvol-
vimento Turístico do País. 
O turismo gera emprego e 
renda e pode crescer ainda 
mais na região. Mas para 
isso precisamos trabalhar 
para que o país conheça 
cada vez mais o nosso po-
tencial diferenciado e ex-
clusivo. Ao mesmo tempo, 
também podemos apren-
der mais, para capacitar 
e tornar os nossos muni-
cípios mais competitivos, 
por meio da Agência de 
Desenvolvimento”, disse 

o prefeito.
Destaque de Campos do 
Jordão – O prefeito tem 
sido procurado por di-
versos gestores públicos 
municipais, para repassar 
um pouco da experiência 
implementada em Campos 
do Jordão com resultados 
extremamente satisfató-
rios. “Nos procuram em 
busca de informações so-
bre como conseguimos en-
frentar a crise, manter os 
compromissos, os salários 
dos servidores em dia e 
ainda realizar um conjunto 
histórico de obras de infra-
estrutura na nossa cidade, 
zerando as vagas em cre-
che e abrindo um hospital 
municipal que começa a 
ser referência na qualida-
de do atendimento na re-
gião”, disse o prefeito.
O segredo, diz o prefeito 
de Campos do Jordão, tem 
sido conciliar planejamen-
to com uma gestão rigo-
rosa dos gastos públicos, 
procurando reduzir despe-
sas de custeio para assegu-
rar investimentos e manter 
serviços com qualidade, 
mesmo com a queda dos 
repasses. “O que nos per-
mite avançar é a determi-
nação de promover uma 
gestão de resultados. Nos 
primeiros sinais da crise, 
ainda no começo da nossa 
primeira gestão, já ado-
tamos um forte programa 
de contenção de despesas. 
Entendemos desde então 
que crise a gente enfrenta, 
com inovação e trabalho, 
não fica só reclamando”, 
completou.

Estradas da zona rural
de Caçapava recebem

melhorias

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Obras, esta realizando di-
versas melhorias na zona 
rural da cidade. O objetivo 
é reduzir os danos nas vias 
provocados pelas chuvas, 
dar qualidade para escoa-
mento da água, melhorar 
o deslocamento do trans-
porte escolar e facilitar o 
acesso e o tráfego de mo-
radores locais.
Além do serviço de ma-
nutenção e recuperação 
também estão sendo rea-
lizadas limpeza nas estra-

das, limpeza das valas e 
das bocas de lobo. Estas 
melhorias fazem parte do 
trabalho permanente do 
serviço de conservação e 
manutenção das estradas 
rurais, que atende diversos 
bairros. 
O serviço de conserva-
ção é realizado continu-
amente, e desde janei-
ro deste ano, já foram  
recuperadas diversas es-
tradas vicinais do muni-
cípio como a estrada Boa 
Vista, estrada Maram-
baia, estrada dos Areidas, 

estrada Mario Galhiote,  
estrada Galho-
te, estrada Municipal  
Alcides do Amaral No-
gueira, estrada Munici-
pal José Mamede, estrada 
Germana, estrada Munici-
pal Willian Nogueira, es-
trada Tijuco Preto, estrada 
Municipal da Vová, estra-
da Galdino Atilio, estrada 
Teixerinha, entre outras.
Atualmente a equipe res-
ponsável pela manutenção 
das estradas do município 
está no bairro Santa Luzia 
e estrada do Guadalupe.
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Regularização fundiária 
beneficiará 533 famílias 

em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba conclui, até julho, o 
processo de regularização 
fundiária de 533 imóveis 
localizados nos bairros 
Praia das Palmeiras (Rua 
Belmiro Cabral), Perequê-
Mirim (Jardim Jorginmar), 
Pegorelli (casas populares 
Sítio Pegorelli) e Porto 
Novo (quadra 14 do lotea-
mento Jardim Brasil).
De acordo com o diretor 
de Habitação, Marcos Ro-
berto de Souza, a partir do 
momento em que esses 
moradores tiverem o título 
de propriedade, isso gera-

rá uma matrícula própria e 
esses novos proprietários 
gerarão ativos para a eco-
nomia do município com 
o cadastramento do IPTU, 
além da formalização do 
fornecimento de água e 
luz.
O munícipe terá ainda se-
gurança jurídica, o imóvel 
valorizado e mais qualida-
de de vida.  Este é um pon-
to importante do programa 
de governo do prefeito 
Aguilar Júnior. Muitas fa-
mílias têm a posse do imó-
vel, mas não a proprieda-
de. A previsão é que esses 

533 títulos sejam concedi-
dos até o final de julho. O 
desafio é que a Prefeitura 
entregue 1.200 títulos de 
propriedade até o final 
deste ano, disse o diretor.
Mais informações sobre a 
regularização de imóveis 
podem ser obtidas na Se-
cretaria de Habitação, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, na Aveni-
da Minas Gerais, 1.290, 
bairro Indaiá, esquina com 
a Avenida Mato Grosso 
(via da Catedral do Divino 
Espírito Santo, no sentido 
praia).

Parabéns São Luiz
do Paraitinga!!

248 anos de História

Dia 08 de maio São Luiz do Paraitinga comemora 248 anos.
E para celebrar esta data vai rolar uma programação especial.
Confira e participe desta festa!

06/05 (Sábado)
17h00 – Missa solene “30 anos de FAMIG” | Local: Igreja Matriz
19h30 – Concerto com a banda Sinfônica de Taubaté – SP | Local: Igreja Matriz
21h30 – Show com a Banda Na Pegada

07/05 (Domingo)
Festival de bandas e fanfarras “FAMIG 30 anos”
09h45 – Abertura do festival de bandas e fanfarras
10h às 20h – Apresentação de bandas e fanfarras
20h00 – Apresentação especial da FAMIG

08/05 (Segunda)
09h00 – Lançamento do programa Atletas do Futuro
Oficinas, entrega de mudas, teatro e feira orgânica.
11h00 – Distribuição de bolo de aniversário
15h00 – Entrega de títulos de legitimação de posse – ITESP
16h00 – Apresentação do Projeto Guri
19h30 – Missa solene em comemoração aos 248 anos de São Luiz do Paraitinga | 
Local: Igreja Matriz
20h30 – Apresentação da FAMIG – comemoração de 30 anos

Local das apresentações e demais atividades serão realizadas na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz


