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A GAzetA dos Municípios

Taubaté enfrenta
Coritiba pela 2ª fase
da Copa São Paulo
de Futebol Júnior

Carnês do IPTU serão 
entregues a partir de
fevereiro em Pinda

O Taubaté enfrenta o Co-
ritiba, às 16h, nesta quar-
ta-feira, dia 11, pela 2ª 
fase da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, no es-
tádio do Joaquinzão. No 

Os carnês para pagamen-
to do IPTU - Imposto  
Predial Territorial Urba-
no - serão postados pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, nos Correios, 
no início de fevereiro. O 
primeiro vencimento será 
no dia 15 de março.

mesmo dia, a cidade ainda 
recebe o jogo entre Co-
rinthians e Manthiqueira,  
às 18h45, também no Jo-
aquinzão. Na 1ª fase, o 
Burrinho venceu dois 

Serão postados cer-
ca de 60 mil carnês e a  
expectativa de arrecada-
ção é de R$ 22 milhões. 
Para este ano, o percentual 
de reajuste será de 6,65%.
Os contribuintes  
poderão realizar o pa-
gamento em cota única, 

jogos (Operário e Pi-
nheiro) e perdeu na  
última rodada para o Co-
rinthians por 3 a 2. Ao 
todo, serão 30 partidas 
nesta 2ª fase.

cota dupla ou parcelar 
em até 10 vezes. Com o 
pagamento em cota úni-
ca, o desconto é de 10%.  
Cota dupla terá desconto 
de 5% em cada parcela e 
em até 10 vezes, o descon-
to será de 2% até a data de 
vencimento.

Novo governo apresenta-se
aos servidores municipais e 
conta com a ajuda de todos 

para fazer uma grande
administração de Paraibuna

O prefeito de Paraibuna, 
Victor de Cássio Miranda, 
e a vice-prefeita e chefe de 
gabinete, Lourdes Apare-
cida de Angelis Pinto, esti-
veram reunidos na manhã 
desta sexta-feira (06) para 
uma reunião de trabalho 
com os funcionários da 
Prefeitura. 
    Segundo o Governo Mu-
nicipal, o encontro teve 
como objetivo fazer uma 
apresentação oficial aos 
servidores e explicar os 
desafios que teremos pela 
frente. “Estamos enfren-
tando uma situação difícil, 
que nos levou a fazer mu-
danças necessárias para o 
bom funcionamento da 
administração municipal, 
enxugando a máquina pú-
blica para colocar a prefei-

tura nos trilhos, afinal, os 
gastos da administração 
pública são como a unha e 
o cabelo, se não cortarmos 
eles crescem”, explica o 
prefeito. Na oportunidade, 
o chefe do Poder Executi-
vo agradeceu o empenho 
dos funcionários e disse 
que pretende investir em 
cursos de qualificação aos 
servidores. “Confio no tra-
balho de cada um e conto a 
ajuda de vocês! Vamos dar 
as mãos e lutar juntos para 
fazer a melhor administra-
ção possível”, conclui.
    A vice-prefeita dona 
Lurdinha destacou o va-
lor do bom atendimento 
ao público. “É essencial 
atendermos os munícipes 
de forma educada e respei-
tosa e eu creio que vocês 

fazem isto muito bem!”, 
afirma.
    No final da reunião, os 
participantes uniram-se 
em um momento de ora-
ção, no qual pediram a 
Deus que abençoe a admi-
nistração do município e o 
trabalho de todos os fun-
cionários.
Visitas as diretorias: Nes-
ta primeira semana de sua 
gestão, o prefeito Vitão 
visitou as diretorias mu-
nicipais e apresentou sua 
filosofia de trabalho pauta-
da pela economia dos gas-
tos públicos municipais, 
no bom atendimento aos 
cidadãos paraibunenses, 
e no desenvolvimento de 
um novo governo e com 
novas ideais que façam 
Paraibuna prosperar.
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Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Ter Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos:

Sorvete de frutas... 5 minutos.
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Poção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O mineirinho chega no bar e pergunta:
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele fazer 
musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno e quem cha-
ma ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a coragem de chamar 
ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa. Dá uma batida nas 
costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não, tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Aí o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha vá até 
a cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E assim se fez. 
Um mês depois, a loira pede à mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai!
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe mais 
cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? É que naquele dia como os ternos estavam mui-
to caro eu resolvi alugar um...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a com-
paixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo contrário, a nos-
sa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas que atormentam a 
nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e ao mundo tantas tristezas. 
Quando afastamos esses traços negativos, revelamos a nossa verdadeira nature-
za, o nosso próprio ser positivo e amoroso que já estava encoberto. Surge então 
o nosso verdadeiro “EU”. Somos almas mortais e divinas a caminho de casa. 
Debaixo das camadas de poeira, sempre fomos diamantes.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos tra-
zem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos 
foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente 
nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão se ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar prá que? Ignorar vale mais a pena.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 97, Termo nº 6463
Faço saber que pretendem se casar WESLLEY BRUNO DA COSTA e FER-
NANDA GABRIELI MARQUES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de junho de 1988, de profissão promotor 
de merchandising, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de LUIZ CARLOS DA COSTA, natural de Tauba-
té/SP e de LUCIA FATIMA DA COSTA, de 46 anos, nascida na data de 16 de 
dezembro de 1970, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Jesuania/
MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 2 de novembro de 1986, de profis-
são promotora de merchandising, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua São José, nº 66, Centro, nesta cidade, filha de JOSÉ CLAUDIO MAR-
QUES, falecido em Taubaté/SP na data de 15 de agosto de 1989 e de DILMA 
DE OLIVEIRA MARQUES, de 50 anos, nascida na data de 3 de junho de 1966, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem sou-
ber 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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 98, Termo nº 6464
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS BRUM FIGUEIRA e YASMIN 
REIS MATOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Além Paraíba 
- MG, nascido em 15 de dezembro de 1992, de profissão metalúrgico, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de LUIZ ALAN CORRÊA FIGUEIRA, de 66 anos, nascido na data de 2 de 
junho de 1950 e de SONIA BRUM COUTINHO, de 62 anos, nascida na data 
de 19 de setembro de 1954, ambos residentes e domiciliados em Rio das Ostras/
RJ, naturais de Além Paraíba/MG. Ela é natural de São José dos Campos - SP, 
nascida em 7 de setembro de 1988, de profissão médica, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Avenida dos Ipes, nº 561, Flor do Vale, nesta cidade, 
filha de JORCIMAR BATISTA DE MATOS, de 56 anos, nascido na data de 19 
de julho de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Barra 
de São Francisco/ES e de MATILDE REIS DE CASTRO MATOS, de 52 anos, 
nascida na data de 30 de julho de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Seritinga/MG. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
BALCÃO DE EMPREGOS 

DE TAUBATÉ

BLOQUEIRO
CARPINTEIRO
ELETRICISTA INDUSTRIAL – COM 
NR- 10 E NR- 35
ESTAMPADOR
INSTALADOR DE CALHAS
INSTALADOR DE SOM AUTOMO-
TIVO
LAVADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUS-
TRIAL –  TRABALHO EM ALTURA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MECÂNICO DIESEL – COM NR-10
NUTRICIONISTA
PINTOR INDUSTRIAL
PASSADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL – COM INGLÊS, ESPANHOL 
OU FRANCÊS
SALGADEIRA
SERRALHEIRO – COM EXP. EM JA-
NELAS E PORTÃO DE FERRO
SUSHIMAN
TÉCNICO DE   P.A.B.X.
TÉCNICO ELETRÔNICO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO ÓTICO
VENDEDOR INTERNO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Comtur de Ilhabela
elege novos

membros em fevereiro
O Conselho Municipal de 
Turismo de Ilhabela promo-
verá a eleição de seus mem-
bros em reunião ordinária 
que acontecerá no dia 9 de 
fevereiro, às 10h, na sede 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo, 
na Barra Velha. Os segmen-
tos que ainda não indicaram 
seus representantes (titular e 
suplente) deverão fazê-lo na 
secretaria de turismo, prefe-
rencialmente até o dia 31 de 
janeiro. O mandato dos ti-
tulares do Comtur é de dois 
anos, podendo haver reelei-
ção.
O Comtur integra setores 
da sociedade, representados 
pelo poder público, associa-
ções com a finalidade de pre-
servar e incentivar o turismo, 
e representantes empresa-
riais ligados ao comércio e 
turismo. É composto por 21 
membros com representantes 
das Secretarias de Turismo; 
Cultura; Meio Ambiente; 
Esportes e Lazer; Obras; do 
Parque Estadual de Ilhabela; 
do Dersa – Desenvolvimento 
Rodoviário S/A; do Conseg 
– Conselho Comunitário de 
Segurança de Ilhabela; do 
setor de Hotelaria; do setor 
de Marinas e Iates Clubes; 
do setor de Bares e Restau-
rantes; do setor de Lojas, Co-
mércio e Serviços; dos Agen-
tes de Viagens e Turismo; 
Profissionais Autônomos de 

Turismo; Sociedades Ami-
gos de Bairro; Associação de 
Comunidades Tradicionais 
atuantes fora da área urba-
na municipal; representante 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo – CRE-
A-SP ou do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, indicado por Entidade 
ou Associação devidamente 
inscrita na Prefeitura de Ilha-
bela; das Organizações Não 
Governamentais – ONGs – 
Ambientalistas e Culturais 
do Município de Ilhabela; 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, inscrito na Subsecção 
de Ilhabela e Clubes de Ser-
viços.Os pedidos de candi-
datura serão feitos por ofício, 
indicando o titular e suplen-
te. Deverão ser entregues em 
papel timbrado da entidade 
ou órgão público e assinado 
pelo presidente ou respon-
sável legal. Documentos 
complementares deverão ser 
entregues junto com o ofício, 
conforme os seguintes casos:
“Os representantes do poder 
público municipal serão in-
dicados pelo Prefeito; Repre-
sentantes do Parque Estadual 
de Ilhabela, DERSA e CON-
SEG serão indicados pelos 
respectivos órgãos através de 
seu representante legal;
Representantes do setor de 
Hotelaria; do setor de Mari-
nas e Iates Clubes; do setor 
de Bares e Restaurantes; do 

setor de Lojas, Comércios 
e Serviços; dos Agentes de 
Viagens e Turismo; Profis-
sionais Autônomos de Tu-
rismo serão indicados por 
eleição interna de Associa-
ção constituída para o fim 
específico vinculado à vaga, 
devendo apresentar ofício, 
cópia autenticada da ata de 
eleição dos membros indi-
cados e cópia do estatuto da 
entidade ou associação;
Os representantes do setor de 
Sociedades Amigos de Bair-
ro; Associação de Comuni-
dades Tradicionais atuantes 
fora da área urbana munici-
pal; representante do Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de 
São Paulo – CREA-SP ou 
do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU, indi-
cado por Entidade ou Asso-
ciação devidamente inscrita 
na Prefeitura de Ilhabela; das 
Organizações Não Governa-
mentais – ONGs – Ambien-
talistas e Culturais do Muni-
cípio de Ilhabela; Ordem dos 
Advogados do Brasil, ins-
crito na Subsecção de Ilha-
bela e Clubes de Serviços 
deverão apresentar ofício, 
assinado pelo presidente da 
entidade indicando o titular 
e o suplente  à vaga preten-
dida. No momento do cadas-
tramento também deverá ser 
apresentada cópia do estatuto 
da entidade e da última ata de 
eleição para presidente.



A Prefeitura Municipal 
de Caraguatatuba oferece 
diversas atrações para as 
férias. A cidade conta com 
17 praias, duas ilhas, três 
cachoeiras e ainda outras 
atrações radicais para to-
das as idades.
Parque Estadual Serra 
do Mar (PESM)

Criado em 1977, o Parque 
Estadual Serra do Mar re-
presenta a maior porção 
contínua preservada de 
Mata Atlântica no Brasil. 
Seus 332 mil hectares per-
correm uma extensão que 
compreende 25 municí-
pios paulistas, desde a di-
visa do estado com o Rio 
de Janeiro até o litoral sul 
de São Paulo.
 O turismo ecológico é 
uma excelente opção para 
quem está visitando a ci-
dade e o PESM Núcleo 
Caraguatatuba tem recebi-
do milhares de visitantes 
por conta das  suas ativi-
dades. 
 As principais atrações do 
parque são as trilhas do 
Poção e do Jequitibá (am-
bas são as atividades mais 
procuradas pelo público) 
e Observação de Aves nas 
Trilhas (Birdwatching). 
Todas as trilhas passam 
pelo Centro de Visitantes, 
onde o turista poderá co-
nhecer um pouco do pa-
trimônio histórico-cultural 
e natural, em exposições 
do parque. Macacos, Co-
tias, esquilos, tamanduás, 
tucanos, saíras e surucu-
ás estão entre as espécies 
de animais que podem ser 
avistados durante as trilhas 
nesta Unidade de Conser-
vação. Entre as espécies 
da flora, destacam-se ár-
vores como jequitibás, fi-
gueiras-brancas e canelas.
Por conta da grande de-
manda neste período, re-
comenda-se entrar em 
contato previamente para 
verificar a disponibilidade 
de vagas para a realização 
das atividades. O PESM 
presta atendimento ao pú-
blico das 8h às 17h.
As trilhas contam com 
monitores ambientais do 
Parque e apoio de vigilan-
tes.
Também vem sendo im-
plantada a Trilha das Pal-
meiras, que será totalmen-
te adaptada e acessível a 
pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida 
como idosos, gestantes e 
crianças pequenas. O per-
curso, de 700 metros, será 
pavimentado e conduzirá 
os visitantes por um traje-
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Site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba

divulga resultado do 
processo seletivo

para estágio

Taubaté inicia ADL de 
verão

O site oficial da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
divulgando, desde a tarde 
de quinta-feira (5), o resul-
tado do Processo Seletivo 
para Estágio nº 2/2016., 
em: www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br
As vagas para estudantes 
do nível Superior con-
templam as áreas de Ad-
ministração de Empresas, 
Direito, Serviço Social, 
Informática, Arquitetura 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté iniciou nessa se-
gunda-feira, dia 9, uma 
nova ADL (Análise de 
Densidade Larvária) para 
identificar qual região do 
município apresenta maior 
infestação de larvas do 
Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya.
Os dados possibilitam a 
intensificação do combate 
ao inseto nas áreas da ci-
dade nesse período de ve-
rão, marcado por chuvas e 
altas temperaturas. O estu-
do é coordenado pela Vigi-
lância Epidemiológica do 
município e desenvolvi-

e Urbanismo, Biologia, 
Fisioterapia, Farmácia, 
Engenharia Civil, Enge-
nharia Ambiental, Edu-
cação Física, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda 
e Pedagogia. E ainda, es-
tudantes de nível Médio e 
estudantes de Técnico em 
Administração, em Infor-
mática, em Segurança do 
Trabalho e em Serviços 
Jurídicos.
Os resultados estão di-

do pelos agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos).
Cerca de 3.600 imóveis 
escolhidos aleatoriamen-
te devem ser visitados.  A 
cidade é dividida em seis 
áreas, onde são verifica-
das a existência de larvas 
do mosquito e os tipos de 
recipientes em que foram 
encontradas.
Os resultados obtidos ge-
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 

vulgados no site em 
ordem alfabética de 
curso. Os candidatos  
serão convocados de acor-
do com ordem de classi-
ficação, de acordo com a 
necessidade de contrata-
ção da Prefeitura.
O Processo Seletivo de 
Estágio é uma realização 
do CIEE - Centro Integra-
do Empresa-Escola, para 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

da cidade há maior risco 
de transmissão.
A última ADL, realizada 
em outubro do ano pas-
sado, mostrou uma queda 
histórica nos indicadores 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegyp-
ti, com 0,3 pontos no IB. 
Este foi  o melhor resul-
tado para uma ADL desde 
2010, quando começou a 
ser feito o monitoramento 
em Taubaté.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros do mosqui-
to.

Caraguatatuba oferece
diversas atrações

para as férias neste verão
to que tem início na Sede 
Administrativa do Parque, 
passando por um trecho 
de Mata Atlântica preser-
vado. Durante o percurso, 
há três pontos para des-
canso e piquenique. A tri-
lha irá terminar no Centro 
de Visitantes, onde haverá 
estrutura de banheiro, ex-
posições temáticas e audi-
tório.
O ingresso custa R$ 13 
reais. Menores de 12 anos 
(acompanhados por pais 
ou responsáveis), maiores 
de 60 anos, professores de 
escola pública com com-
provante e pessoas com 
deficiência. Estudantes 
identificados com cartei-
rinha pagam meia entrada, 
moradores do bairro do 
Rio do Ouro, apresentando 
comprovante de residência 
são isentos das taxas.
Recomenda-se que o visi-
tante leve água, lanche, re-
pelente, protetor solar, toa-
lha e máquina fotográfica.
As vestimentas adequadas 
para fazer as trilhas são: 
tênis antiderrapante, calça, 
camiseta, óculos e boné.
O endereço do Parque Es-
tadual Serra do Mar é Rua 
Horto Florestal nº 1200, 
no bairro Rio do Ouro. 
O telefone para contato é 
(12) 3882-5999.
 Voo livre

“Uma indescritível sen-
sação de liberdade”, foi 
assim que o turista colom-
biano Jairo Ananya des-
creveu seu sentimento ao 
pousar no solo da Praia do 
Centro após completar seu 
primeiro voo de parapente. 
Empolgado, Jairo confes-
sou por que procurou o es-
porte: “Eu procurava adre-
nalina e este esporte podia 
me proporcionar isso. Eu 
me senti como um pássa-
ro. Recomendo que todos 
pratiquem isso”.
O esporte é praticado por 
vários turistas e moradores 
da cidade e reúne uma le-
gião de praticantes durante 
os eventos da Associação 
Caraguatatuba de Voo Li-
vre (ACVL).
 O diretor da ACVL, Sa-
muel de Oliveira, falou 
sobre a procura pela prá-
tica dessa atividade: “É 
um esporte maravilhoso 
e que proporciona novos 
sentimentos. As pessoas 
que procuram a ACVL e 
as empresas que oferecem 
cursos e passeios querem 
sair da rotina, entrar em 
contato com a natureza, ter 
o sentimento de liberdade” 
afirmou.

Samuel alerta para cui-
dados necessários antes 
de praticar o esporte: “O 
aluno não pode ocultar 
problemas de saúde ou 
despreparo físico, pois os 
riscos de acidentes podem 
ocasionar grandes fraturas 
ou até mesmo a morte. E 
não é permitido voar com 
condições climáticas des-
favoráveis como nebli-
na e chuva, por exemplo. 
Todos os instrutores são 
homologados pela Asso-
ciação Brasileira de Voo 
Livre.” alertou o diretor da 
ACVL.
 Os serviços oferecidos 
pelas escolas de Voo Livre 
são os cursos de asa delta 
(com o custo em média 
de 3500 reais), parapente 
(custo em média de 2500 
reais) e o passeio com o 
instrutor (custo em média 
de 180 reais).
Praia Acessível

Caraguatatuba conta com 
o projeto Praia Acessível, 
da Secretaria dos Direitos 
da pessoa com deficiên-
cia e do idoso. No projeto 
são realizados banhos de 
mar adaptados com o au-
xílio de cadeiras anfíbias, 
passeio de caiaque e stand 
up paddle e passeios de bi-
cicletas adaptadas na orla 
da praia. Todas as ativida-
des são realizadas com o 
acompanhamento de edu-
cadores físicos.
 O projeto Praia Acessível 
funciona de terça a domin-
go, das 8h30 às 16h30 e 
fica localizado na Praia do 
Centro ao lado da quadra 
de tênis. O serviço é gra-
tuito.
Espaço Aventura

No Centro de Caragua-
tatuba funciona o Proje-
to Espaço Aventura que 
conta com atividades de 
escalada, tirolesa, rapel e 
arborismo. Todas as ativi-
dades são acompanhadas 
por monitores.O Espaço 
Aventura atende aos pú-
blicos infantil, adaptado 
(para pessoas com qual-
quer tipo de deficiência) e 
adulto.
 Horário de funcionamen-
to: Quarta-Feira, das 8h às 
14h. Quinta-Feira, das 13h 
às 19h. Sexta e sábado, das 
16h às 22h. Domingo, das 
10h às 16h. O serviço é 
gratuito.
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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) .

Conselho da Condição Feminina abre inscrições
para novos membros em Caraguatatuba

O Conselho Municipal da 
Condição Feminina está com 

inscrições abertas para o pre-
enchimento de 10 vagas de 

conselheiras da Sociedade 
Civil, sendo cinco titulares 
e cinco suplentes. As inte-
ressadas devem procurar a 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Ci-
dadania, das 8h às 17h, até o 
próximo dia 17.
Podem se candidatar para o 
biênio 2017-2019, mulheres 
residentes em Caraguatatu-
ba, com mais de 21 anos de 

idade. No ato da inscrição 
tem que levar cópia do docu-
mento de identidade (RG e/
ou Carteira de Classe), cópia 
do CPF e cópia do compro-
vante de residência.
O mandato das conselheiras 
será de dois anos, podendo 
concorrer à reeleição por 
mais dois anos. Após a fase 
inicial de inscrição, as can-
didatas serão escolhidas por 

meio de eleição, que será re-
alizada no dia 3 de fevereiro, 
das 13h às 17h, na sede do 
Conselho da Condição Femi-
nina.
As funções de conselheiras, 
assim como a de Presidente 
e mesa diretora, não são re-
muneradas, mas, considera-
das como serviços relevantes 
à comunidade. Mais infor-
mações pelo telefone 3886-

2030, setor dos Conselhos 
Municipais.
Serviço: Inscrições para 
Conselheira da Condição Fe-
minina De 2 a 17 de janeiro, 
das 8h às 17h Local: Secre-
taria Municipal de Desenvol-
vimento Social e Cidadania 
(Avenida Vereador Antonio 
Cruz Arouca, 121- Indaiá)
Telefone: 3886-2030 – Con-
selhos Municipais


