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Venda de spray de
espuma terá intensa 

fiscalização em
Caraguatatuba

Durante o feriado de Car-
naval, a fiscalização sobre 
o comércio em Caragua-
tatuba será intensificada. 
As operações visam coibir 
a venda de produtos clan-
destinos em todo o muni-
cípio.
 Os pontos onde há maior 
concentração de pesso-
as como praias, praças e 
shows receberão atenção 
especial das equipes, que 
trabalharão nos períodos 
diurno e noturno.
 Um dos produtos que es-
tará na mira da fiscaliza-
ção é o spray de espuma, 
que será recolhido no caso 
da venda irregular.  Os 

agentes receberão o apoio 
da Polícia Militar durante 
as abordagens.
 De acordo com a Fiscali-
zação do Comércio, para 
reaver esse material os 
infratores têm que pagar 
uma multa de 200 VRM’s 
(Valor de Referência do 
Município/ 1 VRM = R$ 
3,29), equivalente a R$ 
658, mais a taxa de apre-
ensão de R$ 98,50 para 
cada unidade apreendida. 
O prazo para recorrer da 
penalidade é de 10 dias.
 O material apreendi-
do é encaminhado para 
o Fundo Social de Soli-
dariedade. Os produtos 

em bom estado, como 
frutas, são doados para 
entidades assistenciais.  
As bebidas e alimentos  
perecíveis apreendidos são 
inutilizados.
 O Setor de Fiscalização 
do Comércio da Secreta-
ria da Fazenda está loca-
lizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. 
As denúncias podem ser 
feitas nos telefones (12) 
3897-8127 e 3897-8118.  
O horário de atendimen-
to ao público é das 9h às 
16h30. Os telefones de 
plantão nos finais de se-
mana e feriados são (12) 
7813-8906 e 7813-8894. 

Pinda retorna às
competições oficiais

da Federação Paulista 
de Futsal

Nova lei estadual limita 
volume do som emitido 
em carros estacionados

Pindamonhangaba estará 
novamente participando 
das competições oficiais 
da Federação Paulista de 
Futsal em 2017, disputan-
do o Campeonato Metro-
politano, nas categorias de 
base: Sub 12, Sub 14, Sub 
16 e Sub 18 masculino.
A participação acontece-
rá devido a uma parceria 
entre a Semelp - Secreta-

Multa ao proprietário que 
desobedecer a regra é de 
R$ 1 mil e pode quadrupli-
car em caso de reincidên-
cia no período de 30 dias
     Com o objetivo de ga-
rantir a ordem pública e 
o bem estar dos cidadãos, 
foi regulamentada no dia 
16/02, pelo governador 
Geraldo Alckmin, a Lei nº 
16.049/2015, que restringe 
ruídos causados por apare-
lhos de som instalados em 
veículos estacionados em 
vias públicas ou calçadas 
particulares.
     Será responsabilidade 
da Polícia Militar fiscali-
zar e promover o auto de 
infração e a notificação 
de multa aos proprietá-
rios que desobedecerem 
a regra, além de também 
julgar recursos interpostos 
pelos infratores.

ria Municipal de Esportes 
da Prefeitura e o Projeto 
Crianças Primeiros Passos 
- Grêmio União, projeto 
que acontece pelo quarto 
ano na cidade, com a  Lei 
de Incentivo do Governo 
Estadual aportado pela 
Gerdau.
As equipes serão forma-
das pelas crianças e ado-
lescentes destaques nas 

     Segundo a Resolução 
do Conselho Nacional 
de Trânsito – Contran nº 
624/2016, não é mais ne-
cessária a utilização de 
aparelhos de medição para 
aferição do ruído exces-
sivo, basta a constatação 
pela fiscalização da exis-
tência de som audível pelo 
lado externo que perturbe 
o sossego público.      Nos 
casos de descumprimento 
à ordem de redução do vo-
lume sonoro em que não 
for possível a retirada do 
aparelho de som instalado 
sem provocar danos ao ve-
ículo ou ao equipamento, 
o mesmo será apreendido 
provisoriamente, seguido 
da emissão do Compro-
vante de Recolhimento e 
de Remoção – CRR, pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran.SP.

escolinhas de futsal da 
Semelp e das participantes 
das turmas de iniciação do 
Projeto.
A reunião para sorteio dos 
grupos entre os 22 times 
participantes foi realiza-
da na quinta-feira (16), na 
sede da Federação Paulista 
de Futsal. A data prevista 
para o início  do Campeo-
nato é 18 de março.

     Se houver possibilidade 
da retirada do aparelho de 
som, ocorre a apreensão 
pela autoridade policial e 
posterior emissão do Auto 
de Apreensão Provisória – 
AAP, que apontará, além 
das características do apa-
relho de som, o endereço e 
o horário de atendimento 
da ocorrência.
     A multa ao proprietário 
será de R$ 1 mil, podendo 
ser quadruplicada em caso 
de reincidência no perío-
do de 30 dias. Neste pra-
zo, o proprietário poderá 
apresentar defesa do Auto 
de Infração para a Polícia 
Militar, cabendo um único 
recurso à instância supe-
rior, que será apreciado no 
prazo de até 30 dias.
Fonte: Portal do Governo 
do Estado de São Paulo
www.saopaulo.sp.gov.br

Pinda promove
audiência pública do 
transporte coletivo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover a 
primeira audiência pública 
oficial de elaboração do 
edital de concorrência da 
concessão do transporte 
coletivo, no dia 2 de mar-
ço, das 18 às 22 horas, na 
Câmara de Vereadores.
O evento vai começar com 
uma explanação da Prefei-
tura sobre a concessão de 
transporte e sobre o edital, 
e também será aberto para 
manifestação popular.
De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura e Pla-
nejamento, Urbano Reis 
Patto Filho, o objetivo é 
coletar informações po-
pulação para que serem 
analisadas e debatidas 
pela Comissão do Proces-

so de Concorrência, para 
possível inclusão no edi-
tal. “Cada pessoa interes-
sada em participar deverá 
se registrar na hora e terá 
três minutos para apresen-
tar suas propostas para o 
transporte. As autoridades 
também poderão incluir 
solicitações, para que tudo 
seja estudado pela Comis-
são”, explicou.
Segundo o secretário, após 
esta audiência, a Prefeitura 
deverá realizar mais duas 
complementares, uma em 
Moreira César e outra no 
Araretama. “Os detalhes 
serão apresentados duran-
te a própria audiência do 
dia 2 e a participação po-
pular é fundamental para 
que possamos preparar um 

amplo edital, com exigên-
cias técnicas que atendam 
os anseios da população. 
É uma grande oportuni-
dade para que os usuários 
do sistema de transporte 
público façam suas obser-
vações, sugestões e contri-
buições”, completou Ur-
bano Reis Patto Filho.
Ele explicou que a Co-
missão do Processo de 
Concorrência foi formada 
no início de 2017, com 
membros de diversas  
secretarias municipais, 
para que o processo de 
elaboração do edital aten-
da todos os requisitos le-
gais, respeitando prazos, 
exigências, e garantindo a 
ampla participação da co-
munidade.
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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.

Curiosidades

Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da 
cana de açúcar em um tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de mexer 
até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto 
mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o 
melado desandou. O que fazer agora? A solução que encontraram foi guardar o 
melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte encontraram o melado azedo 
e fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram o tal melado com o novo 
e levaram os dois ao fogo. Resultado: o azedo do melado antigo era álcool, que 
aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pinga-
vam constantemente. Era a cachaça já formada que pingava. Daí o nome pinga. 
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas pelas chibatadas ardia muito, por 
isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos, escorregando até 
a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, ficavam alegres e com 
vontade de dançar e sempre que queriam ficar alegres, eles repetiam o processo.
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl Else-
ner abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos foram 
entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou o brasão 
do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenageando seus pais 
Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, ele 
aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos com ferramentas abre la-
tas, chave de fendas, punção e saca-rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito 
de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. 
O primeiro popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com 
as unidades americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes 
combinações.

Humor

Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, resolveu 
formular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas:
1ª.) Qual é a capital do Estado Civil?
2ª.) Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3ª.) Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4ª.) Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5ª.) Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6ª.) Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
7ª.) Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
8ª.) A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
9ª.) Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10ª.) Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Responde o hóspede.
- Porque, vários hospedes têm reclamado que o senhor urina na piscina. 
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do tram-
polim da piscina, o senhor é o púnico caso.

Mensagens

Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com 
pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os senti-
mentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo mundo e sim 
se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira 
possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderás, sentin-
do-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gostas de pessoas 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe 
que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você 
encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se 
aborrecer por pequenos problemas.
***
Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequeno, com um bom pen-
samento, você o preenche de uma energia que beneficiará você de uma forma 
ou de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, esses mal, por ele 
retido, se voltará contra você, mas cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orien-
tação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, esperança, beleza. Alegria a fim 
de receber essa mesma coisa de volta na vida, o que ocorrerá no momento que 
delas mais necessitar. No chão, como na vida, colhe-se o que se planta. Todo 
bem ou todo mal que você faz para os outros, acredita, você estará fazendo pra 
você mesmo.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia, visão radical de indivíduos que tive-
ram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam era verdadei-
ro, ao invés de aceitar as crenças comuns de sua época. Isso é de forma básica a 
única coragem exigida por nós, ter coragem para o mais estranho, mais singular 
e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos;
Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio... pobre correndo é ladrão.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

MISCELÂNEA

Feriado prolongado de
Carnaval leva mais

motoristas para as estradas

Combinação de álcool e 
direção é atitude recorren-
te no período.
O feriado de carnaval é 
marcado pelo aumento no 
número de veículos nas 
estradas, o que deixa os 
usuários mais expostos 
aos riscos de acidentes. 
Entre as principais cau-
sas de ocorrências estão o 
excesso de velocidade e a 
falta de atenção à sinaliza-
ção. O diretor da Perkons 
e especialista em gestão de 
trânsito e mobilidade ur-
bana, Luiz Gustavo Cam-
pos, alerta para outro fator 
recorrente e que aumen-
ta o número de acidentes 
no período de carnaval: 
a combinação de álcool e 
direção. Para resultados 
efetivos de redução desses 
casos ele acredita que é 
preciso investir em educa-
ção e fiscalização, alertan-
do sobre os perigos da in-

gestão de bebida alcoólica 
ao volante.
A Polícia Rodoviária Fe-
deral estará mobilizada 
em trechos considerados 
críticos com o objetivo 
de aumentar a sensação 
de segurança dos usuá-
rios das rodovias. Apesar 
do esforço de fiscaliza-
ção e dos trabalhos de 
sensibilização para que  
motoristas não associem 
bebida e volante, no ano 
passado, 55 condutores 
foram flagrados dirigindo 
embriagados nas rodovias 
do estado de São Paulo 
durante o feriado de carna-
val; destes, quatro foram 
presos. Ao todo, 3.359 
motoristas realizaram o 
teste do bafômetro no pe-
ríodo.
Efeitos do álcool no orga-
nismo
O álcool é uma substância 
psicoativa com um núme-

ro elevado e variado de 
efeitos no organismo e, por 
isso, sua combinação com 
a direção pode ser fatal. A 
quantidade e as circuns-
tâncias do consumo deter-
minam a duração de seus 
efeitos. “Por esse motivo, 
a legislação tem se tornado 
mais rigorosa e específica 
e inúmeras campanhas de 
conscientização e fiscali-
zação estão sendo realiza-
das”, afirma Campos.
De acordo com relatório 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) 15% 
das mortes mundiais de-
correntes de acidentes de 
trânsito em 2012 estão 
relacionadas ao álcool.  
O mesmo documento es-
tima que 18% e 5,2% dos 
acidentes de trânsito entre 
homens e mulheres, res-
pectivamente, no Brasil 
foram causados pelo uso 
de bebidas alcoólicas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19 e 20 de 2017 DE AUTORIA DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 02 de 
março de 2017, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito a Rua 
Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de Revisão de Ações 
do Orçamento de 2017. Convidamos os interessados e a população do 
Município para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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Centro Integrado de
Assistência à Família
inicia atividades na

próxima semana em Pinda

Em eventos públicos, fica 
proibida a comercialização 
de bebidas, alcoólicas ou 

não, em recipientes de
vidro

Pindamonhangaba está 
recebendo um novo local 
de atendimento à saúde 
de toda a família. O CIAF 
- Centro Integrado de As-
sistência à Família - inicia 
suas atividades na próxi-
ma semana, oferecendo 
consultas médicas, vaci-
nas e outros serviços, para 
homens, mulheres, crian-
ças e idosos.
O CIAF está sendo insta-
lado na Rua João Gama, 
115, São Benedito, onde 
atualmente também fun-
ciona o Ambulatório da 
Saúde da Mulher. Inte-
grando o atendimento, a 
UBS Centro, que estava 
instalada no prédio da Rua 
Dr. Frederico Machado, 
junto com o CEM - Centro 
de Especialidades Médi-
cas - também está de mu-
dança para este novo local.
Em local amplo, arejado, 
de fácil acesso e contando 
com ótimos profissionais, 
o CIAF vem com o obje-
tivo de oferecer um aten-
dimento com qualidade, 
respeito e eficácia. Seu 
funcionamento será no 

De acordo com o Decreto 
016/17, de 13 de fevereiro 
de 2017, visando garantir 
a segurança em eventos 
públicos e em áreas pre-
viamente delimitadas, a 
venda de bebidas, alcoó-
licas ou não, que normal-
mente são acondiciona-
das em garrafas de vidro 
deverá seguir as normas 
abaixo descritas. Essas 
restrições referem-se, es-
pecialmente, às áreas tu-

piso térreo do prédio.
Procedimentos de transi-
ção
O atendimento no novo 
prédio será normalizado 
na Quarta-feira de Cinzas, 
dia 1 de março, a partir 
das 13h30. Até lá, os aten-
dimentos da UBS Centro 
continuam, mas consul-
tas com pediatras e clíni-
cos serão reduzidas. As 
consultas que já estavam 
agendadas serão realiza-
das no prédio antigo.
As vacinas de rotina serão 
reagendadas, por motivo 
de segurança, mas o teste 
do pezinho e a BCG não 
terão alterações. 
O atendimento geral da 
pediatria, clínicos e va-
cinas será normalizado a 
partir do dia 2 de março, 
no novo endereço.
Pronto Socorro infantil
O prédio que vai receber o 
CIAF, na época em que foi 
adquirido, seria destinado 
para o Pronto Socorro In-
fantil. Contudo, a nova ad-
ministração municipal ve-
rificou que a melhor opção 
seria agregar o atendimen-

rísticas, declaradas de 
utilidade pública, pelo De-
creto 015/17, no período 
de 23 de fevereiro de 2017 
a 1 de março de 2017: Pra-
ça Cônego Siqueira, Rua 
Dom Lino, Rua Comen-
dador João Vaz, Rua Joel 
Mariano Leite, Travessa 
Paulo Virgínio, Rua João 
Manoel Rodrigues, Rua 
Major Santana e Rua Co-
ronel Macedo.
Este regulamento tem va-

to infantil à reforma do 
Pronto Socorro Municipal. 
Com as obras, os pacientes 
infantis receberão uma ala 
exclusiva - com entrada 
independente - para aten-
dimento.
A reforma será iniciada 
ainda neste ano, após fi-
nalização da licitação para 
a contratação da empresa 
que realizará as obras.
Centro de Diagnose
As reformas do CEM - 
Centro de Especialidades 
Médicas - continuam e 
estão previstas para se-
rem finalizadas até o fi-
nal de 2017. Após refor-
mado, o prédio receberá 
o Centro de Diagnose,  
com exames como espiro-
metria, Raio X, ultrasso-
nografia, eletrocardiogra-
ma, entre outros.
O Centro de Diagnose es-
tará integrado ao CEM, e 
vai agregar num só local 
diversos equipamentos 
para a realização de exa-
mes, facilitando o acesso e 
levando mais comodidade 
aos munícipes que utili-
zam os serviços públicos.

lidade para barracas e es-
tabelecimentos de venda 
de bebidas em geral, en-
quanto durarem os eventos 
festivos promovidos pela 
Administração Municipal.
A não observância das 
normas poderá acarretar 
revogação do alvará de 
funcionamento, bem como 
a determinação da sua re-
tirada da área do evento e 
apreensão dos recipientes 
de vidro.
Algumas normas estabele-
cidas O comerciante deve-
rá servir a bebida somente 
em copos plásticos
As garrafas de vidro deve-
rão ficar em posse do co-
merciante, em lugar segu-
ro e de difícil acesso para 
o público
O consumidor não poderá 
portar garrafa, copo ou ou-
tro objeto de vidro, dentro 
das áreas delimitadas para 
o evento

Impacto da PEC 
287/2016 no

CaraguaPrev é tema
de palestra

Os impactos da Proposta 
de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 287/2016 fo-
ram o tema do Encontro 
Previdenciário nesta quar-
ta-feira (22), no auditório 
da Fundacc, no Centro. A 
iniciativa do CaraguaPrev 
(Instituto de Previdência 
do Município de Caragua-
tatuba) discutiu as princi-
pais mudanças da reforma 
previdenciária nos Regi-
mes Próprios de Previ-
dência Social (RPPS), re-
lacionado aos servidores 
públicos.   
 O encontro contou a par-
ticipação do prefeito Agui-
lar Junior; do vice-prefei-
to Eugênio de Campos 
Junior; do presidente do 
CaraguaPrev, Ezequiel 
Guimarães; do presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/Subseção 

Caraguatatuba), Carlos 
Felipe Tobias; e da pales-
trante e procuradora jurí-
dica aposentada, Magadar 
Briguet; além de secretá-
rios municipais, vereado-
res e servidores de diversas 
secretarias.  O presidente 
do CaraguaPrev, Ezequiel 
Guimarães, disse que o 
evento tem o objetivo de 
divulgar a cultura previ-
denciária. “Outras reuni-
ões serão marcadas para 
demonstrar a importância 
da previdência e do Cara-
guaPrev na vida do fun-
cionário público.”
 De acordo com o presi-
dente da OAB/Subseção 
Caraguatatuba, Carlos Fe-
lipe Tobias, a população 
tem acompanhado recen-
temente vários problemas 
relacionados à previdência 
no Brasil. “Teremos situa-

ções semelhantes nos mu-
nicípios, que afetarão di-
retamente aos servidores. 
Não havendo segurança na 
sua previdência no futuro, 
muitos servidores deixa-
rão de exercer sua função 
essencial. Sem eles, não 
tem município, Estado e 
governo.”
 O prefeito Aguilar Junior 
demonstrou preocupação 
com futuro do funciona-
lismo. “Quando pegamos 
a prefeitura com um rela-
tório de um déficit de R$ 
164 milhões, fiquei pen-
sando no que faremos para 
o servidor não ser preju-
dicado daqui a 20 ou 30 
anos. Faço questão da re-
alização de um evento no 
Teatro Mário Covas para 
mostrar aos funcionários 
a importância do Cara-
guaPrev”, destaca. 
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Carnaval é oportunidade de aprendizado e
socialização nas escolas de Caraguatatuba

Ilhabela é selecionada por 
organização internacional 
para desenvolver projeto 
de turismo sustentável

Secretário de Saúde de
Caçapava, Fabiano Alcântara

é eleito representante Regional 
da saúde no Alto do Vale

Festival de Marchinhas 
dá largada do Carnaval 

em Taubaté

Carnês serão entregues 
a partir do dia 01 de 

março em Tremembé

Escolas de toda a rede mu-
nicipal estão nos prepa-
rativos para os bailes que 
serão realizados entre os 
dias 23 e 24 de fevereiro, 
na EMEI/EMEF Pedro 
João de Oliveira, no bairro 
Tabatinga, região Norte de 
Caraguatatuba.
 Os enfeites da quadra fo-
ram feitos pelos alunos 
utilizando materiais re-
cicláveis como garrafas 
PET, sacolas plásticas e 
papelão. O objetivo da ofi-

Ilhabela foi seleciona-
da pela organização de 
conservação da natureza, 
WWF-Brasil, para desen-
volver o Projeto Turismo 
Sustentável em Destinos 
Costeiros. O município es-
tava concorrendo com Pa-
raty/RJ, e foi contemplado 
após processo seletivo que 
avaliava itens relaciona-
dos à gestão do destino, 
natureza e cenário, meio 
ambiente e clima, cultura 
e tradição, bem estar so-
cial, além de negócios e 
hospitalidade. O fato de 
Ilhabela possuir plano ges-
tor de turismo desde 2005, 
revisado recentemente, 
que norteia o planejamen-
to e execução de ações, e 
também a existência de 
Unidade de Conservação, 
foram fatores decisivos à 
escolha.
O projeto tem duração de 

Nesta semana ocorreu a 
eleição para representan-
tes regionais do COSEMS/
SP e Governo do Estado, 
tendo a presença e partici-
pação dos secretários mu-
nicipais da Saúde, Fabiano 
foi eleito pelo Secretários 

Em clima de Carna-
val, começa nesta quin-
ta-feira, dia 23 de  
fevereiro, a partir das 20h, 
o 11º Festival de Marchi-
nhas na praça de eventos 
do Quiririm, em Taubaté.
São 20 composições  
pré-selecionadas que dis-

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé comunica que a entrega 
dos carnês de IPTU acontece a partir do dia 01 de março de 2017 na sede da Prefei-
tura na Rua Sete de Setembro, 701 – Centro, das 09h00 às 17h00.

PARA RETIRADA DO CARNÊ, DEVERÁ SER APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2016, ou
– autorização do proprietário e documento de Identificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documento de identificação,
– título de propriedade do imóvel
(caso não esteja cadastrado como contribuinte).
Os carnês com endereço de entrega fora de Tremembé serão enviados através dos 
correios.
* CONTRIBUINTES RESIDENTES FORA DO MUNICÍPIO QUE NÃO RECE-
BEREM OS CARNÊS, PODERÃO SOLICITAR BOLETOS PARA PAGAMEN-
TOS NA SEDE DA PREFEITURA OU PELO EMAIL lanc1@tremembe.sp.gov.br
Mais informações pelo telefone (12) 3607-1033.

cina era produzir os enfei-
tes para decorar o espaço 
onde acontece o Baile de 
Máscaras e Fantasias da 
escola.
 No CEI Professora Ho-
norina Pacheco Correa, 
além do baile à fantasia, os 
Auxiliares de Desenvolvi-
mento Infantil (ADIs) pre-
pararam um teatro para as 
180 crianças do Centro de 
Educação Infantil, que fica 
no bairro Rio do Ouro, na 
região central. As crianças 

aproximadamente dois 
anos e terá a Secretaria de 
Turismo como responsá-
vel pela implementação. 
Será formada ainda uma 
governança incluindo os 
membros do Conselho 
Municipal de Turismo – 
COMTUR. O objetivo é 
adequar o planejamento e 
ações de turismo a padrões 
internacionais de susten-
tabilidade, maximizando 
aspectos relacionados à 
gestão e a benefícios eco-
nômicos, sociais, culturais 
e ambientais.
O Secretário Municipal de 
Turismo, Ricardo Fazzini, 
destacou a importância 
desta conquista para o ar-
quipélago. “Dessa forma, 
caminhamos para alinhar 
o trabalho desenvolvido 
na cidade a padrões segui-
dos por destinos em todo o 
mundo. É necessário enca-

da Saúde do Alto do Vale 
para Comissão Interges-
tores Regionais (CIR) do 
estado de São Paulo, que 
contribui para o fortaleci-
mento e protagonismo dos 
municípios e na constru-
ção de proposta que defen-

putam as eliminatórias 
nesta quinta. A final é nes-
ta sexta-feira, dia 24, tam-
bém a partir das 20h.
Os compositores ven-
cedores serão pre-
miados: 1º lugar  
recebe R$ 2.500,00 + 
troféu, o 2º R$ 2.000,00 

confeccionaram máscaras 
para o baile à fantasia.
 Na EMEI/EMEF João 
Benedito Marcondes, 
no Barranco Alto, re-
gião sul da cidade, o foco 
serão as brincadeiras  
musicais e recreações 
com o objetivo de so-
cialização das crianças.  
Nas salas de aula, os pro-
fessores trabalharam o 
tema por meio de leitura 
e atividades de artes com 
enfoque cultural.

rar o turismo como um ne-
gócio, de forma sustentá-
vel, para que esta atividade 
possa reverter benefícios à 
comunidade, empresários 
e turistas, contribuindo 
para promover o desen-
volvimento econômico e a 
qualidade de vida”.
O secretário lembrou 
também que 2017 é con-
siderado pela Organi-
zação Mundial do Tu-
rismo (ONU), o “Ano 
Internacional do Turismo 
Sustentável para o De-
senvolvimento”. Assim, 
agir de forma sustentável 
não seria uma tendência,  
e sim uma necessidade pe-
rene, já que o turista está 
cada vez mais exigente e 
consciente em relação a 
aspectos que englobam a 
sustentabilidade na hora 
de escolher seu destino de 
férias.

dam os princípios do SUS 
no estado.
O novo cargo não com-
promete sua habilidade na 
Secretaria de Saúde de Ca-
çapava, ao contrário disto, 
Caçapava ganha agora um 
representante eleito para 
levar a bandeira da saúde 
do município para a re-
gião, uma grande conquis-
ta para o município.
Fabiano será responsável 
por gerir no conselho as 
seguintes cidades: Mon-
teiro Lobato, São José dos 
Campos, Igaratá, Caçapa-
va, Jacareí, Jambeiro, San-
ta Branca e Paraibuna.

+ troféu, o 3º R$ 
1.500,00 + troféu e o  
melhor intérprete recebe 
R$ 500,00 + troféu.
Os candidatos podem 
conferir a pré-sele-
ção e regulamento no  
site da Prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br.


