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

ANO XXVIII 27 DE DEZEMBRO DE 2017 EDIÇÃO 2130   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
amplia ensino médio 

em 2018

UNIVESP está com
inscrições abertas para 

vestibular em POTIM

A partir de 2018 a Prefei-
tura de Taubaté vai am-
pliar a oferta de vagas para 
o ensino médio. Além da 
EMEFM Prof. José Eze-
quiel de Souza, também 
serão ofertadas vagas nas 
unidades EMIEF Anna 
dos Reis Signorini (SE-
DES), no Jardim Jaraguá, 
e na EMEIF Emílio Ama-
dei Beringhs, no bairro 
Marlene Miranda.
No Sedes serão atendidos 
os 53 alunos que já fazem 
parte do Programa Esco-
la de Atletas e Formação 
Integral-EAFI. A propos-
ta é dar prosseguimento 

A UNIVESP (Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo) está com 
matriculas abertas para o 
vestibular 2018, as inscri-
ções acontecem até o dia 
05 de janeiro de 2018 com 
os cursos: Engenharia de 
Produção, Engenharia da 
Computação e Pedagogia. 
O curso é a distância e pre-
vê uma aula presencial por 
semana que será ministra-
da no prédio da Escola Ju-
dith.
Se inscreva pelo site: ht-
tps://www.vunesp.com.br/
uvsp1703
(taxa de inscrição: 
R$47,88)
Saiba mais sobre os cursos 
oferecidos pela UNIVESP 
de Potim:
Engenharia de Computa-
ção –  5 anos

ao trabalho desenvolvido 
com estes estudantes que 
representam a cidade em 
competições esportivas. 
Os estudantes irão treinar 
em suas modalidades das 
15h30 às 18h e terão aulas 
regulares no período no-
turno das 18h30 às 22h30.
Na escola do Marlene Mi-
randa serão duas salas no 
período noturno para os 
75 alunos que concluíram 
o 9º ano na unidade. A ini-
ciativa atende um pedido 
dos moradores da região 
para que estes jovens pos-
sam prosseguir os estudos 
mais próximos de suas re-

Forma o profissional para 
atuar na área, realizando, 
entre outras atividades: 
análise, planejamento e 
desenvolvimento de siste-
mas computacionais cen-
tralizados e distribuídos, 
sistemas embarcados, de-
senvolvimento e uso de 
tecnologias de comuni-
cação, engenharia da in-
formação, sistemas multi-
mídia e hipermídia, redes 
de computadores, bem 
como gestão de sistemas 
industriais e comerciais e 
de empresas de computa-
ção. Com essa abrangente 
formação o profissional 
pode especificar, proje-
tar, implementar, integrar, 
testar e manter sistemas 
de hardware e software e, 
assim, trabalhar no desen-
volvimento de produtos, 

sidências. Estas novas 118 
vagas vem ampliar as 210, 
no 1º ano do ensino médio, 
já tradicionalmente oferta-
das pela escola Ezequiel, 
para todos os formandos 
nos 9º anos em toda rede. 
A partir do dia 21 de de-
zembro será divulgada a 
lista de classificação dos 
alunos, conforme a média 
das notas em todas as dis-
ciplinas cursadas durante 
o ano.  A escola Ezequiel 
tem, no total, 630 estudan-
tes no ensino médio com 
aulas a noite, distribuídos 
em 18 salas, sendo seis de 
cada nível, 1°,2° e 3° anos.

aplicações e serviços em 
qualquer área da infor-
mática e da tecnologia da 
informação, atendendo a 
demanda de indústrias, 
empresas, grupos financei-
ros, centros de pesquisa e 
desenvolvimento, univer-
sidades, estabelecimentos 
de ensino e do setor de 
serviços públicos.
Engenharia de Produção – 
5 anos
Forma o profissional ca-
paz de observar os proces-
sos organizacionais com 
visão sistêmica e integra-
da, de analisar e de propor 
soluções para questões 
complexas, reunindo com-
petências que integrem 
formação tecnológica em 
Engenharia de Produção, 
com a formação humanís-
tica além da necessária 
instrumentação numérica, 
quantitativa e computacio-
nal, mas sempre observan-
do o desenvolvimento sus-
tentável das organizações.
Pedagogia – 4 anos
Forma o profissional para 
atuar em instituições edu-
cativas, na Educação In-
fantil, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamen-
tal, nas disciplinas pe-
dagógicas de cursos de  
formação em nível médio 
e na Educação Especial 
e na gestão pedagógica e 
educacional. Além disso, 
também qualifica o pro-
fissional para a atuar em 
instituições não-escolares 
e não formais.

Escola Ezequiel divulga
lista de classificação 

para o 1º ano do ensino 
médio em 2018

Esta disponível para 
consulta a lista de clas-
sificação para as 210 
vagas do 1º ano do en-
sino médio da EMEFM  
Prof. José Ezequiel de Sou-
za em 2018.  As vagas são 
para todos os formandos 

nos 9º anos em toda rede.   
A lista pode ser consultada 
em www.taubate.sp.gov.
br/ensinomedio.
A lista é uma classi-
ficação dos alunos, 
conforme a média  
das notas em todas as 

disciplinas cursadas du-
rante o ano.  A escola  
Ezequiel tem, no to-
tal, 630 estudantes no  
ensino médio com aulas a 
noite, distribuídos em 18 
salas, sendo seis de cada 
nível, 1°,2° e 3° anos.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.  

Prefeitura de Caçapava inicia 
pavimento do bairro Jardim 

Panorama

A Prefeitura de Caçapava 
iniciou neste mês a pa-
vimentação asfáltica do 
bairro Jardim Panorama. 
Nesta primeira etapa, está 
sendo pavimentada toda 
extensão da Avenida Joa-
quim Thomas de Freitas, 
com asfalto a quente com 
camadas de 3 cm de espes-
sura para maior qualidade 
e durabilidade do solo.
Desde o mês de setembro 
o bairro está passando por 
melhorias, já foram reali-
zados serviços de limpeza 
nos terrenos, nas caixas 

coletoras, no córrego e a 
retirada de entulhos. Tam-
bém foi realizada manu-
tenção na drenagem das 
águas pluviais e reparos 
na rede de esgoto. Guias, 
sarjetas e boca de lobos 
foram construídas, e nos 
trechos mais danificados 
houve troca de solo com 
aplicação de pedra rachão 
e brita. O prefeito Fernan-
do Cid Diniz Borges e o 
secretário de Obras e Ser-
viços Municipais, Clau-
dinei Giovanellli, acom-
panham constantemente 

os trabalhos realizados no 
local. “Estamos trabalhan-
do para que o serviço ofe-
recido seja de qualidade, 
atendendo as necessidades 
da nossa população, essas 
obras são importantes para 
a população e para o muni-
cípio”, disse o prefeito.
A retomada do projeto de 
pavimentação do bairro 
é uma reivindicação an-
tiga dos moradores, que 
reclamam das condições 
precárias do asfalto. Com 
a realização dos serviços, 
além de melhorar o tráfe-
go de veículos e pedestres, 
proporcionará aos mora-
dores melhor qualidade de 
vida.“O bairro estava to-
talmente destruído, era um 
fato já consumado, não ti-
nha mais acordo nenhum, 
e conseguimos reverter a 
situação. Essa obra é mui-
to importante, realmente é 
um ganho para a cidade e 
os moradores do bairro”, 
disse Claudinei Giova-
nelli, secretário de obras.
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33º Festival de Marchinhas 2018
em São Luiz do Paraitinga

As inscrições serão 
efetuadas no período 
de 21 de dezembro de 
2017 até às 17h do dia 
08 de janeiro de 2018. 
As inscrições poderão 
ser realizadas presen-
cialmente de segunda 
a sexta-feira das 08h às 
17h no Centro Cultural 
Nelsinho Rodrigues ou 
via email, encaminhan-
do o material descrito 
no presente regulamen-
to para o endereço ele-
trônico festivalmarchi-
nhas@gmail.com

Confira o Regulamento 
em: www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br

Fiscais das Secretarias da 
Fazenda, Urbanismo e Saúde 
combatem comércio irregular 
no final do ano em Caraguá

Prefeitura de Ilhabela inaugura
dois programas culturais na 

próxima quinta-feira

Os fiscais do Comércio, 
Posturas e Vigilância Sa-
nitária da Prefeitura de Ca-
raguatatuba intensificaram 
as ações contra o comércio 
ambulante clandestino e 
outras irregularidades no 
período do Réveillon.
As ações conjuntas dos fis-
cais das Secretarias da Fa-
zenda, Urbanismo e Saúde 
continuam até o final da 
temporada de verão nos 
períodos da manhã, tarde 
e noite em diversos locais 
de Caraguatatuba.  Os fis-
cais contam com apoio da 
Polícia Militar.
Para não terem as merca-
dorias apreendidas, os am-
bulantes legalizados de-
vem estar com as licenças 
em mãos. Não serão acei-
tos protocolos.  A venda 
de produtos em desacordo 
com a licença e com os lo-
cais previamente designa-
dos para a atividade tam-
bém será fiscalizada com 
rigor.
Para reaver o material 
apreendido, os infratores 
têm que pagar uma multa 
de 200 VRM’s (Valor de 
Referência do Município/ 
1 VRM = R$ 3,29), equiva-
lente a R$ 658, mais a taxa 
de apreensão de R$ 98,50 
para cada unidade apreen-
dida. O prazo para recor-
rer da penalidade é de 10 
dias. A partir de 1º de ja-
neiro de 2018 1 VRM será 
reajustada para R$ 3,35.
Os materiais apreendidos 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, realizará o lan-
çamento da primeira fase 
dos programas municipais 
“Caminho da Nossa Histó-
ria” e “Museu em Rede”, 
na tarde da próxima quin-
ta-feira, dia 28, às 17h, no 
Centro Cultural da Vila.
O objetivo é interligar os 
atrativos de prédios his-
tóricos do município e, 
futuramente, ampliar o 
programa em novas fa-
ses. O “Caminho da Nossa 
História” terá sua primeira 
fase centrada no bairro da 
Vila e evidenciará pon-
tos históricos e culturais 
do local. Segundo a pasta 
responsável, a intenção é 
que os visitantes circulem 
pelos prédios de forma 
não monitorada, por ser o 
programa autoexplicativo 
e com descrições em três 
idiomas.
Estão inseridos no circuito 
cultural “Caminho da Nos-
sa História” os seguintes 
pontos: Antigo Mercado 
de Escravos (atual imobili-
ária) e Antigo Pelourinho, 
ambos em frente à Praça 
Coronel Julião de Moura 
Negrão; prédio onde fun-
cionava a antiga Cadeia e 
Fórum (atual sede admi-
nistrativa do Parque Esta-
dual de Ilhabela); Paróquia 
Nossa Senhora D’Ajuda e 
Bonsucesso; atual sede da 
Fundação Arte e Cultura 
de Ilhabela (Fundaci), lo-
calizada na rua Dr. Car-
valho e antiga bateria de 
canhões, próximos à Praça 
das Bandeiras. As visitas 
acontecerão a céu aberto.
Também será inaugurado 

vão para o Fundo Social de 
Solidariedade. Os produ-
tos em bom estado, como 
frutas, são doados para 
entidades assistenciais.  As 
bebidas e alimentos pere-
cíveis recolhidos são inu-
tilizados.
A equipe da Vigilância 
Sanitária vistoria estabe-
lecimentos para verificar 
se estão de acordo com as 
normas da legislação.
O setor de Fiscalização do 
Comércio da Secretaria da 
Fazenda está localizado 
na Rua Luiz Passos Júnior, 
50 – Centro. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3897-8127. O horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30.
Som alto
A Secretaria de Urbanismo 
atende em média 10 recla-
mações por semana rela-
cionadas à perturbação do 
sossego público em esta-
belecimentos comerciais, 
templos religiosos, festas, 
maquinário e residências. 
O volume elevado de som 
é auferido por meio de de-
cibelímetro, devidamen-
te calibrado e certificado 
pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia).
Após a orientação (intima-
ção) e uma eventual deso-
bediência  à norma, o local 
é autuado.  A infração está 
prevista no Artigo 183 da 
Lei Municipal 1.144/80 
(Código de Posturas). A 

o programa “Museu em 
Rede”, que ficará exibi-
do no Centro Cultural da 
Vila e trará ao público três 
grandes exposições. A pri-
meira delas, Náufragos e 
Navegantes, contará a his-
tória dos naufrágios na ci-
dade. Sua importância está 
na preservação e divulga-
ção de bens subaquáticos. 
Serão expostos textos, ob-
jetos e maquetes sobre a 
temática.
A exposição História da 
Congada apresentará a 
Congada da Festa de São 
Benedito de Ilhabela, in-
tencionando a valorização 
do rico patrimônio cultu-
ral advindo dessa tradição, 
textos e imagens audiovi-
suais estarão à disposição 
do público. “A Congada 
de São Benedito é con-
siderada a maior e mais 
antiga tradição cultural ar-
tística da cidade e vem re-
sistindo ao longo dos anos, 
mostrando que o conheci-
mento das tradições e dos 
costumes caiçaras fazem 
parte da vida e da história 
dos moradores”, é o que 
explica o prefeito de Ilha-
bela, Márcio Tenório.
A última das exposições, A 
história da E. E. Dr.º Ga-
briel Ribeiro dos Santos, 
tem por finalidade valo-
rizar e recontar a história 
do prédio que abrigou a 
unidade escolar desde o 
tempo em que o nome do 
município era Villa Bela. 
Textos, livros e objetos 
contarão a história do pré-
dio.
“A inauguração deste ro-
teiro histórico cultural é o 
cumprimento do compro-

multa é de 460 VRM’s (Va-
lor de Referência do Muni-
cípio/1 VRM = R$ 3,29/1 
VRM = R$ 3,35 – 1º de 
janeiro de 2018). O mon-
tante equivale a R$ 1.513, 
40 (até 31 de dezembro de 
2017). No próximo ano, o 
valor da penalidade sobe 
para R$ 1.541.  Em caso 
de reincidência, os valores 
das multas dobram.
Os fiscais de Posturas tam-
bém inspecionam proce-
dimentos relacionados às 
obras e verificam as auto-
rizações dos ônibus de tu-
rismo de um dia.
Transporte Clandestino
A Secretaria de Trânsito, 
Segurança e Defesa Civil, 
Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU/SP) 
e Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delega-
dos de Transporte do Es-
tado de São Paulo (Artesp) 
fecharam o cerco contra 
o transporte clandestino 
de passageiros em ônibus, 
vans e automóveis não re-
gulamentados em Cara-
guatatuba. As ações dos 
órgãos ocorrem até o final 
da temporada de verão em 
diversas vias do município.
Telefone de Plantão                                                                                                                
Fiscalização do Comércio 
– (12) 7813-5733
Fiscalização de Posturas 
– (12) 7813-8911, 7813-
8903 e 7818-1814
Secretaria de Trânsito – 
0800 778 8080

misso de gestão do prefeito 
Márcio Tenório com a Se-
cretaria de Cultura. Com a 
iniciativa destes dois pro-
gramas municipais conse-
guimos dar continuidade 
ao resgate, preservação e 
divulgação da nossa cultu-
ra”, destacou o secretário 
de Cultura, Oswaldo Nuno 
Gallo.
Já a diretora de Patrimônio 
Histórico da Secretaria de 
Cultura, Cintia Bendazzo-
li, diz que a importância 
de ambos os programas é 
principalmente a identifi-
cação, valorização e difu-
são do valor histórico dos 
espaços. “São locais co-
nhecidos pela população e 
que são visitados e incor-
porados dentro da urbani-
dade, mas que muita gente 
não conhece a sua história 
na profundidade. A ideia 
é trazer à tona essas his-
tórias e proporcionar co-
nhecimento à população, 
turistas e público escolar, 
sobre os mesmos espaços, 
agora revalorizados e res-
significados para o muni-
cípio”, explicou.
O prefeito finaliza dizendo 
que “uma das propostas 
da atual administração é a 
valorização da identidade 
cultural. O que segue sen-
do bem feito e proporcio-
nado pela pasta de Cultu-
ra que viabiliza meios de 
propagação e dissemina-
ção da identidade e mag-
nitude do nosso arquipéla-
go”, concluiu Tenório.
Os programas ficarão ex-
postos para visitação por 
tempo indeterminado. Em 
breve, novas fases poderão 
ser visitadas.
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Fundo Social de
Solidariedade de 
Taubaté arrecada
2.709 brinquedos

Ilhabela terá tarifa a R$ 1 
até 15 de janeiro

COI Taubaté localiza 
ladrão que caminhava 

pela Via Dutra

Prefeitura faz interdição 
parcial de via do centro 

em Taubaté

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) arrecadou este ano 
2.709 brinquedos na cam-
panha de Natal 2017.
A campanha, com o tema 
“Doe um brinquedo e 
faça uma criança feliz”, 
foi realizada de 06 de 
novembro a 8 de dezem-

Na tarde desta sexta-feira, 
22, o prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, assinou o 
decreto Nº 6.795, que au-
toriza a prática da tarifa so-
cial no serviço de transpor-
te público coletivo urbano.  
Com isso, entre os dias 
24/12 a 15/01, o valor da 
passagem de ônibus passa 
a custar R$ 1 a todos que 
utilizam o bilhete eletrô-
nico recarregável “Cartão 
Cidadão”.
Tal medida foi tomada vi-
sando facilitar o desloca-
mento da população nos 
dias de festa, assim como 
propor alternativa para 

O Centro de Operações In-
tegradas (COI) de Taubaté 
auxiliou a Polícia Militar 
em mais uma prisão nesta 
quinta-feira, dia 21 de de-
zembro, na região do bair-
ro Maria Augusta.
Após o Copom informar 
sobre um furto ocorrido 
a uma residência na Rua 
Alexandre Miné, agentes 

A Prefeitura de Taubaté in-
terditou parcialmente um 
trecho de via nas proximi-
dades do cruzamento das 
praça Dr. Paula de Toledo 
com a rua Newton Câma-
ra Leal, na região central, 
após problemas com uma 
galeria de águas pluviais.
A caixa de interligação 

bro. Os itens novos ou 
em bom estado foram  
distribuídos nas duas últi-
mas semanas às crianças 
de entidades e comunida-
des carentes do município.
Neste sábado, dia 
23 de dezembro, a  
Sociedade São Vicente de 
Paulo promove a entrega 

diminuir o fluxo de veícu-
los neste período, quando 
a demanda na cidade au-
menta por conta das férias 
e temporada de verão.
“Antes das tomadas de 
decisões que mexem 
com o orçamento públi-
co, sempre analisamos 
a situação do momento.  
E, neste caso, pensamos 
na redução do trânsi-
to – queremos estimular 
que as pessoas deixem 
seus carros em casa, e 
na economicidade neste 
período, possibilitando,  
assim, que os munícipes 
possam visitar seus fami-

do COI passaram a mo-
nitorar a área e localiza-
ram um suspeito com as 
características descritas 
pela vítima. Ele caminha-
va pela pista sentido Rio 
de Janeiro da rodovia Pre-
sidente Dutra quando foi 
abordado pela polícia, que 
o levou para ser reconhe-
cido pelo proprietário do 

desta antiga galeria, com 
mais de 80 anos, se rompeu 
e provocou o afundamen-
to de parte do pavimento 
próximo ao Mercado Mu-
nicipal. O local está sinali-
zado e agentes de trânsito 
orientam os motoristas. As 
vagas de estacionamento 
neste trecho foram desati-

de brinquedos às crianças 
cujas famílias foram afeta-
das pelas chuvas do início 
da semana.
O Fussta agradece aos 
parceiros Omniun Plas-
tic, ABC Turismo,  
Fust – Unitau e a todos 
que ajudaram na campa-
nha e fizeram as doações.

liares, festejar a passagem 
de ano e aproveitar o co-
meço de 2018 em nossa 
cidade”, explicou Márcio 
Tenório.
Essa tarifa só é válida aos 
usuários que possuem o 
cartão de bilhete único, 
fornecido pela empresa 
Fênix. Para quem ainda 
não fez o cartão, basta 
comparecer na empresa 
com os documentos pes-
soais e realizar o pedido 
da 1º via, na sede da Fê-
nix, que fica localizada no 
endereço: av. Tiradentes, 
124 – Barra Velha, Ilhabe-
la – SP.

imóvel furtado.
Após a confirmação, o 
homem foi preso em 
flagrante e colocado à 
disposição da Justiça.  
Ele foi identificado como  
J.L.O., que estava em li-
berdade desde junho deste 
ano após cumprir pena por 
por roubo qualificado (ar-
tigo 157).

vadas para facilitar o tráfe-
go de veículos.
Funcionários da Secreta-
ria de Obras trabalham na 
recomposição da galeria e 
a expectativa é de que os 
serviços, que estão condi-
cionados ao bom tempo, 
sejam  concluídos até o 
próximo domingo.


