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Santo Antônio do Pinhal
contra a Dengue!

Secretaria de Saúde conti-
nua firme no combate aos 
focos do mosquito Aedes 
Aegypti.
Neste mês, a equipe de 
agentes da Saúde este-
ve visitando as residên-

cias do bairro Joaquim 
Alves. Estas visitas têm 
como objetivo detectar 
possíveis criadouros do  
mosquito. Quando a equi-
pe de agentes estiver em 
seu bairro, abra o portão 

de sua casa e seja nosso 
parceiro. Nos ajude a aca-
bar de vez com este mos-
quito.
TODOS CONTRA A 
DENGUE! AQUI NÃO 
AEDES!

Teatro Metrópole recebe 
Orquestra Sinfônica e 

Coral Vox Cordis

O Teatro Metrópole rece-
berá a Orquestra Sinfônica 
de Taubaté nesta quinta-
feira, dia 30 de março,às 
20h. Já o Coral Vox Cor-
dis, dirigido por Thomas 
Souza, apresenta o espe-
táculo “Experiência com 
Deus” na sexta-feira, dia 

31 de março, também às 
20h.
A faixa etária dos espetá-
culos é livre. A apresenta-
ção da orquestra é gratui-
ta. O ingresso para o Coral 
custa R$ 10 e pode ser ob-
tido antecipadamente na 
Paróquia Sagrado Coração 

de Jesus (Vila São Geral-
do), na Livraria Católica 
ou na bilheteria do teatro 
uma hora antes do espetá-
culo.
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro. Mais infor-
mações: 3624-8695.

Prefeitura de Pinda e 
Conselho organizam 

Conferência Municipal 
de Assistência Social

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social estão trabalhan-
do juntos para organizar 
a Conferência Munici-
pal de Assistência Social 
(CMAS), que tem prazo 
para ser realizada, de 10 
de abril a 31 de julho. O 
tema a ser abordado neste 
ano é “Garantia de direitos 
no fortalecimento do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS)”.
A primeira reunião foi re-
alizada no dia 20 de mar-
ço, com a participação de 
representantes do Depar-
tamento de Assistência 
Social, Secretaria de Pla-
nejamento e CMAS. Os 

encontros municipais são 
preparatórios para a 11ª 
edição da Conferência Na-
cional de Assistência So-
cial, marcada para Dezem-
bro, em Brasília. 
“Estamos desenvolvendo 
a temática para a conferên-
cia municipal e organizan-
do detalhadamente o even-
to para dar tudo certo”, 
explicou o presidente do 
CMAS, Amauri Monteiro.
Segundo Rodrigo Godoi, 
representante da Secre-
taria de Planejamento da 
Prefeitura, as reuniões são 
muito importantes para a 
organização deste evento, 
que tem grande importân-
cia para o nosso município 
e para o nosso país.

A diretora do Departamen-
to de Assistência Social, 
Regina Tavares de Souza 
Farias, explicou o anda-
mento dos preparativos. 
“Iniciamos a preparação 
da conferência municipal, 
abordando as temáticas 
que serão discutidas na 
ocasião e que trará gran-
des frutos para os nossos 
profissionais e entidades”, 
disse. Para o responsável 
pelas finanças da Assis-
tência Social, Rodrigo 
Luiz de Souza, a intenção 
é fazer um evento econo-
micamente viável. “Com 
responsabilidade e econo-
micidade, tenho certeza 
que vamos fazer um even-
to sustentável”, afirmou.

Galpão das Artes de
Ilhabela recebe peça

teatral do Circuito
Litoral Paulista

O Circuito Cultural Pau-
lista traz para Ilhabela no 
próximo dia 2 de abril, a 
peça “Nem Todo Ladrão 
Vem Para Roubar”. O es-
petáculo conta a história 
de um ladrão que tenta as-
saltar uma casa de classe 
média alta, mas é surpre-
endido pelo marido e sua 
amante, que pensam que 
ele é um espião à serviço 
da esposa. Eles ameaçam 
matar o ladrão ou deixá-lo 
paraplégico para que não 

conte o que sabe.
A partir daí, a peça segue 
em situações absurdas, no 
qual um tenta esconder a 
verdade do outro, com a 
chegada da esposa do ma-
rido, da mulher do ladrão, 
do amante da esposa e de 
um segundo ladrão!
O Circuito Cultural Pau-
lista é um programa da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, que leva atra-
ções culturais gratuitas 
à diversas cidades. Em 

Ilhabela, o programa  
tem apoio da Prefeitura de 
Ilhabela, com a organiza-
ção da Secretaria da Cul-
tura, e da Fundaci – Fun-
dação Arte e Cultura de 
Ilhabela.
Serviço:
Peça: Nem Todo Ladrão 
Vem Para Roubar
Data: 02 de abril
Hora: 19h
Local: Galpão das artes – 
Rua da Cocaia, 720
Entrada franca
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Secretaria de Meio Ambiente 
de Caragua explica sobre as 
vantagens de cadastramento 

para o pescador artesanal

A Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
de Caraguatatuba, explica 
sobre as vantagens que o 
pescador artesanal da cida-
de pode usufruir a partir de 
seu cadastramento em insti-
tuições oficiais.
As vantagens de cadastra-
mento para o pescador arte-
sanal (Fotos: Cláudia Ottini)
De acordo com Ronaldo 
Cheberle, Oceanógrafo e 
Diretor Consultivo de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, a secretaria por meio 
de infra-estrutura como 
entrepostos, fomenta a co-
mercialização do pescado 
proveniente da pesca arte-
sanal no município. Outro 
benefícios também são ofe-
recidos como, o subsidio 
ao transporte de gelo, apoio 
e participação em eventos 
municipais, capacitação pra 
boas práticas de manipula-
ção de alimentos, auxilio no 
período de defeso do cama-
rão, além da parceria com 
a Colônia de Pescadores 
para a orientação sobre as 
legislações vigentes e para 
a emissão de documentação 

da categoria. Contudo, para 
utilizar a infra-estrutura dis-
ponível, o pescador precisa 
primeiramente estar caracte-
rizado como pescador arte-
sanal, comprovado por meio 
de documentação federal, 
conforme prevê a legislação 
(carteira de pesca), poden-
do desta forma, efetuar seu 
cadastro na Secretaria, nas 
Associações de Pescadores 
Artesanais ou na Colônia de 
Pescadores Z8.
Entrepostos: A Prefeitura, 
em parceria com as associa-
ções, disponibiliza a infra
-estrutura dos entrepostos 
para a comercialização da 
produção dos pescadores 
artesanais do município. 
Os Entrepostos de pesca-
dos, servem para a comer-
cialização da produção dos 
pescadores do município. 
A permissão de uso dos bo-
xes é realizada anualmente 
atendendo critérios legais 
pré-estabelecidos por meio 
de um chamamento públi-
co realizado pela Prefeitu-
ra, existindo uma comissão 
de análise das documenta-
ções, de acordo as dispo-

sições da Lei Municipal. 
Em Caraguatatuba exis-
tem quatro Entrepostos de  
Pescados: Entreposto de 
Pescado da Tabatinga, En-
treposto de Pescado da 
Cocanha, Entreposto de 
Pescado do Camaroeiro e En-
treposto de Pescado do Porto  
Novo, todos vinculados 
às comunidades tradicio-
nais de pescadores artesa-
nais dessas localidades. De 
acordo com Marcel Gior-
geti, secretário da pasta,   
um dos principais objetivos 
é apoiar as comunidades 
tradicionais buscando me-
lhorias para os pescadores, 
desenvolvendo e implemen-
tando políticas públicas de 
maneira legal, com ampla 
transparência e participação 
dos setores envolvidos
Segundo ele,  a pesca artesa-
nal é caracterizada pela mão 
de obra familiar, com em-
barcações de pequeno porte 
ou sem embarcações, po-
dendo também ser realizada 
com parceiros que dividem 
a produção, denominados 
‘meeiros’.
Esta modalidade, ainda de 
acordo com Giorgeti,  atende 
principalmente o mercado 
local sendo voltada a subsis-
tência de quem a realiza. As 
embarcações utilizadas, de-
vido a sua autonomia e aos 
limites impostos pela Capi-
tania dos Portos/Marinha do 
Brasil, costumam trabalhar 
próximas a costa.
Vale destacar,  que em Ca-
raguatatuba não existem re-
gistros de embarcações in-
dustriais ou acima de 20 AB 
(Arqueação Bruta).

Mutirão de combate a
Dengue no Perequê-Mirim 

vistoria mais de 1.200
imóveis em Ubatuba

O bairro do Perequê-Mi-
rim foi o foco do mutirão 
de combate a criadouros 
do mosquito Aedes aegypti 
realizado no sábado, 25 de 
março. A iniciativa contou 
com a participação de um 
total de 60 pessoas entre 
agentes de controle de ende-
mias e agentes comunitários 
de saúde, além de 15 servi-
dores cedidos pela secretaria 
de Serviços de Infraestrutu-
ra Pública e dois agentes da 
Superintendência de Con-
trole de Endemias (Sucen).
Um total de 1.233 imóveis 
foram vistoriados no bair-
ro e cerca de meia tonelada 
de criadouros foram reco-
lhidos. Os agentes também 
distribuíram panfletos de 
informação e orientaram 
moradores, turistas e comer-
ciantes sobre a importância 
de embalar e descartar cor-
retamente o lixo.
“A colaboração da popu-

lação é essencial na manu-
tenção de terrenos baldios 
e públicos. Assim como 
em outros bairros, há mui-
tos pontos de descarte de 
lixo como garrafas, lonas, 
plásticos e restos de mate-
rial de construção que se 
convertem em verdadeiros 
criadouros para o mosqui-
to”, destaca Jorge Ribeiro, 
coordenador de Vigilância 
em Saúde.
A ação contou com o envol-
vimento da Escola Estadual 
Florentina Martins Sanchez, 
ponto de encontro dos agen-
tes da saúde, bem como 
das entidades Conselho dos 
Bairros de Ubatuba (Coba-
cen) e Ubatuba em Foco, e o 
apoio das empresas Sanepav 
e Verdebus.
Como parte da mobilização 
e sensibilização dos mora-
dores da região, atividades 
pedagógicas foram realiza-
das ao longo da semana pas-

sada nas escolas do bairro: 
EM Profª  Maria da Cruz 
Barreto, EMEI Judith Ca-
bral dos Santos e centro de 
educação infantil (CEI) do 
Perequê-Mirim, além da 
Escola Estadual Florentina 
Martins Sanchez e de pales-
tra feita pela Vigilância em 
Saúde com os alunos de ter-
ceiro ano do ensino médio 
da Escola Estadual Semira-
mis Prado de Oliveira, no 
Saco da Ribeira.
 Mutirões no Perequê-Açu e 
Ipiranguinha
Simultaneamente às ações 
no Perequê-Mirim, mutirões 
de eliminação de criadou-
ros também aconteceram 
no sábado nos bairros do  
Perequê-Açu (14 agentes 
e 319 imóveis visitados) e 
Ipiranguinha (24 agentes e 
632 imóveis visitados).  As 
ações nesses bairros vêm 
acontecendo regularmente a 
cada 15 dias desde janeiro.
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IBGE realiza a atualização 
dos dados agropecuários 

da região

Prefeitura de Taubaté
disponibiliza guia atualizada

do IPTU na internet

Pinda terá nova feira
de orgânicos

A agência do IBGE de 
Taubaté realizou na Casa 

A Secretaria de Adminis-
tração e Finanças da Pre-
feitura de Taubaté infor-
ma aos contribuintes que 
desde o dia 22 de março, a 
guia de recolhimento atu-
alizada do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
encontra-se disponível na 
internet. O munícipe que 

A produção de hortifruti 
orgânicos está ganhando 
cada vez mais espaço em 
Pindamonhangaba. A par-
tir desta quinta-feira (30), 
a cidade terá mais um pon-
to de vendas dos produtos 
100% orgânicos, produzi-
dos no município. Será o 
Shopping Pátio Pinda, que 
dá início à feira orgânica 
todas as quintas-feiras, em 
um horário alternativo: das 
18 às 21 horas. A Feira Or-
gânica do Produtor Rural 
estará localizada próximo 
ao supermercado Shibata.  
Os participantes desta fei-
ra são todos de Pindamo-

de Agricultura de São Luiz 
de Paraitinga, juntamente 

perdeu a data de venci-
mento pode acessar o site 
www.taubate.sp.gov.br, 
clicar na opção “serviços 
online” e “2ª via IPTU”.
É necessário ter em mãos 
o número da inscrição do 
imóvel (BC), inseri-lo no 
campo disponível, selecio-
nar a parcela vencida e im-

nhangaba, certificados, e 
que passaram por capaci-
tação desenvolvida pelo 
Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural). 
São parceiros da iniciati-
va a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Agricul-
tura, o Sindicato Rural e a 
Apep - Associação de Pro-
dutores Ecológicos de Pin-
damonhangaba e o Pátio 
Pinda. Além da feira que 
será iniciada no Shopping, 
a Praça Emílio Ribas - co-
nhecida como praça da 
igreja São Benedito - tam-
bém conta com uma feira 

com o departamento de 
agricultura de Lagoinha e 
a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de São 
Luiz do Paraitinga em 23 
de março, a atualização 
dos dados agropecuários 
da região e projeções para 
a próxima safra de 2017.
Com esses dados, o 
IBGE tornará a pro-
dução de dados mais  
realista e os gestores locais 
de agricultura poderão me-
lhorar o desenvolvimento 
de políticas públicas do 
setor.

primir o boleto que deve 
ser pago no mesmo dia em 
que foi emitido.
Caso o contribuinte prefira 
o atendimento presencial, 
pode se dirigir à Divisão 
de Controle de Arrecada-
ção, na sede da Prefeitura, 
que fica à Avenida Tira-
dentes, nº 520, no Centro.

de orgânicos, todas as ter-
ças e sextas-feiras, das 7 
horas ao meio-dia. O Sin-
dicato Rural também tem 
sua feira orgânica, todas as 
quartas-feiras, no período 
da noite.  Os alimentos or-
gânicos são aqueles livres 
de agrotóxicos e insumos 
químicos. São considera-
dos mais benéficos para a 
saúde, mais nutritivos, sa-
borosos, são certificados, 
ajudam o desenvolvimen-
to dos pequenos agriculto-
res, protegem a qualidade 
da água e do solo em seu 
cultivo, entre outras quali-
dades.

Prefeitura de Campos do
Jordão regulariza a colocação

de mesas e cadeiras em
calçadas e padroniza

coberturas no Capivari

Mais uma questão polêmi-
ca em Campos do Jordão 
agora encontra o seu orde-
namento jurídico. Trata-se 
da instalação desordenada 
de mesas e cadeiras nas 
calçadas, que dificulta o 
trânsito de pedestres e faz 
com que o comerciante 
aumente a área útil de seu 
estabelecimento usando o 
espaço público.
Agora, os bares e restau-
rantes de Campos do Jor-
dão que quiserem colocar 
mesas e cadeiras em cal-
çadas terão que apresentar 
um projeto onde devem 
respeitar a área de ocupa-
ção definida em lei e  pa-
gar uma taxa pelo uso do 
espaço público.
A Lei enviada pela Pre-
feitura foi aprovada pela 
Câmara após audiência 

pública. O prefeito Fred 
Guidoni sancionou a alte-
ração do Código de Pos-
turas do Município de 
Campos do Jordão e es-
tipula que a ocupação só 
será permitida após apre-
sentação de projeto que 
deve delimitar que as me-
sas e cadeiras só poderão 
ocupar a largura da testada 
do estabelecimento, em 
calçadas padronizadas, até 
a primeira faixa de grafite 
(algo em torno de dois a 
quatro metros dependendo 
do local).
No recém- inaugurado 
calçadão do Capivari, 
também foi instituído um 
padrão de cobertura para 
as mesas nas calçadas. A 
cobertura não é obrigató-
ria, mas caso o comercian-
te queira fazê-la, terá que 

obedecer ao padrão dese-
nhado e já em vigor.
Grande parte dos co-
merciantes do Capivari 
já aderiu ao modelo de 
cobertura padronizada, 
o que foi amplamente 
aprovado pelos turistas.  
A padronização de tais co-
berturas em calçadões tem 
feito sucesso nos lugares 
de maior interesse turísti-
co ao redor do mundo, por 
criar um ambiente único e 
típico de um lugar.
As plantas com os proje-
tos devem ser entregues na 
Secretaria
Municipal de Planejamen-
to (SEPLAN). A taxa será 
de 5% do valor venal do 
terreno. No Capivari, em 
média, a taxa deverá ficar 
entre R$ 40,00 e R$ 50,00, 
o metro quadrado, ao mês.

Inscrições para Pescaria no Parque esgotam
já no primeiro dia em Pinda

As inscrições para a I 
Pescaria no Parque, que 
será realizada no Parque 
da Cidade, no dia 9 de 
abril, foram um sucesso e 
se esgotaram logo no pri-
meiro dia. Já na parte da 
manhã desta quarta-feira 
(29), uma fila se formou 
em frente à sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
no centro, para a doação 

de uma garrafa de óleo de 
cozinha e inscrição para 
participar do evento.
A pescaria será realizada 
no lago do Parque da Ci-
dade, durante o dia todo, e 
poderão participar somen-
te as pessoas que fizeram 
sua inscrição antecipada-
mente. As garrafas de óleo 
arrecadadas serão doadas 
para as instituições assis-

tenciais da cidade. 
A equipe da Secreta-
ria de Serviços Públicos 
já está no Parque reali-
zando a limpeza da área 
para receber os peixes  
da pescaria. O evento tem 
parceria com o setor de 
Psicultura da Apta e está 
sendo organizado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade e Prefeitura.


