
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 11 DE JANEIRO DE 2017 EDIÇÃO 1887 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Convênio reverte
fechamento de aeródromo

em Pindamonhangaba

PAT de Caraguatatuba tem 
novas vagas

Nesta segunda-feira (9), 
foi outorgado o convênio 
entre o Aeroclube e a Pre-
feitura, para o funciona-
mento do aeródromo da 
cidade. O convênio foi as-
sinado entre a Prefeitura e 
o presidente do Aeroclube, 
Osmar Pacca.
A outorga do convênio 
reverteu o fechamento 
do aeródromo da cidade, 
que estava pendente. Por 
determinação da ANAC 
- Agência Nacional de 
Aviação Civil, o prazo fi-
nal para a realização deste 
convênio entre a institui-
ção e a Prefeitura era até 
fevereiro deste ano, caso 
contrário, o aeródromo de 
Pindamonhangaba seria 
excluído do cadastro da 
Agência, com consequen-
te fechamento ao tráfego 
aéreo.
Existente desde 1939, esta 

Seguem abaixo as vagas de 
emprego disponibilizadas 
pelo Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba. Todas 
estas vagas estão cadastra-
das no site da Prefeitura no 
Serviços ao Cidadão.
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.
 Monitor Artesão, Moni-
tor tricô/crochê, Atendente 
de farmácia, Atendente de 
padaria, Auxiliar de enfer-
magem, Açougueiro, Ca-
bista, Empregada  domés-
tica  nos serviços gerais, 
Farmacêutico, Funileiro 
de veículos, Instalador de 
som e acessórios de veí-

seria a primeira vez que o 
aeródromo teria suas por-
tas fechadas, caso o con-
vênio não fosse assinado. 
De acordo com o presi-
dente do Aeroclube, ins-
tituição responsável pelo 
aeródromo, Osmar Pacca, 
o local é comparado a uma 
porta de entrada da cidade, 
utilizado por muitos exe-
cutivos e empresários que 
vêm a Pindamonhangaba, 
colaborando com o desen-
volvimento econômico do 
município, para destacar 
uma das finalidades do lo-
cal.
“Recentemente, recebe-
mos no aeródromo o pou-
so de uma UTI Aeromédi-
ca, que veio para socorrer 
um paciente em nossa ci-
dade”, contou o presiden-
te.
Com a outorga deste con-
vênio, a partir de agora 

culos, Mecânico de veícu-
los automotores a diesel, 
Motorista de automóveis, 
Operador de caixa, Opera-
dor de telemarketing ativo 
e receptivo, Pintor de ve-
ículos, Pizzaiolo, Profes-
sor de dança, Professor de 
ensino fundamental , Pro-
fessor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
secretária, Supervisor de 
vendas comercial e Vende-
dor de consórcio.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-

Pindamonhangaba poderá 
solicitar recursos federais 
para investir no aeródro-
mo.
A Prefeitura apóia a ins-
tituição e entende a im-
portância do aeródromo 
para a cidade. “Dentre 
toda a sua importância, o 
aeródromo é uma base de  
emergência para a cida-
de e a única pista de pou-
so civil entre as cidades 
próximas, como Taubaté 
e Lorena, entre outras”, 
explicou Pacca. “Destaco 
ainda o papel do Aeroclu-
be de Pindamonhangaba,  
uma instituição que deve 
ser respeitada por todo o 
serviço realizado há mais 
de 70 anos em nossa cida-
de”.
O convênio outorgado 
tem validade segundo o 
mandato do Executivo, ou 
seja, até 2020. 

mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de Ca-
raguatatuba (PAT)  tem 
como objetivo promover 
oportunidades de emprego 
e inserção no mercado de 
trabalho e não oferece in-
formações sobre vagas por 
telefone, detalhes sobre as 
vagas somente pessoal-
mente no local.
Serviço:
O posto funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A distribuição 
de senhas de atendimen-
to é feita diariamente até 
16h30. O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.

A moradora de Ilhabela
Simoni Freitas agradece 
os Policiais Militares e

todos que ajudaram

Prefeitura de Paraibuna faz
mutirão de limpeza e ajuda

famílias que foram prejudicadas 
pela chuva desta segunda-feira

“Boa noite meus amigos, 
amigas e os Policiais Mi-
litares, quero agradecer a 
todos pelo carinho e aten-
ção que tiveram comigo 

Desde o final da tarde 
desta segunda-feira (09), 
a Prefeitura de Paraibuna 
realiza uma força tarefa 
com cerca de 40 homens 
que trabalham na limpeza 
e remoção dos entulhos 
gerados pela forte chuva 
que caiu na cidade.
    Uma equipe do Setor de 
Obras foi deslocada para 
fazer a limpeza e os repa-
ros numa ponte localizada 
na Estrada das Laranjeiras, 
danificada pelo grande vo-
lume de água. Outra equi-
pe precisou arrumar a rua, 
na subida para o Bairro do 
São Guido; a enxurrada 

quando pedi ajuda para 
encontrar o meu cachorro 
SPIKE (um labrador lin-
do!) que sumiu ontem a 
noite e só foi encontrado 

retirou parte das pedras de 
paralelepípedos e o local 
teve de passar por reparos 
para não prejudicar o trân-
sito na região.
    Segundo o chefe da De-
fesa Civil Municipal, An-
tonio José Moreira, a chu-
va atingiu um volume de 
40 milímetros, inundando 
algumas casas no Bairro 
do São Guido e, principal-
mente, na Vila de Fátima – 
local mais prejudicado por 
causa do transbordamento 
do córrego Lava-pés. “Es-
tamos à disposição para 
dar toda a assistência ne-
cessária aos moradores e 

hoje, perto da base da Fei-
ticeira”. O Policiamento 
de Ilhabela recebe reforço 
para o Verão. Sejam todos 
bem-vindos!!!!

ajudá-los no que for possí-
vel”, ressalta Moreira.
    Para ajudar os munícipes, 
a Prefeitura – por intermé-
dio do Departamento de 
Bem Estar Social – doou 
colchões, cobertores, pro-
dutos de limpeza e cestas 
básicas para 10 famílias.    
Em casos de emergên-
cia, o Governo Municipal 
orienta os moradores que 
entrem em contato com a 
Defesa Civil pelo telefone: 
3974-2070 / 9 8190-1862, 
e, se necessário, com o 
Departamento de Bem Es-
tar Social pelo telefone: 
3974-2040.
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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.

Nova direção da FUNDAC 
faz análise de atividades e 
contratos em andamento

A nova direção da Fun-
dação da Criança e do 
Adolescente de Ubatuba 
(FUNDAC) tem à frente 
os advogados Dr. Eugênio 
Zwibelberg como presi-
dente, Dr. Paulo Márcio 
Prado como assessor ad-
ministrativo e Dr. Ronaldo 
Nigro Filho como assessor 
técnico.
A primeira semana de tra-
balho foi inteiramente de-
dicada a conhecer e avaliar 
os contratos administrati-
vos, repasses e subvenções 
relativas às atividades de-
senvolvidas pela Funda-
ção, bem como os pron-
tuários de atendimentos 
realizados pela equipe téc-
nica da instituição, afirma 
o presidente Dr. Eugênio.
Objetivos
A FUNDAC tem como 
missão a implantação de 
projetos, programas e 
serviços de proteção es-
pecial e socioeducativos 
a crianças e adolescentes, 
atendendo ainda crianças 
e adolescentes que tenham 
seus direitos ameaçados 
ou violados, e adolescen-
tes considerados prati-
cantes de ato infracional, 
juntamente com seus fa-
miliares, além de promo-
ver a integração social 
por intermédio de projetos 
que envolvam programas 
educativos, formação pro-
fissional, mobilização da 
sociedade, entre outras ati-
vidades.
Também é responsável 
pelo Programa de Atendi-
mento a Crianças e Ado-

lescentes em Liberdade 
Assistida (LA) e em Pres-
tação de Serviços à Comu-
nidade (PSC), além da su-
pervisão de duas casas de 
acolhimento.
Costurando a Rede
Um dos principais objeti-
vos da nova direção é dar 
continuidade ao projeto 
“Costurando a Rede”, am-
pliando a atuação em rede 
das diferentes esferas vin-
culadas ao atendimento às 
crianças e adolescentes. 
“Isso inclui as secretarias 
de saúde, educação, assis-
tência social, Ministério 
Público, Vara da Infância 
e da Juventude, os conse-
lhos municipais da Crian-
ça e do Adolescente e da 
Assistência Social e de-
mais órgãos correlatos”, 
explica Dr. Eugênio.
“Para isso, estamos dan-
do sequência aos proce-
dimentos administrativos 
para executar um projeto 
de 12 meses de capacita-
ção de toda a rede, levan-
do informação a todos os 
envolvidos, não apenas do 
poder público, como tam-
bém as demais entidades 
da sociedade civil”, com-
pleta.
Outra ação diz respeito à 
inauguração do Espaço 
“João Alegre”, destinado 
à realização de projetos 
voltados para as crianças e 
adolescentes.
Atendimento humano
A equipe da FUNDAC é 
composta por um efetivo 
de 12 pessoas, incluindo 
psicólogos (2), assistentes 

sociais (2), pedagogos (2), 
agentes administrativos 
(2), motorista (1), auxiliar 
de serviços gerais (1), téc-
nico em contabilidade (1) 
e coordenador de projetos 
(1).
A nova direção destacou o 
trabalho extremamente hu-
mano realizado pela equi-
pe. “As crianças e adoles-
centes atendidos vêm de 
situações complexas de 
vida, que resultaram do 
rompimento de vínculos 
familiares, como casos de 
violências ou abuso sexu-
al”, destaca Dr. Paulo.
“A reintegração à família e 
à comunidade é o objetivo 
do atendimento, e isso exi-
ge um acompanhamento 
muito próximo das famí-
lias”, afirma Dr. Eugênio.
“Além disso, estamos 
unidos no objetivo co-
mum que é a preven-
ção da violação dos  
Direitos Fundamentais 
destas crianças e adoles-
centes. Pretendemos im-
plementar políticas públi-
cas, por meio de projetos 
sociais, com o foco no 
fortalecimento destas ga-
rantias asseguradas pelo 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)” afir-
ma Dr. Ronaldo.
Todos elogiaram o acolhi-
mento e a interação com 
a equipe da FUNDAC. O 
presidente finaliza: “São 
muitos os desafios que vi-
rão e nossa equipe, que é 
altamente capacitada, está 
preparada para essa mis-
são”.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aber-
ta Licitação na modalidade CONVITE nº 02/2017, Processo nº 04/2017, Edi-
tal 04/2017, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Execução de Obras: Muro de Arrimo, Drenagem e  Tela de Proteção Campo 
Society. Abertura da Sessão Pública dia 19/01/2017 às 08:10 horas. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Pre-
feitura Municipal até o dia 18/01/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito 
Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Sala da Câmara – Rua Sargento José Lourenço, 190 – São Bento do Sapucaí – SP CEP. 12490-000    
 Telefax : (12) 3971-1144  -  e-mail: secretaria@camarasbs.sp.gov.br  - Site: www.camarasbs.sp.gov.br

São Bento do Sapucaí,  06 de janeiro de 2017
VEREADOR  FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SILVA – Presidente da Câmara

VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS
(Art. 39,§6º, da Constituição Federal)

Valores Vigentes em 31 de Dezembro de 2016

Salão das Artes da
Secretaria de Cultura

recebe exposição
“Arte e Vida”

A partir de 10 de janeiro 
acontece no Salão de Ar-
tes da Secretaria de Cultu-
ra de Ilhabela, a exposição 
“Arte e Vida”, de Gorete 
Vinieri.Moradora do ar-
quipélago há 40 anos, a ar-
tista irá expor mais de 45 
telas de temas variados.
Orientada pelo professor 
Cris Goes, Gorete pinta 
por hobby e já gahou o 

Prêmio Aquisição, do Sa-
lão de Artes Plásticas Wal-
demar Belisário.
A mostra é promovida pela 
Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura, e pela Fundação Arte 
e Cultura de Ilhabela (Fun-
daci) e ficará aberta para 
visitação até 31 de janeiro.
Serviço
A exposição “Arte e Vida”

Data: 01 a 31 de janeiro de 
2017
Local: Salão de artes da 
secretaria de cultura.
Rua Dr. Carvalho 80, Cen-
tro Histórico, Ilhabela.
Horário de visitação:
De segunda a sexta das 9h 
às 22h
Sábado e domingo das 12h 
às 22h
Contato: 12. 3896 1747

Prefeitura de Caraguá
realiza estudo para

aumentar número de
caçambas de recolhimento 

de resíduos e entulhos

A Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP) está 
fazendo um estudo para 
aumentar o número de ca-
çambas para recolhimento 
de lixo e entulhos em toda 
a cidade.Também será ve-
rificada junto à Secretaria 
de Urbanismo, a possi-
bilidade de instalar lixei-
ras maiores em todas as 
praias.
 “O número de caçambas 
e lixeiras distribuídas pela 
cidade é pequeno, e se 
queremos que a população 
nos ajude a manter a cida-
de limpa, precisamos dar 
boas condições para isso. 
Já estamos analisando uma 
forma de espalhar mais ca-
çambas pela cidade”, ex-

plica Roberti Costa.
 Capina e Drenagem Há 
dois dias os servidores da 
SESEP estão empenhados 
em deixar a região do Ca-
maroeiro mais bonita. Es-
tão sendo realizados servi-
ços de roçada dos canteiros 
e da praça gramada que dá 
acesso à av. Jundiaí. “A 
última vez em que a praça 
foi limpa foi em novem-
bro, mas durante o verão, 
com muitas chuvas, a gra-
ma cresce rapidamente e 
o serviço precisa ser feito 
com periodicidade. Ain-
da bem que a equipe está 
aqui”, comenta Janaína 
Freitas, moradora da re-
gião. Já no bairro Sumaré, 
região central da cidade, 

trabalhadores da Sesep se 
empenham em melhorar 
o sistema de drenagem 
de águas pluviais na Rua 
Taubaté, entroncamento 
com a estrada Rio-Santos, 
nas proximidades do Fo-
rum. Até o final da tarde de 
hoje, a obra estará pronta.
 Também no bairro Suma-
ré, na Rua José Rabelo da 
Cunha, uma equipe traba-
lha assentando blokrets 
para melhorar a drenagem. 
A equipe técnica da prefei-
tura, verificou que existem 
diversos pontos de empo-
çamento, que dificultam o 
trânsito de veículos e de 
pedestres, além de servi-
rem como focos de den-
gue.

Proprietários de veículos com placa final 3 devem quitar
ou parcelar o IPVA 2017 até quarta-feira, 11/1 

Calendário de vencimento do imposto continua na quinta-feira, 12/1, para veículos 
de placa com final 4. 
Os proprietários de veículos com placa final 3 têm até quarta-feira, 11/1, para efe-
tuar o pagamento integral do IPVA 2017 com desconto de 3% ou parcelar o tributo 
em três vezes. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para 
aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.
O calendário continua na quinta-feira, 12/1, para veículos de placa final 4 e segue 
até 20/1 para os veículos com placa final 0, desconsiderando os finais de semana 
(veja a tabela).
O imposto pode ser quitado de três maneiras: à vista com desconto de 3% (janeiro); 
à vista sem desconto (fevereiro) ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo 
com a data de vencimento da placa. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma 
agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de 
Veículo Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2017.
O proprietário do veículo pode pagar o imposto nos terminais de autoatendimento, 
no guichê de caixa, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos 
pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, no en-
tanto essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento.
Aviso de Vencimento
O Aviso de Vencimento do IPVA de 2018 vai migrar para o ambiente digital e dei-
xará de ser enviado pelos Correios. Todas as informações sobre débitos de IPVA, 
DPVAT e multas poderão ser consultadas na página www.ipva.fazenda.sp.gov.br.
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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.

Taubaté inicia ADL de verão

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-
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 
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.

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.


