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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Ilhabela 
realiza vistoria técnica 

no Núcleo de
Regularização

Morro dos Mineiros

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento Ur-
bano, através dos depar-
tamentos de Habitação e 
Obras Públicas, realizou 
na última terça-feira, 8, 
uma série de vistorias téc-
nicas em diversos pontos 
do Núcleo de Regulariza-
ção Fundiária e Interesse 
Social Morro dos Minei-
ros, localizado no bairro 
do Itaquanduba.
Dessa vez, a vistoria técni-
ca teve o objetivo de ana-
lisar a localização geográ-
fica e topográfica de dois 
terrenos dentro do Núcleo, 
onde um deles deve ser 
escolhido para abrigar um 
conjunto de unidades ha-
bitacionais que serão ocu-
padas por famílias que atu-
almente residem em áreas 
de risco ou Área de Preser-
vação Permanente (APP).
A comitiva formada pelo 
prefeito de Ilhabela, Már-
cio Tenório; pelo secretá-
rio de Governo, Osvaldo 
Julião; Obras e Planeja-
mento Urbano, Katzumi 
Hoyer, o Tchumi e pelos 
diretores de Habitação e 
Obras Públicas, respecti-
vamente, Edvaldo Anizio 
da Silva e Wagner Rogério 
Silva, percorreram as ruas 
do Núcleo e avaliaram as 
condições dos lotes que 
medem 8.300 metros qua-
drados e 17.000 metros 
quadrados e devem deci-
dir, em breve, qual deles 
fará parte do maior projeto 
de Regularização Fundiá-

ria e Habitacional da his-
tória de Ilhabela.
Segundo o diretor de Ha-
bitação, Edvaldo Anizio 
da Silva, a vistoria técnica 
propõe a identificação vi-
sual do espaço físico onde 
determinados moradores 
do Núcleo irão residir. 
“Independente do terreno 
que deverá ser escolhido, 
a nossa proposta é estu-
dar como e onde as pesso-
as irão habitar. Depois da 
conclusão de qual dos lo-
tes abrigará melhor a nos-
sa ideia, o próximo passo 
será a desapropriação do 
mesmo e a confecção do 
projeto”, ressalta Silva.
Já o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, 
Katzumi Hoyer, o Tchu-
mi, explica que o intuito 
de estar pessoalmente nos 
terrenos é analisar, entre 
outras prioridades, a si-
tuação dos contribuintes. 
“Estando nos locais, temos 
a real visão do que pode 
ser feito e como sucederá 
a revitalização e reurbani-
zação na área. Com a vi-
sita em loco conseguimos, 
inclusive, conversar com 
a população e explicar o 
plano e projetos que já te-
mos redigidos. Dessa for-
ma, os moradores passam 
a ter uma melhor visão dos 
problemas e soluções para 
a região de residências em 
Área de Preservação Per-
manente (APP) e, também, 
áreas de risco”, explica o 
secretário.Márcio Tenório 
enfatiza que a Regulariza-

ção Fundiária é uma das 
prioridades desta adminis-
tração que propõem ofere-
cer infraestrutura para que 
as famílias possam viver 
com mais dignidade e com 
a certeza de que todos têm 
direito às condições apro-
priadas de vida. “Nun-
ca houve um projeto de 
Regularização Fundiária 
como o que estamos rea-
lizando em nossa cidade. 
Há anos não são construí-
das unidades habitacionais 
e os Núcleos só têm cres-
cido desordenadamente e 
de forma irregular. Vamos 
aplicar os recursos que 
a Prefeitura dispõe para 
levar dignidade e infraes-
trutura aos bairros. Esses 
moradores não só terão a 
situação das suas terras 
regularizadas, como verão 
bases de uma boa organi-
zação com a revitalização 
de todo o espaço”, finaliza.
Além de vistoriarem os 
terrenos, os funcionários 
da Prefeitura também con-
versaram com os morado-
res e ouviram sugestões e 
propostas para o processo 
de regularização que acon-
tece em diversos núcleos 
do município. O grupo 
esteve na avenida Via Pe-
rimetral, na rua José Lucas 
da Silvas e proximidades.
A arquiteta Camila Car-
deal, do Departamento de 
Habitação, também parti-
cipou da vistoria que ter-
minou na fiscalização da 
ponte sobre o rio Telma, 
no Perequê.

Calendário da coleta 
domiciliar de lixo

passa por alterações 
em Taubaté

Zona rural de Taubaté 
recebe campanha de 
vacinação antirrábica

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté irá al-
terar o calendário da cole-
ta domiciliar de lixo, partir 
do dia  1º de setembro. O 
município passará a ser 
dividido em três regiões, 
para melhoria do serviço: 
área rural, parte alta e par-
te baixa.
A alteração no calendá-
rio irá trazer ganhos à 
logística das operações 
com a redução no im-

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té promove nos dias 19 e 
26 de agosto, a campanha 
de vacinação antirrábica, 
na zona rural do municí-
pio. A expectativa é de que 
cerca de 5.000 animais se-
jam imunizados nos dois 
dias da campanha, que 

pacto do trânsito em de-
terminadas localidades.  
Os ajustes se fizeram ne-
cessários por conta da im-
plantação da coleta sele-
tiva, em junho deste ano. 
O novo calendário já está 
disponível no site www.
taubate.sp.gov.br.
Como contribuição ao tra-
balho dos coletores, o mu-
nícipe deve ensacar o lixo, 
depositando-o em local 
protegido, em frente a sua 

acontece das 9h às 16h. 
A zona urbana de Taubaté 
deve receber a campanha 
de vacinação nos dias 23 e 
30 de setembro.
Em 8 de julho, foram apli-
cadas 4.851 doses da vaci-
na em cães e gatos da parte 
alta da cidade. A anteci-
pação da campanha nes-

residência, próximo ao ho-
rário de recolhimento dos 
caminhões. É muito im-
portante respeitar o calen-
dário da coleta domiciliar 
e nunca colocar o lixo para 
fora de casa com muita an-
tecedência.
Em caso de dúvi-
das a população deve 
ligar para o SAC:  
0800 541 1202, que fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h.

te local ocorreu de forma 
preventiva após a confir-
mação pelo Instituto Pas-
teur de três casos de raiva 
em herbívoros.
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté: 3635-4091.
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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

O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser ten-
tação do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, 
a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado 
por heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactérias e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujam e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. 
E em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água 
salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média 
de 10% do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas es-
tações: o verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem dias).  Temperatura média no verão é de 
zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a 
máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de carvão ali existentes po-
dem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de ser cha-
madas, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No seu primeiro 
vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delicia!
- Obrigado, eu sofro de diabetes.
- E um pedaço de torta?
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer um 
copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do far-
macêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos machucar, 
trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não 
para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simples-
mente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da men-
te, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a obser-
vância desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor 
desprendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus 
pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode 
ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e 
individual.

Pensamentos, provérbio e citações

Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.

Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.

Os últimos serão os primeiros.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem modera raramente perde.

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não se cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato extremo, como não há verdades absolutas.

Abertas inscrições para vagas 
de estágio, por meio de

Convênio entre a Prefeitura
de Paraibuna e o CIEE

O Governo Municipal co-
munica que estão abertas 
as inscrições para estágio, 
por meio de Convênio com 
o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE). 

São duas vagas para esta-
giários de Pedagogia e Ca-
dastro Reserva (CR) para 
outras áreas.
     As inscrições poderão 
ser feitas no CIEE de São 

José dos Campos – Rua 
Coronel João Cursino, 53 
– Vila Icaraí, das 08h às 
17h. Informações pelo te-
lefone: (12) 3904-9900 ou 
pelo site: www.ciee.org.br
      Confira a relação das 
áreas:
CURSO SUPERIOR
Educação Física
Engenharia Civil
Direito
Pedagogia
Ciências Contábeis
Engenharia Florestal
Fisioterapia
CURSO MÉDIO/TÉCNI-
CO
Técnico em Informática
Técnico em Administra-
ção
ENSINO MÉDIO
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Região Centro-Sul de
Ubatuba terá plantão para
parcelamento de débitos

A escola municipal Ma-
ria da Cruz Barreto, no 
bairro do Perequê-Mirim, 
sedia no próximo sába-
do, 12, o segundo plantão 
do Programa de Parcela-
mento Incentivado (PPI) 
oferecido pela Prefeitura 
Municipal de Ubatuba. O 
atendimento ocorrerá das 
9 às 15h.  O Programa de 
Parcelamento Incentivado 
acontece até o dia 30 de 
agosto, período que con-
tribuintes terão a oportuni-
dade de regularizar débi-
tos como IPTU, ITBI, ISS 
e os não tributáveis, como 
multas. No último dia 5, 

o plantão foi realizado na 
escola municipal Virginia 
Lefèvre, na Maranduba.
Os descontos ofertados 
pelo PPI chegam a 100% 
do valor de juros e mul-
tas para o pagamento em 
cota única. Para quem 
optar pelo pagamento em 
até oito parcelas a redução 
de juros e multas será de 
80%. Já em 13 parcelas o 
desconto será de 60%.  E 
em até 18 parcelas o des-
conto será de 50% de juros 
e multas. As parcelas não 
poderão ser inferiores a R$ 
80,00.  Mais informações 
podem ser obtidas pelo 

telefone (12) 3834-1012. 
De segunda a sexta-feira 
o atendimento é realizado 
no Fácil da Prefeitura, lo-
calizado na avenida Dona 
Maria Alves, 865, centro, 
das 9 às 16h.
Próximos plantões:
12/08 - EM Maria da Cruz 
Barreto
Rua Pedro Cabral Barbo-
sa, 248, Perequê-Mirim
19/08 - EM Mário Covas
Rua da Cascata, 781, Ipi-
ranguinha
26/08 - EM Honor Figuei-
ra
Av. Itamambuca, 101, Ita-
mambuca

Alunos de jiu-jitsu da
comunidade de Castelhanos 

em Ilhabela participam de 
competição em
Caraguatatuba

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 
o Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social), 
proporcionou aos alunos 
do curso de jiu-jitsu da co-
munidade de Castelhanos, 
a oportunidade de assistir 
a IV Copa Caiçara de jiu-
jitsu, realizada em Cara-
guatatuba.
Na oportunidade, os alu-
nos assistiram e conhece-
ram como é realizado o 
campeonato, para na pró-
xima edição, participarem 

como competidores.
A oficina de jiu-jit-
su faz parte do Servi-
ço de Convivência e  
Fortalecimento de Víncu-
los, que é realizado pelo 
CRAS e tem o objetivo 
promover a convivência 
social, participação cidadã 
e o direito de ser e apren-
der.
Para a pedagoga do Cras, 
Thatiê Adragna Fava-
rello, essa é uma grande 
ocasião de desenvolver 
o protagonismo com as 
crianças. “Para esses alu-

nos que vivem em uma 
comunidade tradicional 
de difícil acesso, é uma  
ótima oportunidade para 
ampliar trocas culturais e 
de vivências, incentivando 
a socialização e convivên-
cia comunitária, além de 
promover o protagonis-
mo”, declarou a pedagoga.
Os alunos professor rece-
beram apoio da associação 
de jipeiros do arquipéla-
go, além da alimentação e 
transporte, oferecidos pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

Vagas de Emprego para Tremembé
Operador (a) de Call Center -> Com experiência e com domicílio em Tremembé. 
Interessados enviar currículo para: vagastremembe@gmail.com.

Supervisor (a) de Call Center -> Com experiência e com domicílio em Tremembé . 
Interessados enviar currículo para: vagastremembe@gmail.com.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2017,Processo nº32/2017, para 
Contratação de Empresa para realização da Feira Agropecuária de Redenção da 
Serra 2017. Abertura da Sessão Pública dia 28/08/2017 às 08:30 horas. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 25/08/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaoda-
serra.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
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UBS Mais Mourisco
inicia atendimento

em Taubaté

Fussta repassa uma tonelada 
de alimentosa entidades

sociais de Taubaté

A partir desta sexta-feira, 
dia 11 de agosto, começam 
as atividades na UBS Mais 
Mourisco, inaugurada na 
última quinta-feira, dia 10.
O sistema de agendamen-
to com os médicos espe-
cialistas da nova unidade 
deve seguir o fluxo estabe-
lecido pela rede: o cidadão 
é atendido em seu posto 
de origem e, em caso de 
necessidade, o médico o 
encaminha para um espe-
cialista.
A UBS Mais Mourisco 
vai ser referência de aten-
dimento especializado 
para as seguintes unida-
des: ESF Água Quente, 
Pamo Jaraguá, Pamo Vila 
Marli, Pamo Vila São 

Desde o início de 2017, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Taubaté (Fussta), 
já arrecadou uma tonela-
da de alimentos através de 
eventos e parcerias. Esses 
insumos foram repassados 
a entidades sociais e muní-
cipes em situação de vul-
nerabilidade social.
Através de espetáculos 
realizados no Teatro Me-
trópole com o Balé da Ci-
dade e o Integrarte Dança, 
e também com o projeto 
“Eu alimento a Cultura”, 

Geraldo, Pamo Santa Isa-
bel, Pamo IAPI, Pamo 
Jardim Resende, ESF Es-
planada Santa Teresinha  
e o próprio Mourisco. Em 
caso de dúvida, os pacien-
tes podem buscar esclare-
cimentos em suas unida-
des de saúde.
A UBS Mais Mourisco 
mantém a oferta de aten-
dimentos da rede básica de 
saúde (clínico geral, gine-
cologista, dentista, pedia-
tra e psicólogo) agregando 
o trabalho de especialistas 
como cardiologista, orto-
pedista, endocrinologista, 
dermatologista, vascular e 
geriatra.
São 1.301 m² de área cons-
truída a um custo de R$ 

idealizado pelo ator Sid-
ney Bretanha, foram arre-
cadados 640 kg de alimen-
tos não perecíveis.
Uma outra parceria foi 
com o Circo Las Vegas, 
que em passagem pela ci-
dade fez um espetáculo 
beneficente e arrecadou 
360 kg de alimentos.
Entre os alimentos arreca-
dados estão açúcar, arroz, 
aveia em flocos, farinha 
de trigo, farinha de man-
dioca, farinha de milho, 
feijão, fubá, leite, óleo, 

2,25 milhões, mais R$ 300 
mil em equipamentos.
A nova unidade de saúde 
conta com oito consultó-
rios médicos, dos quais 
metade para a oferta de 
consultas da rede básica e 
a outra metade para os es-
pecialistas.
O atendimento de pa-
cientes com consul-
tas marcadas até o dia 
9 de agosto será feito 
normalmente no Pamo  
(Posto de Atendimento 
Médico Odontológico) 
Mourisco. A partir do dia 
10, as consultas previa-
mente agendadas perma-
necem válidas, porém 
serão realizadas na UBS 
Mais Mourisco.

macarrão e sal.
As doações foram repas-
sadas a munícipes enca-
minhados pela Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social; à coopera-
tiva de catadores da Vila 
Marli e do Santa Tereza;  
ao CRAS Santa Tereza;  à 
entidade Madre Tereza de 
Calcutá;  a Casas Irmãos 
de Francisco; ao Centro 
de Convivência do Idoso; 
à APAE; ao Instituto São 
Rafael e à Casa Francisco 
de Idosos.

Margens do Rio Santo Antonio 
recebem equipe de limpeza

em Caraguatatuba
As margens do Rio Santo 
Antônio, nas proximida-
des do Centro de Especia-
lidades médicas (CEM-
CEO), estão recebendo 
desde ontem (10/08) uma 
equipe de limpeza da Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
que realiza a roçada e var-
rição do local.

Subordinados à Secreta-
ria de Serviços Públicos 
(Sesep), os funcionários 
estão não só nas margens 
do rio, como também em 
todos os canteiros grama-
dos da região.  Trabalham 
no local 10 funcionários, 
equipados com roçadeiras 
e rastelos.

Os serviços de limpeza 
também são estendidos à 
Rua José Antônio Domi-
ciano, à Avenida Mara-
nhão e à Avenida Rio de 
Janeiro, no trecho onde 
está localizada a Delegacia 
de Polícia.  A previsão é 
de que até a tarde de hoje, 
toda a área estará limpa.


