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Meninas do Vôlei Taubaté 
perdem, mas mantêm

liderança no campeonato

Organização da FLIT2017 
disponibiliza programação

completa do evento

Pindamonhangaba receberá 
mais de 16 mil kits gratuitos 

para a TV digital

Após uma sequência de 
dez vitórias consecuti-
vas, as meninas do Vôlei 
Taubaté, da categoria sub 
19, sofreram a segunda 
derrota no Campeonato 
Paulista, mas ainda man-
têm a liderança na compe-
tição.

A comissão organiza-
dora da Flit 2017 (Feira 
de Literatura Infantil de 
Taubaté) disponibiliza 
no site da Prefeitura de  
Taubaté e nas redes sociais 
a programação completa 
do evento que acontecerá 
do dia 11 a 17 de setem-
bro, na Avenida do Povo, 
e tem como temática “O 
Saci – Ética e Cidadania 
na Literatura Infantil”.
O público interessa-
do poderá conferir as 
atrações da Feira no 
www.taubate.sp.gov.br  
na página www.facebook.
com/feiradeliteraturain-

Famílias de Pindamonhan-
gaba e de outras 18 cidades 
da região que são inscritas 
em programas sociais do 
Governo Federal já podem 
verificar se estão partici-
pando da distribuição dos 
cerca de 170 mil kits gra-
tuitos com antena digital, 
conversor e controle re-
moto. Só para Pindamo-
nhangaba, serão entregues 
16.282 kits. A assinatura 
do termo de parceria com 
a Seja Digital foi realiza-
da na quinta-feira (24) no 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues.
A população deve acessar 
o site sejadigital.com.br/
kit ou ligar gratuitamente 
para o número 147 com o 
NIS (Número de Identifi-
cação Social) em mãos e 
fazer o agendamento para 
retirada do kit. “Os kits se-

Desta vez a equipe foi der-
rotada por 3X1 diante do 
Sesi, em partida na cidade 
de Santo André, na última 
sexta-feira, dia 25 de agos-
to. O time, que é coman-
dado por André Bartelega, 
conta com um elenco pro-
missor e treina diariamen-

fantildetaubate/.
A Flit pretende consoli-
dar a cidade de Tauba-
té como a capital da  
Literatura Infantil.  A feira 
irá reunir diversas lingua-
gens artísticas para que a 
população da cidade e da 
região tenha oportunidade 
de se aproximar do livro e 
do hábito de leitura, valo-
rizando autores e acadêmi-
cos da região.
A estrutura da feira conta-
rá com stands de editoras, 
mesas de debates, ses-
sões de contação de his-
tórias, atrações artísticas 
(teatro, música e dança), 

rão entregues em local, dia 
e horário que as famílias 
vão escolher no momento 
do agendamento pelo site 
ou pelo telefone”, afirma 
Carla Reis, gerente regio-
nal da Seja Digital no Vale 
do Paraíba. “Já estamos 
trabalhando para que a in-
formação sobre o desliga-
mento do sinal analógico 
de TV chegue a toda po-
pulação e todos possam se 
preparar com antecedên-
cia, uma vez que o sinal 
digital já está disponível.”
Pindamonhangaba
No dia 29 de novembro de 
2017, o sinal analógico de 
televisão será desligado 
na cidade de Pindamo-
nhangaba e em mais 18 
municípios da região. A 
programação dos canais 
abertos de televisão será 
transmitida apenas pelo si-

te nas instalações do TCC 
(Taubaté Country Club). 
Nesta terça-feira, dia 29 
de agosto, as meninas do 
Taubaté recebem o Bra-
desco Osasco, em jogo a 
ser realizado às 19h no gi-
násio do TCC. A entrada é 
gratuita.

oficinas, apresentações 
de artistas locais, saraus. 
No âmbito educativo, a 
Flit tem como propos-
ta promover a interação 
com os educadores da 
rede pública municipal de  
ensino por meio da dis-
tribuição de materiais di-
dáticos e mediações que 
permitirão ao docente o 
preparo de atividades que 
sensibilizem o aluno. Du-
rante o evento serão rea-
lizadas atividades de for-
mação dos professores e 
orientações que propiciem 
a multiplicação do conteú-
do após a feira.

nal digital. Para continuar 
assistindo aos programas, 
todas as residências preci-
sam ter uma antena digital 
e um aparelho de televisão 
preparado para receber o 
sinal digital.
A Seja Digital é a entida-
de não governamental e 
sem fins lucrativos res-
ponsável por operaciona-
lizar a migração do sinal 
analógico para digital da 
televisão aberta no Bra-
sil. A entidade tem como 
parte de suas atribuições 
distribuir kits gratuitos 
para a população cadas-
trada em Programas So-
ciais do Governo Federal.  
A Seja Digital utiliza cam-
panhas de comunicação 
para informar o público 
para que entrem em con-
tato e agendem a retirada 
dos equipamentos.

Ciclistas de Pinda
participam do Desafio

Rural de Mountain Bike

No último domingo (27), 
os ciclistas que represen-
tam Pinda com o apoio da 
Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-

zer de Pindamonhangaba) 
participaram do Desafio 
Rural de Mountain Bike, 
em Campos do Jordão.
Esta foi a 3° etapa do de-

safio, que ocorreu tam-
bém em Guararema/SP 
e Nazaré Paulista/SP. Os 
atletas de Pinda conquis-
taram boas classificações 
como: Jauro e Téo, 2° lu-
gar na modalidade dupla 
pró; Aloísio 3° lugar Sport 
sub 35; Luciano 1° lugar 
Sport sub 45; Paulinho 2° 
lugar Sport sub 45; Pâ-
mella 1° lugar Sport sub 
35 e Amanda 5° lugar na 
mesma categoria.
A próxima etapa será em 
Mariporã/SP, dia 26 de 
novembro. Será realizada 
também uma prova extra 
em Guararema, a Ultrama-
ratona será nos dias 9 e 10 
de dezembro.
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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

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.

PAT de Caraguatatuba
divulga novas vagas

As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de Ca-
raguatatuba (PAT)  tem 
como objetivo promover 
oportunidades de emprego 
e inserção no mercado de 
trabalho e não oferece in-
formações sobre vagas por 
telefone, detalhes sobre as 
vagas somente pessoal-
mente no local.

Segue abaixo as vagas de 
emprego disponibilizadas 
pelo Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba. Todas 
estas vagas estão cadastra-
das no site da Prefeitura, 
setor “Serviços ao Cida-
dão”.
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.

Serviço:
O posto funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A distribuição 
de senhas de atendimen-
to é feita diariamente até 
16h30.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.
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Tremembé começa a
disponibilizar testes
rápidos de gravidez

em unidades de saúde

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Tremembé, para 
um melhor atendimento à 
mulher, usuária da Rede 
Cegonha, está implantan-
do no município o Teste 
Rápido de Gravidez, dire-
tamente nas unidades de 
Estratégia Saúde da Famí-
lia e no Centro de Saúde.
A Rede Cegonha é um pro-
jeto no qual a mulher pas-
sa a contar com assistência 
integral à saúde, desde a 
confirmação da gravidez 
até o segundo ano de vida 
do filho, priorizando assim 
um atendimento humani-
zado durante todo o pré-

natal. Além do Teste Rápi-
do de Gravidez – TIG, os 
testes rápidos para detec-
ção de Sífilis, HIV e Hepa-
tites B e C também já estão 
disponíveis nas unidades 
de saúde, o que vem de 
encontro com a política de 
qualidade de atendimento 
humanizado do projeto. 
Foram capacitadas todas 
as enfermeiras da Estra-
tégia Saúde da Família e 
Centro de Saúde que atu-
am sob a Coordenação de 
Enfermagem e Vigilância 
Epidemiológica.
O TIG (Teste Rápido de 
Gravidez) poderá ser rea-

lizado após atraso mens-
trual acima de 15 dias, 
com suspeita de gravidez, 
por meio de acolhimento 
e contato com a equipe de 
saúde do seu bairro, que 
fornecerá todas as orienta-
ções necessárias.
Os testes rápidos de Sífi-
lis, HIV e Hepatites B e 
C estão disponíveis para 
todos os casos em que a 
exposição aos fatores de 
risco tenham acontecido 
ou sempre que o usuário 
sentir necessidade.
Para maiores informações, 
procure a sua unidade de 
saúde.

Tremembé registra
queda significativa nos 

casos de dengue

Tremembé tem registrado, 
neste ano de 2017, uma di-
minuição significativa no 
número de casos de Den-
gue. Somente 02 casos 

Vale ressaltar que um dos 
trabalhos desenvolvidos 
pela Equipe de controle de 
vetores é a ADL (Avalia-
ção de Densidade Larvá-
ria), que tem por objetivo 
averiguar os índices de in-
festação do mosquito Ae-
des aegypti, seu criadouro 
mais freqüente, e também 
o mais positivo, ou seja, 
aquele em que mais foram 
encontradas larvas do ve-

positivos foram registra-
dos até agora. Desde que o 
município foi considerado 
infestado, em 2010, pelo 
mosquito Aedes aegypti, 

tor da dengue, a fim de se 
fazer uma amostragem de 
toda a área urbana do mu-
nicípio.
Este ano já foram reali-
zadas 03 ADL’s (janeiro, 
maio e julho) e posterior-
mente em outubro, e ob-
tivemos até o momento 
ótimos resultados, com 
índice 00 no mês de julho.
Estes dados demonstram 
o trabalho sério e dedi-

este é o menor índice de 
incidência de casos. Para 
se ter idéia, segue o com-
parativo com o mesmo pe-
ríodo dos anos anteriores:

cado da equipe, de seus 
parceiros e da popula-
ção que entendem que 
eliminar os criadouros  
do Aedes aegypti de casa, 
local de trabalho e vizi-
nhança é ação de contro-
le de responsabilidade de 
cada um de nós.
Salientamos que não hou-
ve ocorrências de Zika ou 
Chikungunya no municí-
pio.

Aguilar Junior reforça
pedido ao Estado de uma 
Unidade de Quimioterapia 
em Caraguá e aumento no 

limite de velocidade na
Tamoios

Parque Ecológico da
Moçota realizou curso

Cultura e Tradição
Medicinal com Ervas

em Caçapava

O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
reforçou na manhã des-
ta segunda-feira (28) ao 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, o pe-
dido de uma Unidade de 
Quimioterapia e Radio-
terapia junto ao Hospital 
Regional, o aumento no li-
mite de velocidade na Ro-
dovia dos Tamoios (trecho 
Planalto) e o recapeamen-
to da SP-55.
As solicitações foram feitas 
durante evento de detona-
ção de túnel da Nova Ser-
ra, realizado no Km 64,5 
da Rodovia dos Tamoios.
Segundo o prefei-
to, uma Unidade de  
Quimioterapia e Radio-
terapia é de vital impor-
tância para a região, pois 
os pacientes precisam se 
deslocar para distâncias 
longas. “É desumano o 
deslocamento dos pacien-
tes, que já sofrem com a 
doença”.
Além disso, Aguilar Ju-
nior levou ao governador 
a reivindicação antiga dos 
prefeitos do Litoral, que é 
o recapeamento da SP-55, 
principalmente no trecho 
entre as cidades de Cara-
guatatuba e São Sebastião.
“Outra demanda apresen-
tada é a questão do limite 
de velocidade da Tamoios, 
uma reivindicação de usu-
ários da rodovia. Pedimos 

O sábado (26) foi de mui-
to aprendizado no Centro 
de Educação Ambiental - 
Parque Ecológico da Mo-
çota com o curso “Cultura 
e Tradição Medicinal com 
Ervas”. Ministrado pelo 
ambientalista, Orlando 
Batista Gomes, o objetivo 
do curso foi promover a 
Educação Ambiental pro-

um estudo para o Estado e 
para a Concessionária Ta-
moios sobre a viabilidade 
técnica”, explica.
Nova Serra
De acordo com o go-
vernador Geraldo Al-
ckmin, serão investidos 
R$ 2,8 bilhões nas obras 
realizadas entre os mu-
nicípios de Paraibuna e  
Caraguatatuba, com uma 
extensão de 21,6 quilôme-
tros de pistas, nesta que 
é a principal intervenção 
prevista no contrato de 
concessão. Do total do 
trajeto, 12,6 quilômetros 
são compostos por túneis, 
inclusive aquele que é con-
siderado o maior do país, 
com 5,5 quilômetros de 
extensão.
Alckmin explicou que 
Nova Tamoios será a rodo-
via mais moderna do país 
e terá o primeiro e segun-
do túneis mais extensos 
do Brasil. “Já duplicamos 
a Tamoios de São José dos 
Campos até o alto da Ser-
ra. São 2,5 mil trabalhado-
res nas obras da Nova Ta-
moios”, destacou.
Segundo o governador, 
a duplicação da Tamoios 
no trecho de Serra tem 
21,43% das obras concluí-
das.  Ainda de acordo com 
ele, além dos túneis, será 
construída uma ponte e 
aproximadamente 2,3 qui-
lômetros de viadutos.

porcionando à população 
acesso seguro às plantas 
medicinais, além de esti-
mular a cultura e preserva-
ção das espécies de forma 
sustentável.
Os participantes aprende-
ram sobre a origem das 
espécies e a identificá-las, 
suas principais indicações 
e as diversas formas de 

A Artesp, agência paulista 
de transporte que fiscaliza 
os contratos de concessão, 
calcula que 70% do tempo 
das obras serão ocupados 
na construção dos túneis. 
Todo o empreendimento 
está previsto para ser en-
tregue em 2020.
De acordo com Aguilar Ju-
nior, a obra da Nova Serra 
da Tamoios é fundamental 
não só para o desenvolvi-
mento de Caraguatatuba, 
bem como de todo o Lito-
ral Norte.
Além disso, o empreen-
dimento vem proporcio-
nando geração de empre-
go em toda a região.  Para 
o prefeito, as obras dos 
Contornos Norte (acesso 
a Ubatuba) e Sul (acesso a 
São Sebastião), já são uma 
realidade na cidade, que 
conta agora com a Nova 
Serra também.
“Este complexo viário 
vai possibilitar o desen-
volvimento efetivo de 
toda a região. É sabido 
por todos, a demora para 
chegar em nossa cidade,  
os gargalos em pontos es-
tratégicos, a dificuldade no 
transporte de cargas para 
o Porto de São Sebastião, 
entre outros transtornos. 
Não tenho dúvida de que 
realmente este é um passo 
importantíssimo para nós 
e também para todo o es-
tado”, destacou o prefeito.

aproveitamento. Pomadas, 
remédios e até tinturas fo-
ram ensinados no curso.
A primeira turma teve as 
27 vagas preenchidas, mas 
haverás outras edições 
ao longo deste ano. Para 
maiores informações é só 
entrar em contato das 8h às 
12h e das 13h às 16h, pelo 
telefone (12) 36539009. 
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Mutirão de distribuição de 
doações da Campanha

do Agasalho acontece na 
Maranduba

Prefeitura de Taubaté
realiza operação na zona 

rural para coibir
loteamentos clandestinos

Regularização de Imóveis: 
Chácara Canaã, Chácara 
das Rosas, Nova Vida e 

Jardim Santana (somente 
Rua Campos do Jordão)

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Ubatuba fará 
uma nova distribuição de 
roupas recebidas como 
doação na Campanha do 
Agasalho de 2017. Desta 
vez, a entrega será feita 
na sede da Administração 
Regional Sul neste sába-
do, 26, no período das 9 às 
13 horas. A administração 
fica na rua Oscar Rossin, 
10, no bairro da Maran-
duba, ao lado do campo 
de futebol. A ação é uma 
parceria entre o Fundo e a 
secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.
Região Oeste
No mutirão de distribui-
ção de roupas, realizado 
nas escolas municipais sr. 
João Alexandre, localiza-
da no bairro SesmarIMG-
20170819-WA0019ia, e 

A Prefeitura de Taubaté 
realizou nesta quinta-fei-
ra, dia 24 de agosto,  uma 
operação para impedir o 
crescimento de loteamen-
tos irregulares no bairro 
da Baracéia, região rural 
do município. Essa ação 
foi coordenada pelos fis-
cais da Secretaria de Pla-
nejamento e contou com 
o apoio das secretarias de 
Segurança, Meio Ambien-
te, Obras, e da Defesa Ci-
vil.
Ações semelhantes vêm 
sendo realizadas em ou-
tros bairros rurais, inclu-
sive aos finais de semana, 
atendendo determinação 
do Ministério Público.
Na Baracéia,  agentes de-

A partir da próxima quar-
ta-feira (30/08), a Prefeitu-
ra de Tremembé realizará 
o trabalho de visita “casa a 
casa” do Programa Cidade 
Legal que regularizará os 
imóveis nesses bairros.
Os trabalhos começarão 

Professor Joaquim Luís 
Barbosa, no Bela Vista, 
no sábado passado, 19 de 
agosto, foram entregues 
quatro mil peças de rou-
pa e cerca de 150 pares 
de calçado, beneficiando 
mais 250 famílias dos dois 
bairros.
“Agradeço ao Fundo So-
cial de Solidariedade, por 
meio da primeira-dama 
Sandra Sato, pelo suces-
so da campanha, que ar-
recadou mais de 12 mil 
peças de roupas e muitos 
calçados. Muitos deles 
foram doados para enti-
dades e comunidades lo-
cais. Acompanhei de perto 
a distribuição de roupas 
para nossos munícipes e 
vi a gratidão e felicidade 
de cada um dos que foram 
contemplados”, frisou o 

tectaram várias constru-
ções irregulares. Em uma 
obra, o pedreiro recebeu 
a notificação e no mesmo 
momento o embargo foi 
lavrado pelo fiscal.
Foram interceptados três 
pontos de acesso aos lotes. 
Em um deles foram colo-
cados tubos de cimento, in-
dicando que a área se trata 
de loteamento clandestino.  
Também foi instalada uma 
placa informando sobre a 
proibição de novas cons-
truções e o amparo legal 
para atuação dos agentes 
públicos.
De acordo com o ar-
tigo 3ª da Lei 6.766 
de 19 de dezembro de  
1979, somente será ad-

pela Rua Campos do Jor-
dão no Jardim Santana. 
Pedimos que os munícipes 
providenciem cópias dos 
documentos solicitados. 
Maiores informações no 
telefone (12) 3607-1014 
ou na Secretaria de Plane-

vice-prefeito e secretário 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social, Jurandir 
de Oliveira Veloso “Pelé”.
A primeira-dama enfa-
tizou que, neste primei-
ro ano da atual gestão, a 
Prefeitura de Ubatuba, 
através do Fundo Social 
de Solidariedade, supe-
rou a meta de arrecada-
ção prevista, que era de 
10 mil peças. “Com isso,  
pudemos atender diversas 
entidades, casas de recu-
peração e bairros caren-
tes do município, o que 
demonstra nosso carinho, 
respeito e solidariedade 
para com quem mais ne-
cessita. Tenho certeza que 
superaremos a meta a cada 
ano. É um trabalho feito 
com amor”, finaliza San-
dra.

mitido o parcelamento do 
solo para fins urbanos, em 
zonas urbanas, de expan-
são urbana ou de urbani-
zação específica, assim 
definidas pelo Plano Di-
retor ou aprovadas por lei 
municipal.
A população deve ter o 
cuidado de consultar a 
prefeitura antes de com-
prar um imóvel. Cons-
truir ou adquirir ter-
renos em loteamentos  
irregulares é crime.  
O descumprimento da lei 
sujeita os infratores às 
sanções legais. No auto 
de infração, os valores po-
dem chegar até 100 UFMT 
(Unidade Fiscal do Muni-
cípio de Taubaté).

jamento Urbano localiza-
do na Praça da República 
s/n ao lado do Centro de 
Saúde.
Esse projeto acontece em 
parceria com a Secretaria 
de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo.
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