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Taubaté abre maior
pista coberta de

esportes radicais
da América Latina

Taubaté reforça ações 
de combate ao Aedes 

aegypti

17ª Festa de Folia de 
Reis é atração em
Caraguá no dia 14

Secretário da Saúde vistoria 
UPA inacabada na região sul 

em Caraguatatuba

Com um investimento 
de R$ 250 mil, Taubaté 
abriu a maior pista cober-
ta de esportes radicais da  
América Latina. A obra, 
que compreendeu a 
recuperação estrutu-
ral: como eletricidade,  
hidráulica, telhado, piso, 

Após conseguir reduzir o 
avanço de casos de den-
gue no segundo semestre 
de 2016, a Prefeitura de 
Taubaté articula uma série 
de medidas para reforçar o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti neste verão.
A campanha “Neste verão, 
não dê férias para o mos-
quito” pretende estimular 
a população a promover 
ações de prevenção para a 
eliminação de criadouros.
Assim como ocorreu ao fi-
nal de 2016 com a Semana 
Nacional de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, 
as redes sociais serão im-
portantes ferramentas para 
garantir o engajamento 
popular e evitar a proli-
feração de casos de den-
gue, zika e chikungunya 
em Taubaté. A partir desta 
quinta-feira, 5 de janeiro, 
até o dia 16 de março, pró-
ximo ao encerramento do 
verão , serão divulgados 
posts semanais com dicas 
de prevenção nas redes so-

A Cia. de Folia de Santos 
Reis de Santo Antônio do 
bairro do Tinga realizará 
no dia 14 de janeiro (sá-
bado), a partir das 15h, na 
EMEF Lúcio Jacinto dos 
Santos, no Tinga, a 17ª 
Festa de Folia de Reis de 
Caraguatatuba, na EMEF 
Professor Lúcio Jacinto 
dos Santos, no Tinga. 
A manifestação religiosa 
celebra o fim do ciclo na-
talino e reproduz a passa-
gem bíblica em que Jesus 
Cristo foi visitado pelos 
Reis Magos. O cenário da 
festa reproduz o caminho 
dos reis até o presépio e 
conta com missa solene e 
um grande jantar produzi-
do com os alimentos doa-
dos pelos donos dos pre-

O novo secretário da Saú-
de, Amauri Toledo, visto-
riou nessa quarta-feira (4), 
a obra inacabada da UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) localizada no 
bairro do Perequê-Mirim,  
na região Sul.
A obra que deveria ter sido 
entregue para a população 

madeiramento, obstácu-
los, entre outros, foi re-
alizada em uma parce-
ria entre a Prefeitura e a  
(Associação Valeparai-
bana de Esportes Radi-
cais). Para utilização da 
pista, os esportistas de-
vem estar munidos com 

ciais. É só curtir e compar-
tilhar.
Painéis eletrônicos da Se-
cretaria de Mobilidade 
Urbana também serão uti-
lizados para a divulgação 
das mensagens nas ruas e 
avenidas de Taubaté.
Balanço divulgado pela 
Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté mostra a 
necessidade de cuidados 
especiais com os  focos do 
mosquito no verão, cujos 
reflexos acabam sendo re-
gistrados no final da tem-
porada mais quente do 
ano, em março, e no início 
do outono, em abril.
Neste verão, o CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos) de Taubaté, res-
ponsável pela linha de 
frente de combate, vai re-
forçar em 50% o efetivo 
das equipes que atuam nos 
mutirões aos sábados.  Se-
rão 45 profissionais, entre 
agentes comunitários de 
saúde, da Vigilância Sani-
tária, do CAS e da Sucen 

sépios visitados durante o 
mês de dezembro e outros 
parceiros.  A Companhia é 
formada por músicos que 
tocam violas, cavaquinhos 
e pandeiros, entre outros 
instrumentos, além dos 
integrantes que represen-
tam os anjos, as virgens, 
a Rainha (Virgem Maria), 
os palhaços, os sentinelas, 
o Rei Herodes, os três Reis 
Magos e os Alferes, que 
carregam a bandeira com 
a imagem dos Santos Reis. 
A coroação dos novos rei 
e rainha também é desta-
que da festa. O encontro é 
aberto ao público, tem en-
trada franca e classificação 
livre.A 17ª Festa de Folia 
de Reis de Caraguatatuba 
é uma realização da Cia. 

em março de 2016, está 
paralisada há mais de seis 
meses.
Participaram da vis-
toria os secretários de  
Obras, Leandro Borella, 
da Saúde, Amauri Tole-
do e a secretária adjunta 
da Saúde, Derci Andolfo.
Após concluído o prédio 

os equipamentos de se-
gurança e caso sejam me-
nores de idade precisam 
de autorização dos pais.  
A pista do Itaim fica na Es-
trada Municipal Professor 
Doutor José Luiz Cembra-
nelli, s/n – no Parque Mu-
nicipal do Vale do Itaim.

(Superintendência de Con-
trole de Endemias) envol-
vidos. Outra prioridade é 
a redução das pendências 
(locais onde o proprietário 
do imóvel não foi encon-
trado). Técnicos do CAS 
também irão avaliar o  em-
prego de máquinas de ne-
bulização de grande porte, 
conhecidas como UBVs, 
em complemento às bom-
bas costais utilizadas pe-
los agentes, em locais com 
maior incidência de notifi-
cações e casos confirma-
dos. A prevenção continua 
sendo a melhor arma para 
o combate ao mosquito e 
a redução do número de 
casos de dengue, além da 
zika e chikungunya.  De-
núncias sobre criadouros 
em potencial devem ser 
feitas ao CAS pelo tele-
fone 3635-4091. A prefei-
tura também disponibili-
za o hotsite xô mosquito 
(taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encaminha-
mento de denúncias.

de Folia de Santos Reis 
de Santo Antônio do bair-
ro do Tinga com o apoio 
da Fundacc e do Governo 
Municipal.A EMEF Profº 
Lúcio Jacinto está locali-
zada na Rua Denilza Se-
bastiana dos Santos, nº 75, 
no Tinga, em Caraguatatu-
ba. Mais informações: (12) 
3897.5661.Sobre a Cia. de 
Folia de Reis A Cia. de 
Folia de Reis de Santo An-
tônio do bairro do Tinga 
foi criada em 1998, pelo 
Sr. Francisco Paulo da Sil-
va, seu irmão, Sr. Antônio 
Francisco da Silva e pelo 
Sr. José Cardoso da Silva,  
que já participavam de 
outros grupos de Folia de 
Reis em São José do Bar-
reiro, desde 1963. Ambos 
ensinaram aos moradores 
do bairro o significado 
desta tradição. Atualmen-
te o grupo conta com 23 
integrantes e vem se apre-
sentando todos os anos 
nas casas que possuem 
presépios e que solicitem 
a visita, cantando versos 
em comemoração ao nas-
cimento do Menino Jesus 
e a visita que lhe fizeram 
os Reis Magos.

irá  beneficiar  cerca de 50 
mil munícipes da região 
Sul. Segundo Amauri To-
ledo, o local terá uma ex-
celente estrutura por ser 
amplo e arejado. “Acre-
ditamos que se tudo der  
certo iremos retomar as 
obras e concluir este ano, 
sempre com foco na hu-
manização do atendimen-
to”, comentou o secretário 
da Saúde.
A unidade ainda vai 
contar com salas de 
atendimento além de  
uma base do SAMU  
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) .



página 2 A GAzetA dos Municípios 07-08-09 de janeiro de 2017

Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas.
Cinófilos são os criadores de cães.
Columbófilos são os criadores de pombos correio.
Entomologistas são os especialistas de insetos.
Ornitólogos são os especialistas de pássaros.
Piscicultores são os criadores de peixes.
Sericultores são os criadores de bicho da seda.
Zoólogos são os que estudam os animais.
***
Coletivo de alguns animais

Alcatéia de lobos.
Bando de pássaros.
Cardume de peixes.
Cáfila de camelos.
Colméia de abelhas.
Comboio de animais de carga.
Fauna de animais de uma região.
Manada de bois, búfalos ou elefantes.
Matilha de cães.
Ninhada de pintos.
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.).
Rebanho de gado ou ovelhas.
Plantel de cavalos.
Récua de bestas de carga ou cavalgadura.
Revoada de pássaros.
Tropa de cavalos.
Vara de porcos.

Humor

Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a ce-
gonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz 
os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em 
casa?
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas maté-
rias, colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa, que maravilha!
E o amigo esclarece: 
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou tentando 
vender o meu computador e o meu celular.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
Quando você se observar à beira o abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausar de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com 
inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Se não existisse pessoas más, não existiria bons advogados.
O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
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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.

Prefeitura de Ilhabela
decreta novo horário de 
atendimento devido às 
péssimas condições de 

trabalho

Em audiência com os fun-
cionários na manhã desta 
quarta-feira (4), o prefeito 
de Ilhabela, Márcio Tenório, 
decretou mudança de horário 
no atendimento ao público e 
também no horário de traba-
lho dos funcionários. A me-
dida foi tomada devido às 
péssimas condições de tra-
balho que todos encontram 
no Paço Municipal. Nos pró-
ximos 15 dias, o horário de 
atendimento e trabalho da 
Prefeitura será das 8h às 14h.
“Esse prédio foi entregue 
sem condições nenhuma de 
receber a população e vo-
cês, servidores. Estou aqui 
hoje, não como Prefeito, 
mas como servidor público, 
para conversar e chegar a 
um entendimento com todos, 
de como vamos prosseguir 
nosso trabalho nos próxi-
mos dias. Era para eu estar 
debruçado em meu plano de 
governo, mas estamos sem 
condições de trabalhar”, dis-
se Márcio.
O primeiro bloco do novo 
Paço Municipal foi inaugu-
rado em junho de 2016, e 
a segunda fase da constru-
ção em dezembro do mes-
mo ano. Os prédios foram  
entregues sem a obra ser to-
talmente finalizada. São vá-
rios os problemas encontra-
dos, muitas salas ainda não 
estão prontas, o serviço de 
telefonia e internet não fun-
ciona, falta água e energia, 

muitas salas estão sem porta, 
tomadas e mobiliários, nem 
todos os setores possuem ar 
condicionado.
Durante a reunião, funcioná-
rios de vários setores foram 
ouvidos e relataram as difi-
culdades que estão encon-
trando para trabalhar nessas 
condições. “Nós, da saúde, 
não podemos parar, mas es-
tamos encontrando muitas 
dificuldades. Em nossa se-
cretaria temos apenas uma 
tomada de 110 volts, quando 
na verdade precisamos de 
quatro tomadas de 220 volts 
para ligar as geladeiras onde 
ficam as vacinas e outros me-
dicamentos. Esse problema 
já havia sido relatado para a 
administração anterior, mas 
nada foi feito”, relatou Luiz 
Mario de Almeida Mataraz-
zo, da Secretaria da Saúde.
Outro setor que mesmo com 
as dificuldades não conse-
gue interromper o trabalho 
é o de regulação, que realiza 
os agendamentos de consul-
tas e exames da população.  
“Não podemos parar, um 
dia parado, é uma vaga per-
dida para algum paciente. 
Está muito quente no nosso 
setor, está difícil trabalhar 
assim, mas vamos continu-
ar. Enfrentamos dificulda-
de com a telefonia também,  
estamos nos virando com 
nossos telefones particulares 
para entrar em contato com 
os pacientes”, contou Silvia 

Cristina Benedicto, assisten-
te social.
Funcionários sofrem com o 
calor
Uma das principais recla-
mações dos funcionários é o 
calor. Como os prédios são 
em sua maioria em vidro e 
as salas estão sem proteção 
nas janelas, o sol bate direta-
mente nas salas e a falta do 
ar condicionado e persianas 
deixa as condições pratica-
mente insalubres. “Ontem, 
algumas funcionárias passa-
ram mal e interrompemos o 
trabalho por 2h porque fica-
mos sem ar condicionado”, 
contou Lucimara Souza San-
tos que trabalha no PABX.
O presidente do sindicato 
dos funcionários públicos, 
Marcelo Rocha, participou 
da reunião e manifestou seu 
apoio ao Prefeito. “Estamos 
vendo o que acontece quando 
as coisas são mal planejadas. 
A falta de planejamento re-
sultou nesses problemas que 
todos estão enfrentando hoje.  
Após reunião com o prefei-
to fiquei ciente dos proble-
mas que estão enfrentando 
aqui e eu disse que ele tem 
todo apoio dos servidores. 
O Prefeito está de parabéns 
por estar ouvindo todos vo-
cês. Quero pedir que vocês 
colaborem e vistam a camisa 
para fortalecer essa adminis-
tração, que já mostrou que 
está ao lado do servidor, tra-
balhando ao seu lado”.
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Antes de recorrer de multa
cidadão deve verificar o
órgão de trânsito correto

Sempre ao receber uma 
notificação de autuação 
por infração de trânsito, é 
comum ao motorista tentar 
junto ao Detran.SP a apre-
sentação de recursos con-
tra infrações registradas 
por outros órgãos, como 
estacionamento irregular e 
excesso de velocidade. 
Mas, cabe lembrar que 
IPVA, DPVAT, sinalização 
das vias e organização do 
trânsito nas cidades são 
equivocadamente relacio-
nadas entre as responsabi-
lidades ao Departamento 
Estadual de Trânsito
Esse é o alerta do Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) pois é comum que 
condutores tentem apre-
sentar à autarquia recursos 

contra multas aplicadas 
por outros órgãos autua-
dores. Ao contrário do que 
parece ser o senso comum, 
o Detran.SP responde pela 
minoria das multas. A le-
gislação federal determina 
que cada órgão de trânsito 
é responsável pelas infra-
ções que registra.
Quando chega uma car-
ta com a informação de 
que foi registrada uma 
multa no cadastro de seu 
veículo, é importante 
que o cidadão verifique  
qual foi o órgão que re-
gistrou a infração antes 
de recorrer, se for o caso. 
Caso contrário, o motoris-
ta pode enviar o recurso à 
instituição errada e acabar 
perdendo os prazos para 
se defender. O nome do 

órgão que autuou pode ser 
consultado no cabeçalho 
da notificação de autua-
ção.
A estimativa é que me-
nos de 10% das infrações 
sejam registradas pelo 
órgão, que é responsável 
apenas por multas apli-
cadas em decorrência de  
autuações feitas pela Po-
lícia Militar no perímetro 
urbano que, em geral, têm 
caráter administrativo e 
dependem de abordagem 
do condutor, como, por 
exemplo, falta de licencia-
mento, habilitação vencida 
e embriaguez ao volante. 
No caso de autuações fei-
tas pelo Detran.SP, é pos-
sível apresentar recurso 
online pelo portal www.
detran.sp.gov.br.

Nova concessão do
transporte urbano vigora a 
partir do dia 1° de Janeiro

em Campos do Jordão

Prefeito prorroga o prazo 
para pagamento de imposto 
em atraso com benefício do 
PPI em Campos do Jordão

A partir do dia 1° de Janei-
ro de 2017, entra em vigor 
o novo contrato de traspor-
te urbano, em Campos do 
Jordão. A concorrência foi 
feita depois que o Tribunal 
de Contas julgou irregular 
o contrato celebrado por 
administrações anteriores 
e condenou o ex-prefeito 
que assinou o contrato ao 
pagamento de 200 Ufes-
p´s.
O novo contrato propõe 
uma série de mudanças 
que incluem a ampliação 
das linhas, a inclusão de 
vans nos locais de mais 
difícil acesso, diante das 
condições topográficas do 
município e a instalação 
de melhorias tecnológicas, 
como o Wi-Fi gratuito em 
todos os ônibus.
Também a partir das 0h do 
dia 1° de Janeiro, a tarifa 
do transporte urbano em 
Campos do Jordão passa-
rá a custar R$ 3,50. O re-
ajuste é medido com base 
na inflação do período, a 
partir da nova concorrên-

O Prefeito Fred Guidoni, 
prorrogou, até o dia 30 de 
Janeiro, o prazo de adesão 
ao Programa de Parcela-
mento Incentivado – PPI.  
É a última oportunidade 
de ficar em dia está com 
impostos e taxas em dé-
bito com a Prefeitura de 
Campos do Jordão e não 
ter o nome negativado jun-
to aos órgãos de defesa do 
consumidor.
A Prefeitura já tem convê-
nio com o SERASA e vai 
inscrever os inadimplentes 
ao término do programa de 
parcelamento. No caso de 
empresas, a negativação 
impede a contratação com 
o Poder Público.
“Vivemos um momento 
de incertezas no âmbito 
nacional. Isso se refle-
te nos municípios. Para 
conseguir gerir a cidade, 
mantendo os serviços e os 
pagamentos em dia, temos 
que aumentar a receita 
própria. Para não penalizar 
quem paga em dia os seus 
tributos, seremos mais du-
ros com os inadimplentes 
e não hesitaremos em ne-
gativar os devedores, jun-
to aos órgãos de proteção 
ao crédito, para aqueles 
que não aderirem ao par-
celamento, ou atrasarem 
as suas parcelas”, afirma o 
prefeito Fred Guidoni.
Como fazer para parcelar 
o débito
O contribuinte deverá fa-
zer um requerimento e 
protocolar junto ao setor 

cia que estabeleceu a tarifa 
em R$3,25.
Mesmo com o reajuste, 
Campos do Jordão conti-
nua a ter uma das menores 
tarifas do Vale do Paraíba, 
invertendo o que aconte-
cia no passado, quando a 
cidade tinha uma das ta-
rifas mais caras da região. 
O valor para os que pagam 
meia passagem será de R$ 
1,75.
O que muda no transporte
A empresa vencedora da 
concorrência foi a Viação 
da Montanha, atual con-
cessionária do transpor-
te urbano na cidade. Ela 
ofereceu o menor valor da 
tarifa e deverá cumprir as 
exigências feitas pela Pre-
feitura, colocando à dispo-
sição 31 linhas de ônibus 
e 6 linhas de Vans que 
funcionarão em horários 
e bairros específicos que 
não existia antes. O Termo 
de Referência da concor-
rência passou por avalia-
ção do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e 

de Protocolo da Prefeitura, 
apresentando, obrigatoria-
mente, cópia do RG, CPF 
e comprovante de endere-
ço do requerente, até o dia 
30 de Janeiro de 2017.
Mas a adesão ao programa 
só se dá após o pagamen-
to do primeiro boleto que 
pode ser obtido também 
no site da Prefeitura.
O parcelamento vale para 
o pagamento atrasado de 
IPTU– Imposto Predial e 
Territorial Urbano, ISSQN 
– Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza; 
Contribuição de Melho-
ria; Multas por infrações 
legais ao disciplinamento 
para Construção no Muni-
cípio, às regras de Posturas 
Municipais, do Meio Am-
biente e da Saúde Pública; 
multa e juros moratórios; 
honorários advocatícios; 
despesas processuais e de-
mais acréscimos legais.
Se o contribuinte já tiver 
um outro parcelamento, 
mesmo que ainda esteja 
pagando, pode transferir 
os saldos remanescentes, 
se desejar, para as regras 
estabelecidas no novo pro-
grama.
O pagamento da primeira 
prestação deverá ser efetu-
ado na data de adesão ao 
Programa e, os pagamen-
tos em parcela única, para 
conseguirem o benefício 
de isenção de 100%, nos 
juros e multas, deverão ser 
efetuados até o dia 30 de 
dezembro.

teve o aval daquela casa 
de contas.De acordo com 
o contrato celebrado, a 
empresa deverá investir, 
ao longo dos 10 anos da 
concessão, R$ 9,6 mi-
lhões, o que inclui a aqui-
sição de novos veículos e 
de sistemas de informação 
e também deverá manter o 
sistema de catraca eletrô-
nica implantado em 2013 
e os ônibus em condições 
ideais de transporte com 
idade média da frota não 
superior a cinco anos.Ou-
tras novidades são a ins-
talação de Wi-Fi em todos 
os veículos, a criação de 
um aplicativo de celular 
que informará os horários 
e itinerários do transporte 
urbano e o monitoramento 
eletrônico dos ônibus.
A empresa deverá trans-
portar, em um ano, mais de 
2 milhões de passageiros. 
O prazo para que todas 
as mudanças sejam im-
plementadas é de até 180 
dias, a contar do primeiro 
dia do próximo ano.

Nos parcelamentos, o ven-
cimento das prestações 
subsequentes à primeira 
será sempre até o décimo 
dia útil de cada mês.
Confira a tabela abaixo o 
desconto progressivo:
Para pagamentos parcela-
dos serão concedidos os 
seguintes descontos  no 
valor incidente de multas 
e juros:
De 02 a 06 parcelas: con-
cessão de desconto em 
80% nos juros e na multa 
moratórios;
De 07 a 11 parcelas: con-
cessão de desconto em 
70% nos juros e na multa 
moratórios;
De 12 a 16 parcelas: con-
cessão de desconto em 
60% nos juros e na multa 
moratórios;
De 17 a 21 parcelas: con-
cessão de desconto em 
50% nos juros e na multa 
moratórios;
De 22 a 26 parcelas: con-
cessão de desconto em 
40% nos juros e na multa 
moratórios;
De 27 a 31 parcelas: con-
cessão de desconto em 
30% nos juros e na multa 
moratórios;
De 32 a 36 parcelas: con-
cessão de desconto em 
20% nos juros e na multa 
moratórios;
Pagamento à vista: con-
cessão de desconto de 
100% nos juros e multa 
moratórios para pagamen-
to realizados até o dia 30 
de Dezembro de 2016;

Conselho da Condição 
Feminina abre inscrições 

para novos membros
em Caraguatatuba

O Conselho Municipal da 
Condição Feminina está 
com inscrições abertas 
para o preenchimento de 
10 vagas de conselheiras 
da Sociedade Civil, sen-
do cinco titulares e cinco 
suplentes. As interessadas 
devem procurar a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Social e Cida-
dania, das 8h às 17h, até o 
próximo dia 17.
Podem se candidatar para 
o biênio 2017-2019, mu-
lheres residentes em Cara-
guatatuba, com mais de 21 
anos de idade. No ato da 
inscrição tem que levar có-

pia do documento de iden-
tidade (RG e/ou Carteira 
de Classe), cópia do CPF 
e cópia do comprovante de 
residência.
O mandato das conse-
lheiras será de dois anos, 
podendo concorrer à ree-
leição por mais dois anos. 
Após a fase inicial de ins-
crição, as candidatas serão 
escolhidas por meio de 
eleição, que será realiza-
da no dia 3 de fevereiro, 
das 13h às 17h, na sede do 
Conselho da Condição Fe-
minina.
As funções de conselhei-
ras, assim como a de Pre-

sidente e mesa diretora, 
não são remuneradas, mas, 
consideradas como servi-
ços relevantes à comuni-
dade. Mais informações 
pelo telefone 3886-2030, 
setor dos Conselhos Mu-
nicipais.
Serviço: Inscrições para 
Conselheira da Condição 
Feminina De 2 a 17 de ja-
neiro, das 8h às 17h
Local: Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania (Ave-
nida Vereador Antonio 
Cruz Arouca, 121- Indaiá)
Telefone: 3886-2030 – 
Conselhos Municipais
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Recadastramento para 
isenção de pedágio

segue até 31 de janeiro

Pessoas que estudem e ou 
trabalhem de forma perma-
nente em Pindamonhan-
gaba, que residem e têm 
o veículo licenciado em 
outra cidade, e que utili-
zam a estrada do Atanázio 
(acesso ao bairro Feital), 
devem fazer o recadastra-
mento para isenção da taxa 
de pedágio até o dia 31 de 
janeiro de 2017.
O trabalhador de forma 
permanente na cidade 
deve apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
(cônjuge com certidão 
de casamento), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 

anterior), carteira de traba-
lho (CTPS) e declaração 
do RH da empresa.
Estudantes devem apre-
sentar cópias do licencia-
mento do veículo em seu 
nome (cônjuge com certi-
dão de casamento ou pais 
com autorização com fir-
ma reconhecida), carteira 
nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior) e declaração de 
matrícula da instituição de 
ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais em ge-
ral, Corpo de Bombeiros 
e das Forças Armadas de-
vem apresentar cópias le-
gíveis do licenciamento do 

veículo em seu nome (côn-
juge com certidão de casa-
mento), carteira nacional 
de habilitação (CNH), 
comprovante de endereço 
(máximo mês anterior), 
carteira funcional e decla-
ração do Batalhão/Compa-
nhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O (re) cadastra-
mento da isenção 2017 é 
feito no Setor de Protocolo 
da Prefeitura ou Subpre-
feitura, em Moreira César, 
de segunda a sexta-feira 
das 8 às 17 horas.
Na SP-62, veículos de pas-
seio não pagam indepen-
dentemente de onde foram 
licenciados.

Empresa contratada pela 
Concessionária Tamoios 

trabalha na recuperação de 
vias públicas em Paraibuna

A CSM Construções Ltda 
está realizando serviços 
de manutenção em algu-
mas vias do município, 
sob a responsabilidade da 
Concessionária Tamoios. 
Nesta quarta-feira (04), 
o asfalto da Avenida An-
tonio Feliciano da Silva 
(SPA 32), precisou passar 
por melhorias, da entrada 
da cidade, no Bairro Bela 
Vista até o início da Ave-
nida São José.
    Para evitar transtornos 
aos motoristas, a empresa 
realiza o sistema “Pare e 
Siga”, liberando o trânsito 
em meia pista. A previsão 
é que os serviços sejam 
concluídos ainda hoje ou 
até esta quinta-feira (05).
   Segundo o encarrega-

do responsável pela obra, 
José Afonso, os serviços 
de manutenção são neces-
sários para manter as vias 
em boas condições para o 
tráfego, oferecendo mais 
conforto e segurança aos 
usuários.
    Dentre as ações de ma-
nutenção, estão: o reca-
peamento de trechos com 
trincas na pista, colocação 
de canaletas para o esco-
amento de águas pluviais, 
colocação de grama e uma 
melhor sinalização dos lo-
gradouros.
Recuperação de outras 
vias
     Estão previstas me-
lhorias para os próximos 
dias em outros trechos 
administrados pela Con-

cessionária Tamoios: SPA 
35 – Avenida Benedito 
Nogueira Santos, do trevo 
do Cemitério Municipal à 
saída para a Rodovia dos 
Tamoios; SPA 37 – Bair-
ro da Vila Amélia até o 
trevo de acesso à Usina 
Hidrelétrica da CESP; a 
SPA 33 – que liga a Rodo-
via dos Tamoios ao Bairro 
do Chororão, já recebeu a 
manutenção asfáltica entre 
o Chororão e o Bairro das 
Goiabeiras.
     Segundo o Governo 
Municipal, a recuperação 
de vias públicas tem por 
finalidade proporcionar 
um trânsito mais seguro 
aos pedestres, ciclistas e 
motoristas da cidade e vi-
sitantes.


