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A GAzetA dos Municípios

Pinda abre inscrições 
para Festival de

Marchinhas e lança 
“Carnaval Solidário”

Prefeitura começa
a entregar os

carnês de IPTU em
Campos do Jordão

Comédia com Duca Pantaleão 
e convidados  é atração no 

TMC em Caraguatatuba

Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas 
para o 10º Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas 2017. O prazo segue 
até o dia 3 de fevereiro e 
o evento será realizado de 
17 a 19 de fevereiro, no 
Largo do Quartel.
O festival vai abrir as 
ações do “Carnaval Soli-
dário”, um novo formato 
do evento que vai realizar 
diversas ações sociais du-
rante a programação.
Realizado por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em cumprimen-
to às Leis nº 5315, de 
21 /12/2011 e 5741, de 
16/12/2014, o Festival de 
Marchinhas homenageia, 
neste ano, “Darcy Torres”, 
e tem como objetivo res-

Pagamento da primeira 
parcela, ou cota única ven-
ce no dia 30 de Janeiro de 
2017
A Prefeitura de Campos 
do Jordão inicia a distri-
buição dos carnês do Im-
posto Predial Territorial 
Urbano (IPTU) 2017 na 
segunda-feira, dia 16. Os 
contribuintes têm até o dia 
30 de Janeiro para pagar a 
cota única com desconto e 
a primeira parcela. A ver-
são online também já está 
disponível no site da Pre-
feitura. Para emitir a guia 
de pagamento é preciso 
ter em mãos a inscrição 
do imóvel. O contribuinte 

O Teatro Mario Covas, em 
Caraguá, apresenta nes-
ta quinta-feira (19/1), às 
20h30, o espetáculo “Hu-
mor VIP de Quinta” com 
Duca Pantaleão. O humo-
rista interpreta o persona-
gem Dardinho, do quadro 
“Malandros de Niterói”, 
do programa “A Praça é 
Nossa”, do SBT.
Duca, que já foi vence-
dor do concurso “Show 

gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carna-
val, além de incentivar a 
criatividade dos compo-
sitores populares de todo 
o país. Cada participante 
poderá inscrever até duas 
composições (individual 
ou em parceria) inéditas, 
ou seja, ainda não grava-
das comercialmente.
As inscrições podem ser 
entregues pessoalmente ou 
enviadas por correio para 
o Departamento de Cultu-
ra, localizado no Palacete 
Tiradentes, na Praça Barão 
do Rio Branco, 22, CEP 
12400-280. Se for postado 
por correio, o material de 
inscrição deverá chegar ao 
Departamento de Cultura, 
no máximo até o dia 3 de 
fevereiro, às 17 horas.

deve clicar no  campo “ 2° 
Via de IPTU”.
Este ano, a correção será 
de 8,26% que é a infla-
ção acumulada de outu-
bro de 2015 até setembro 
de 2016, de acordo com 
o IPCA ( Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo). O período leva 
em conta a inflação acu-
mulada até o envio à Câ-
mara do projeto de Lei de 
atualização da Planta Ge-
nérica de Valores, que foi 
objeto de audiências pú-
blicas, nos dias 12, 13 e 14 
de dezembro de 2016.
O contribuinte que optar 
pelo pagamento à vis-

de Humor”, do programa 
“Domingão do Faustão”, 
da TV Globo, receberá no 
palco alguns convidados 
especiais, como a atriz e 
modelo Luna Alves e ar-
tistas regionais do cenário 
humorístico, uma oportu-
nidade de visibilidade para 
mostrarem ao público todo 
o seu talento.
Os ingressos podem ser 
adquiridos no Studio D 

Do total de obras inscritas, 
serão selecionadas 20 para 
as duas eliminatórias, sen-
do dez apresentadas por 
dia. A seleção das compo-
sições será realizada por 
pessoas indicadas pela Co-
missão Organizadora, com 
comprovada competência 
na área musical e carnava-
lesca.
A divulgação dos sele-
cionados será no dia 6 de 
fevereiro, no site oficial 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, onde já estão 
disponíveis o regulamento 
e a ficha de inscrição para 
o festival.
A programação completa 
e as ações sociais que en-
volvem o “Carnaval Soli-
dário” serão divulgadas na 
semana que vem.

ta terá desconto de 10%. 
Para garantir o desconto, 
porém, é preciso realizar 
o pagamento até a data do 
vencimento. A Secretaria 
de Finanças informa que 
quem não receber o carnê 
do imposto até o dia 20 de 
Janeiro, não puder impri-
mir pelo site ou tiver dúvi-
das referentes aos valores, 
deve procurar a Secretaria 
de Finanças, localizada na 
Avenida Frei Orestes Gi-
rardi nº 893.
Atualização cadastral: No 
final do ano, a Prefeitura 
promoveu um recadastra-
mento, para atualizar os 
dados. Ainda assim, a Pre-
feitura tem mais de 10 mil 
cadastros com dados in-
completos, entre eles pes-
soa física e jurídica, que 
estão sem CPF e CNPJ 
cadastrados no sistema. A 
não atualização descum-
pre as regras e traz difi-
culdades na geração dos 
carnês do IPTU. Por isso, 
junto ao carnê do IPTU 
deste ano, há um aviso 
para que a atualização ca-
dastral seja feita, inclusive 
pela internet.

Cabeleireiros (no Caraguá 
Praia Shopping e Serra-
mar Shopping) no primei-
ro lote (os primeiros cem) 
por R$ 40 inteira e R$ 20 
meia-entrada (na promo-
ção todos pagam R$ 20) e 
no segundo lote por R$ 60 
inteira e R$ 30 meia-entra-
da. Classificação: 16 anos. 
O Teatro Mario Covas está 
localizado na Av. Goiás, nº 
187, no Indaiá. Mais infor-
mações: (12) 3881.2623 
ou 97405.1315.
 Serviço
Espetáculo ‘’Humor VIP 
de Quinta’’ com Duca 
Pantaleão (Comédia)
Dia 19/1 – quinta-feira – 
às 20h30
Teatro Mario Covas
Ingressos: 1º Lote – R$ 
40/R$ 20 (Promoção: Va-
lor único R$ 20) l 2º Lote 
– R$ 60/R$ 30
Classificação: 16 anos | 
120 min.
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Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os pardos 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China, trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
   
Humor

Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha prima e meu primo.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de quê, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro! Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra Belrizonte, daí a 
danada virou numa curva e foi um derrame só. Eles tudinho lá pra baixo...
***
Diferença entre ser sogra do genro e ser sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem. Uma 
pergunta pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. É ele 
quem levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, faz o café de ma-
nhã, arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e faz a faxina da casa. Só depois é 
que vai trabalhar, em silêncio, para não acordar a minha filha. Um amor de genro! 
Benza-o, oh Deus!
- Quem bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal. Imagina 
que ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, fazer 
o café de manhã, arrumar a casa, lavar as louças, recolhe o lixo e fazer a faxina da 
casa. E depois de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, pra não acordar 
a preguiçosa, vagabunda e encostada da minha nora, aquela porca, nojenta e mal 
agradecida!
Conclusão: Mãe é mãe! Sogra é sogra!

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um importan-
te 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 simplesmente nos 
inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor despren-
dido e de generosidade amorosa. Cultive esses estado. Conheça os seus pensamen-
tos, 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.
***
Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse

Pensamentos, provérbios e citações

Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.
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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.

Atletas de Ginástica 
Rítmica  de Pinda

participam de clínica 
com campeã

Panamericana

Na última semana, as atle-
tas da Ginástica Rítmica 
de Pindamonhangaba par-
ticiparam de uma clínica 
com a ginasta tetracampeã 
pela Seleção Brasileira 
e campeã panamericana, 
Ana Paula Ribeiro. Foram 
sete dias de aprendizado, 
para a equipe que repre-
senta a cidade nas compe-
tições.
De acordo com a técnica 
da modalidade, na Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Pin-
damonhangaba - Simone 
Ferreira Rosa, a iniciativa 
teve como meta o aperfei-
çoamento das atletas da 
cidade, visando dar maior 
aparato técnico nas coreo-
grafias, para participação 
nas competições, princi-
palmente nos Jogos Re-
gionais.
A campeã panamerica-
na Ana Paula Ribeiro se 
sentiu acolhida e acredita 
que o conhecimento que 
transmitiu para as atletas 
irá colaborar bastante com 
o desenvolvimento das 
meninas. “Acredito que 
essa clínica dará resulta-
dos muito positivos para 
as atletas. As ginastas de 

alto rendimento precisam 
ter uma cabeça boa, ser 
persistentes e ter discipli-
na. Isso é mais fundamen-
tal que o treinamento em 
si, o corporal”, explicou 
Ana Paula. “Trago meus 
conhecimentos de Seleção 
Brasileira e de treinamen-
tos na Rússia e Bulgária, 
que são os melhores países 
na modalidade. Esse tipo 
de trabalho faz crescer a 
ginasta, melhorar de nível 
e ter melhores resultados”, 
disse.
Além do treinamento téc-
nico, Ana Paula conversou 
e aconselhou as ginastas 
de Pinda, dando várias 
dicas para que elas tam-
bém sejam vitoriosas. “Eu 
consegui realizar meu so-
nho de ser campeã pana-
mericana e de participar 
da seleção brasileira, com 
muita dedicação. Sem de-
dicação, sem sacrifício, 
não existe vitória, não 
existe conquista. Se elas 
querem ser grandes vito-
riosas, ter bons resultados, 
ser grandes ginastas, isso 
exige sacrifício e dedica-
ção”, concluiu.
Exemplo para as iniciantes
De acordo com a profes-

sora Simone Rosa, a Ana 
Paula, sendo uma atleta 
de alto rendimento, é um 
espelho para a equipe de 
competição de Pindamo-
nhangaba. E as ginastas, 
por sua vez, são um exem-
plo para as meninas da es-
colinha de iniciação. “As 
menininhas que estão co-
meçando querem ser como 
as ginastas que vão para os 
Jogos Regionais. Todas 
querem ser do nível mais 
alto”, garantiu.
Pindamonhangaba oferece 
aulas gratuitas de inicia-
ção na Ginástica Rítmi-
ca, abrangendo desde as 
crianças que nunca viven-
ciaram a modalidade, a 
partir dos 5 anos, até me-
ninas de 12 anos.
Neste ano, a Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer vai oferecer as es-
colinhas de Ginástica Rít-
mica no CT Luis Caloi, no 
CE Zito (Moreira César) e 
no ginásio do Araretama. 
As inscrições começam no 
dia 6 de fevereiro e devem 
ser feitas diretamente nos 
locais das aulas, mediante 
apresentação de duas fotos 
e cópia do RG ou certidão 
de nascimento da criança.
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Defesa Civil de
Caraguatatuba

passa por capacitação 
da Casa Militar

Agentes da Defesa Civil 
das quatro cidades do Lito-
ral Norte fizeram um trei-
namento básico por meio 
de videoconferência para 
estruturação e atualização 
das Coordenadorias Mu-
nicipais de todo o Estado 
nesta segunda-feira (16), 
na Diretoria Regional de 
Ensino, no Indaiá.  A capa-
citação também envolveu 
as Defesas Civis de todo o 
Estado e foi oferecida pela 
Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil (CEDEC
-SP), ligada à Casa Mili-
tar, e contou com o apoio 
da Secretaria de Estado da 
Educação.
 A capacitação abor-
dou orientações rela-
cionadas à atualização 

de dados cadastrais dos 
órgãos municipais (Siste-
ma Integrado de Defesa  
Civil/SIDEC); ao curso 
“Defesa Civil: A Aven-
tura”; sobre a Campanha 
“Construindo Cidades 
Resilientes”; e ao atual 
período de chuvas, vulne-
rabilidade à ocorrências de 
desastres, adoção de medi-
das necessárias à redução 
de tais riscos, orientações 
quanto aos Planos Preven-
tivos, e criação do Plano 
de Contingência.
 De acordo com o secretá-
rio de Trânsito, Segurança 
e Defesa Civil, Campos Ju-
nior, Caraguatatuba dispõe 
de Planos Preventivos e de 
Contingência, além de mo-
nitorar os locais de risco. 

“Há necessidade de atuali-
zação dessas áreas, que fo-
ram identificadas em 2010 
e complemento do efetivo 
com dedicação exclusiva à  
Defesa Civil. Em todo 
caso, devido à existência 
dos planos, a atual admi-
nistração está totalmen-
te engajada e preparada, 
acompanhando os índices 
pluviométricos e as pre-
visões meteorológicas”, 
adianta. 
 Campos Junior disse que as 
atividades também abran-
gem o acompanhamento 
das marés. “Iniciamos o  
contato com a Associação 
dos Quiosques de Cara-
guatatuba para ações pre-
ventivas em caso de ressa-
cas.”

Cine Clube exibe clássicos 
do cinema com 

entrada franca neste fim 
de semana em Caraguá

Trailer de filme da Grávida de Taubaté viraliza na internet

O projeto “Cine Clube”, 
realizado pela Fundacc 
– Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba, oferece aos sábados 
e domingos durante todo 
o ano, sempre às 20h, na 
Videoteca “Lúcio Braun”, 
exibições de clássicos do 
cinema dos mais variados 
gêneros. As sessões são 
gratuitas e abertas ao pú-
blico em geral. Nos pró-
ximos dias 21 e 22, serão 
exibidos os filmes “O Ar-
tista” e “Um Amor de Ve-
rão”, respectivamente.
 Na trama do filme “O Ar-
tista”, o ano é 1927 e um 
astro do cinema mudo 
Hollywoodiano teme quea 
chegada do cinema falado 
faça-o perder espaço e cair 

Um trailer de um filme com a história 

no esquecimento. Enquan-
to isso, uma jovem dança-
rina por quem ele se sente 
atraído, recebe oportuni-
dades no novo segmento. 
Será o fim de sua carreira 
e de uma paixão?
 Por sua vez, a história 
de “Um Amor de Verão” 
gira em torno de um ado-
lescente rebelde enviado 
por seus pais para passar 
o verão em uma pequena 
cidade. Lá, conhece uma 
jovem estudiosa que so-
nha em se tornar médica, 
mas cujo sonho é amea-
çado pela mãe, que gasta 
o dinheiro da família de 
forma irresponsável. O 
adolescente então elabora 
um plano para ganhar di-
nheiro, atraindo a atenção 

da grávida de Taubaté, feito pelo canal 

da jovem, possibilitando o 
pagamento de sua univer-
sidade. A Videoteca “Lú-
cio Braun” está localiza-
da no Polo Cultural Profª 
Adaly Coelho Passos, na 
Praça Dr. Cândido Motta, 
nº 72, no Centro de Cara-
guá. Mais informações: 
(12) 3897.5661.
 Serviço
Projeto Cine Clube 
Videoteca Lúcio Braun l 
Entrada Franca 
Sábados e domingos – às 
20h
Dia 21/1 – Sábado
Filme ‘’O Artista’’ | Ro-
mance, 100 min., 12 anos
Dia 22/1 – Domingo
Filme ‘’Um Amor de Ve-
rão’’ | Drama, 100 min., 14 
anos 

de humor Tapa Olho Experimental, de 
Júnior Guimarães, viralizou nas redes 
sociais.
O vídeo, divulgado na última sexta-fei-
ra (13), já teve mais de 50 mil visuali-
zações e 1 mil compartilhamentos. O 
trailer foi produzido em 3 dias, entre 
gravação e edição.
O canal Tapa Olho Experimental é co-
nhecido por seus vídeos com sátiras dos 
moradores de diversas cidades da região 
do vale do Paraíba, o ‘Reações Valepa-
raibanas’.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 100, Termo nº 6468
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL FELIX e FABIULA CRYSLEY 
LAZARINI DE GODOY, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 31 de maio de 1989, de profissão ajudante geral, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada do Jacaré, KM 9,2, Cor-
reias, Potim/SP, filho de EDNA APARECIDA FELIX. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 8 de junho de 1984, de profissão vendedora, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Pedro LAzarini, nº 100, Jardim Bom 
Jesus, nesta cidade, filha de JURACÍ LAZARINI DE GODOY, 54 anos, nascida 
na data de 17 de dezembro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. 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. 

A história
A grávida de Taubaté surgiu quando em 
2012 a pedagoga Maria Verônica Apare-
cida ficou conhecida por sua gravidez de 
quadrigêmeos, que depois descobriram 
ser uma farsa. Ela e o marido chegaram 
a participar de vários programas de tele-
visão e ganhar doações para as crianças. 
Verônica e o marido dela, Kléber Edu-
ardo Melo, chegaram a responder um 
processo por estelionato, mas em 2014 
a Justiça extinguiu o processo sem puni-
ção. O casal ainda vive em Taubaté.

Ilhabela registra mais de 95% de ocupação
no final de semana

O final de semana foi mo-
vimentado em Ilhabela. De 
acordo com a Associação 
Comercial e Empresarial, 
o índice de ocupação de 
hotéis e pousadas foi cerca 
de 95%.A cidade atrai tu-
ristas que agita a economia 
com o consumo em bares, 
restaurantes e lojas. Além 
das atrações turísticas, o 
arquipélago também con-

ta com programações que 
atraem os amantes de es-
portes e artes.No sábado 
(15/01), aconteceu a aber-
tura do Verão Agita Mais 
Ilhabela, com uma extensa 
programação, que vai de 
jogo de futebol de areia 
com grandes ídolos do fu-
tebol, como Gilmar, Dinei, 
Serginho Chulapa, entre 
outros, a aulas de zumba 

e torneio de bocha. Já na 
parte cultural, foi possível 
conferir a exposição Arte 
e Vida, da artista Gorete 
Vinieri, no Salão das Ar-
tes da Secretaria de Cul-
tura, com entrada gratui-
ta.“Ilhabela está com uma 
ocupação surpreendente 
nesse início de ano e vem 
mantendo, desde a virada, 
mais de 90% dos leitos 

ocupados, e isso é muito 
bom para o comércio, pois 
gera emprego e distribui 
renda. Nossa expectativa 
é que até o final de janeiro 
esse número continue em 
torno de 90%, propiciando 
assim uma movimentação 
em torno de 150 mil turis-
tas na Ilha esse período”, 
disse o secretário de Turis-
mo, Ricardo Fazzini.
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Taubaté reduz casos
de dengue no início

de janeiro

Escola do Trabalho
oferece curso rápido

de salgadeiro

Balanço divulgado pela 
Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté mostra 
queda no número de casos 
confirmados de dengue 
nas duas primeiras sema-
nas de 2017.
Foram emitidas até agora 
61 notificações de suspei-
tas da doença, com 1 caso 
positivo, 4 casos negativos 
e 56 aguardando o resulta-
do de exames. No mesmo 
período de 2016 foram re-
gistrados 114 casos positi-
vos.

Com duração de três dias e 
carga horária de 12 horas, 
a Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece o curso de 
salgadeiro. As inscrições 
podem ser feitas a partir do 
dia 18 de janeiro, às 8h30, 
na unidade da Jaboticabei-
ras I, que fica na Av.Monte 
Castelo, 15.
O curso será realizado de 
23 a 25 de janeiro e estão 
disponíveis 20 vagas, sen-
do dez  por turma: de ma-
nhã (das 8h às 12h), e  à 
tarde ( das 13h às 17h). As 

Ainda na primeira quin-
zena de janeiro foram re-
gistradas 3 notificações de 
casos suspeitos de chikun-
gunya e uma notificação 
de suspeita de zika. A Vi-
gilância Epidemiológica 
aguarda o resultado dos 
exames destes casos.
Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté permanecem 
em alerta e promovem 
ações diárias para o com-
bate aos criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 

vagas são preenchidas por 
ordem de chegada.
Podem se inscrever can-
didatos acima de 16 anos, 
sendo necessária a apre-
sentação das cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço.
O curso oferece forma-
ção básica para confecção 
de salgados para festas, 
uma alternativa rápida  
de qualificação e geração 
de renda.  Além disso, os 
alunos receberão o certifi-
cado pela Escola do Tra-

responsável pelos vírus 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
O apoio da população é 
fundamental para con-
ter o avanço de casos em 
Taubaté. Denúncias sobre 
criadouros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também dis-
ponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

balho.
Durante o curso os alunos 
vão aprender a fazer es-
firra, pizza enrolada, co-
xinha, rissole, bolinho de 
queijo, empada, croquete, 
quibe e pão de queijo.
Serviço:
Escola do Trabalho – Jabo-
ticabeiras I
Curso de salgadeiro
Inscrição: 18 de janeiro, a 
partir das 8h30.
Local: Av. Monte Castelo, 
15.
Telefone: 3625-5068

Prefeito Aguilar Jr anuncia 
congelamento de tarifa de 

ônibus, construção de
duas creches e uma UBS

A Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, através do 
prefeito Aguilar Júnior, 
anunciou o congelamento 
da tarifa de ônibus neste 
ano de 2017. 
Segundo o prefeito, não 
há justificativas para que 
se tenha um reajuste. Uma 
série de reivindicações dos 
usuários também será en-
caminhada para a empre-
sa, como atraso de horá-

Servidor e contas
O prefeito anunciou o re-
torno das faltas abonadas, 
direito garantido do fun-
cionalismo e que foi reti-
rado na antiga gestão.
Os concursos públicos fei-
tos na gestão anterior con-
tinuam vigente e os servi-
dores serão chamados de 
acordo com as demandas 
das secretarias. 
Em relação as contas da 
Prefeitura, Aguilar Júnior 
tem  explicado que, ao 
contrário do que foi noti-

rios em linhas, condições 
da frota e acessibilidade. 
Há apenas nove dias na 
administração da cidade, 
o prefeito já tem mostrado 
sua participação em todas 
as áreas e anunciou para a 
população para este ano a 
construção de duas creches 
uma no bairro do Pegorelli 
e uma no bairro Golfinhos, 
ambas na região sul da ci-
dade,  para atender uma 

ciado pela antiga gestão, 
não há R$ 61 milhões em 
caixa para gastar.
“Dos R$ 61 milhões anun-
ciados, temos R$ 29 mi-
lhões em contas vincula-
das, ou seja, dinheiro já 
destinado e empenhado, 
R$ 20 milhões de restos a 
pagar, além de uma multa 
do Meio Ambiente de R$ 
5 milhões. Além disso, 
tem muita hora extra de 
servidor que não foi paga 
e eles têm direito de rece-
ber. Sem contar hoje o dé-

demanda de aproximada-
mente  600 crianças. Já o 
bairro do Ipiranga, região 
central,  irá receber uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Os projetos execu-
tivos estão sendo feitos e 
devem ser encaminhados 
em breve para licitação.
Ainda na área da saú-
de, na próxima semana, 
técnicos das Secreta-
rias de Saúde e Obras se  
reunirão para montar um 
projeto de ampliação da 
UBS do Massaguaçú, re-
gião norte. A novidade 
será o funcionamento no 
período noturno.
Já a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da 
Zona Sul passará por um 
novo processo de licita-
ção, pois foram encontra-
das falhas no prédio.

ficit do Caraguá Prev que 
chega a R$ 110 milhões. 
Basta fazer a soma e ver 
que a prefeitura não tem 
dinheiro”, esclareceu.
O fator que deve minimi-
zar esse impacto será a re-
ceita originária da arreca-
dação do IPTU, cujo carnê 
não foi impresso pela ad-
ministração passada. Po-
rém, a entrada do dinheiro 
vai atrasar por conta do 
envio dos carnês que co-
meçam a chegar nas resi-
dências nos próximos dias.

Prefeitura de Tremembé
inaugura ampliação do

Pronto Atendimento Municipal

O prefeito Marcelo Va-
queli inaugurou na manhã 
desta segunda-feira, o ane-
xo “José Benedito Couto 
Filho” do Pronto Atendi-
mento. Agora, o nosso PA 
passa de 07 para 21 leitos 

leitos de observação.
Foi investido aproxima-
damente R$ 1 milhão para 
realização dessa obra tão 
importante para nossa ci-
dade.
Novos aparelhos médicos 

também foram adquiridos.
Em breve, nossa cida-
de ganhará um Centro de 
Diagnose, anexo ao Pronto 
Atendimento.
Parabéns ao povo de Tre-
membé.


