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A GAzetA dos Municípios

Sorteios para ambulantes 
terminam nesta semana 
em Pindamonhangaba

Taubaté escolhe
Corte de Momo do

Carnaval 2018

IPTU terá desconto no 
pagamento à vista e 

parcelamento

ADL de janeiro lança 
alerta para Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Administração 
e Setor de Fiscalização de 
Posturas, está realizando 
o sorteio para definir os 
vendedores ambulantes 
que terão licença para tra-
balharem no Carnaval So-
lidário Pindamonhangaba 
2018.
Foram realizados sorteios 

Taubaté escolheu a Corte 
de Momo na noite de sá-
bado, 27 de janeiro. Com 
isso a cidade dá início as 
festividades do Carnaval 
2018.
Felipe Freitas, que tem 30 
anos e atua na área de ges-
tão de Recursos Humanos, 
assumiu o cetro do rei do 
Carnaval ao lado da rai-
nha Ana Paula Costa, que 
é vendedora de 32 anos, 

Os carnês para pagamento 
do IPTU - Imposto Predial 
Territorial Urbano - serão 
postados pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, nos 
Correios, a partir do dia 1º 
de fevereiro. 
O primeiro vencimento 
será no dia 15 de março. 
Os contribuintes poderão 
realizar o pagamento em 
cota única, cota dupla ou 
parcelar em até 10 vezes. 
Com o pagamento em 

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) realizada 
pela Prefeitura de Taubaté 
em janeiro deste ano lança 
um alerta para a infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti em toda ci-
dade, em especial na área 
1, composta por bairros 
mais populosos. No geral, 
a ADL foi de 6,7 pontos no 
IB (Índice Breteau).
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Este 
é o resultado mais eleva-
do para o mês de janeiro 
desde 2015. Na ADL de 
janeiro deste ano, a região 

nos dias 12 (para o Fes-
tival de Marchinhas), 15 
(também para o Festival de 
Marchinhas), 19 (pré-car-
naval de Moreira César), 
25 (Parque da Cidade).
Para as matinês na 
Praça do Quartel  
(de 10 a 13 de fevereiro), 
serão disponibilizados 14 
espaços. As inscrições se-
rão até 31 de janeiro, na 

com medidas de 1,70 de 
altura, 102 cm de busto, 
88 cm de cintura e 112 cm 
de quadril. Leticia Santos, 
de 22 anos, supervisora de 
vendas e que representa o 
Bloco Carnavalesco Im-
perial do Vale, foi eleita 
primeira princesa do Car-
naval. Marcia Carvalho, 
de 37 anos, cabelereira, é 
a segunda princesas.
O concurso da realeza do 

cota única, o desconto é 
de 10%. Cota dupla terá 
desconto de 5% em cada 
parcela e em até 10 vezes, 
o desconto será de 2% até 
a data de vencimento. 
De acordo com o dire-
tor do Departamento de 
Receita e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Cor-
rêa, a praça de atendi-
mento da Prefeitura e  
Subprefeitura de Morei-
ra César não estarão im-

1 apresentou IB de 10,2. 
O melhor resultado ficou 
para a área 3, com IB de 
1,5.
A Secretaria de Saúde re-
força a necessidade de 
conscientização da po-
pulação, já que cabe às 
famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 3.600 
imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 

Prefeitura e na Subpre-
feitura, e o sorteio está 
marcado para o dia 2 de 
fevereiro, às 15h30, no 
auditório da Prefeitura. As 
licenças serão entregues 
dias 5 e 6 de fevereiro.
Todas as informações po-
derão ser obtidas nos edi-
tais publicados no site da 
Prefeitura, o www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br

Carnaval de Taubaté ga-
rante ao Rei Momo um 
prêmio de R$ 3.500. O 
mesmo valor é destinado 
à rainha. Primeira princesa 
fatura R$ 3.000 e a segun-
da princesa tem prêmio de 
R$ 2.500.
O evento aconteceu na 
avenida do Povo e contou 
com quatro candidatos a 
Rei Momo e seis candida-
tas ao título de rainha.

primindo as segundas 
vias desses boletos até a  
finalização das entregas 
pela agência dos Cor-
reios. Também estão dis-
poníveis para impressão 
e pagamento, desde a se-
gunda-feira (29), os bo-
letos do IPTU / ISSQN / 
Alvará de Localização e 
Funcionamento - 2018,  
no site oficial www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, 
link “Serviços Online”. 

geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
O trabalho de contro-
le é realizado nos meses 
de janeiro, julho e outu-
bro. Este ano está pre-
vista mais uma ADL a 
ser realizada em março.  
A cidade é dividida em 
seis áreas, onde são veri-
ficadas a existência de lar-
vas do mosquito e os tipos 
de recipientes em que fo-
ram encontradas.
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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

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e 
a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fíga-
do. O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação 
do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve 
e vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de descon-
forto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar per-
gunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para fren-
te, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as 
obras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma 
página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva 
de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o 
clima espiritual. Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir pa-
lavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, 
especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, 
buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a 
sua. Atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça 
qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que 
todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, 
na aquisição de experiência e, de que a vida concorda com as pausas de 
refazimento das forças, mas não se acomodam com inércia em momento 
algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse. 

Programação musical 
do Pôr do Som segue 
de quarta a domingo 
até 13 de fevereiro

As atrações musicais do 
Mirante Pôr do Som se-
guem até dia 13 de feve-
reiro – de quarta a domin-
go – agitando os finais de 
tarde em Caraguatatuba. 
Dia 31/01 (quarta), às 
15h52, a banda Revolu-
som apresenta um reggae 

acústico. Na quinta-feira 
(01/02), o pôr do sol co-
meça às 18h57 ao som de 
Samamba.
O trio Acaso apresenta 
seu repertório eclético a 
partir das 18h58, na sexta-
feira (02/02). No sábado 
(03/02) é a vez do forró da 

Tribo Caiçara, às 18h57 
e domingo (04/02), às 
18h57 a cantora Fernanda 
Letúria encerra as atrações 
do final de semana.
O Mirante Pôr do Som 
fica localizado no cami-
nho para praia da Pedra da 
Freira, no Camaroeiro.
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Febre amarela: saiba 
onde tomar a vacina em 

Ubatuba

Em Ubatuba, um total de 
7.617 pessoas já foram 
imunizadas contra a febre 
amarela até a manhã des-
ta segunda-feira, 29, pelas 
equipes da Estratégia de 
Saúde de Família e de Vi-
gilância em Saúde da Pre-
feitura. A vacinação trans-
corre normalmente nos 25 
postos da cidade que ficam 
abertos durante a semana e 
há doses suficientes dispo-
níveis para toda a popula-
ção.
No sábado, 27, aconteceu 
o primeiro dia “D” de va-
cinação. Cinco unidades 
de saúde abriram das 8 às 
17 horas, cobrindo as regi-
ões Centro, Norte, Oeste e 
Sul da cidade. Além disso, 
equipes volantes se des-
locaram pelos comércios 
desses bairros para vaci-
nar funcionários em seus 

locais de trabalho.
“A meta em Ubatuba é 
vacinar no mínimo 95% 
da população residente. 
Como já houve uma am-
pla vacinação ao longo 
de 2017, a estimativa em 
números absolutos é a de 
chegar a 50.000 pessoas”, 
explica Patricia Machado 
Sanches.
Horário estendido
A partir desta segunda-
feira, 29, e até 17 de feve-
reiro, as unidades Umu-
arama, Ipiranguinha e 
Perequê-Açu funcionarão 
em horário estendido, das 
8 horas às 20 horas.
Já as unidades Maranduba 
e Itamambuca funcionarão 
das 8 horas às 20 horas nos 
dias 30 de janeiro e nos 
dias 1º, 6 e 8 de fevereiro 
de 2018.
Importância da vacina

O estado de São Paulo vive 
um surto de febre amarela 
silvestre, isto é, um au-
mento repentino do núme-
ro de casos da doença em 
uma região específica.
A vacinação é a melhor 
forma de prevenção pois 
garante a proteção con-
tra a doença e evita que a 
mesma se multiplique na 
comunidade e em outras 
regiões do estado.
“É importante que todos 
busquem o posto de saúde 
mais próximo para receber 
orientações e tomar a va-
cina”, enfatiza o prefeito 
Délcio Sato (PSD).
Como parte da estratégia 
de imunização em Ubatu-
ba, na última sexta-feira, 
26, uma equipe de saúde 
vacinou os servidores lo-
tados no Paço Municipal, 
na rua Dona Maria Alves.
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Secretaria de Esportes 
e Lazer abre vagas para 

a prática de basquete 
em Taubaté

Início das aulas nas unidades escolares:
EMEI Paulo Casagrande, Creche Eliza Rossi e 
Centro Educacional Unidade I em Tremembé

Defesa Civil permanece 
em estado de atenção e 
monitora áreas de risco

em Caraguatatuba

Taubaté recebe cursos 
a distância do Pronatec

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté abre ins-
crições para meninos de 
11 a 13 anos interessados 
na iniciação ao basquete e 
para os mais experientes a 
possibilidade de compor a 
equipe de competição sub 
13.
Os jovens devem ir, acom-
panhados por um res-
ponsável, às segundas e 
sextas-feiras, das 18h às 

A Secretaria de Educação 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
o início das aulas será no 
dia 15 de fevereiro, 5ª fei-
ra, nas seguintes Unidades 
Escolares:
EMEI Sr Paulo Casagran-
de
Creche Eliza Rossi Lima
Centro Educacional Uni-
dade I
Em todas as demais Uni-
dades o início das aulas, 
conforme já comunicado, 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que a De-
fesa Civil permanece em 
estado de atenção, devido 
às chuvas de segunda-fei-
ra. O acumulado das últi-
mas 72h foi de 57 mm. A 
previsão para os próximos 
dois dias é de pancadas de 

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo selecionou a cidade 
de Taubaté para ser con-
templada com cursos EAD 
(Ensino a Distância) por 
meio do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pro-
natec).
Os cursos EAD são desti-
nados para as pessoas aci-
ma de 15 anos e as inscri-
ções vão de 29 de janeiro 
(segunda-feira) até o dia 
16 de março (sexta-feira) 
de 2018, podendo ser efe-

20h no Ginásio da CTI e 
conversar com o Técnico 
Tiago Sírio, que efetuará 
as inscrições no próprio 
local onde acontecem os 
treinos.
Para os que não possuem 
ainda conhecimentos so-
bre os fundamentos da 
modalidade, as vagas são 
para a iniciação ao es-
porte. E para os meninos 
que já possuem alguma 

será no dia 5 de fevereiro, 
próxima 2ª feira.
Os horários de funciona-
mento em todas as Uni-
dades serão os mesmos já 
praticados nos anos an-
teriores. As famílias que 
já fizeram inscrição para 
vaga na EMEI Sr. Paulo 
Casagrande podem todas 
comparecer no dia 15 para 
reunião geral as 10 horas. 
Caso haja necessidade de 
triagem em função do nú-
mero de vagas em cada 

chuva no fim da tarde.
A Defesa Civil de Cara-
guatatuba está acompa-
nhando os índices pluvio-
métricos e está realizando 
vistorias por todo o muni-
cípio, verificando a neces-
sidade de fazer remoções 
de famílias que estejam 

tuada apenas uma inscri-
ção por CPF.
Os interessados devem 
comparecer à Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
de Taubaté, de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 18h, para realizar a 
pré-inscrição, munidos 
de um documento com  
foto e o CPF. A continui-
dade do processo é online 
e o aluno receberá as ins-
truções via e-mail.
A carga horária é de 160 ho-
ras e são 40 vagas para cada 
um dos cursos ofertados.   
É pré-requisito necessário 

aptidão as vagas são para 
compor o time que repre-
senta a cidade de Taubaté 
na categoria sub 13.
As aulas são gratuitas 
e para mais informa-
ções ligar no número 
3624-8740. O Ginásio 
da CTI fica à Rua José  
Roberto Bueno de Mattos, 
nº 50 na Vila Edmundo, 
atrás da antiga Cooper-
volks, em Taubaté.

turma, as famílias serão 
avisadas.
Famílias que ainda não fi-
zeram inscrição para vaga 
na EMEI Sr. Paulo Casa-
grande devem se dirigir 
diretamente à Secretaria 
Municipal de Educação 
para inscrição em Lista de 
Espera. Desejamos a todos 
os alunos e famílias um 
ótimo início de ano letivo 
na Rede Municipal de En-
sino da Estância Turística 
de Tremembé.

em áreas de risco.
É recomendado para pes-
soas que moram perto de 
rios ou próximo a morros, 
que se for detectado al-
gum tipo de irregularida-
de, entre imediatamente 
em contato com a Defesa 
Civil pelo telefone 199 e 
deixe o imóvel. Se for ne-
cessário, as famílias serão 
encaminhadas para a casa 
de parentes ou para algum 
abrigo público.
A altura da maré também 
contribui para que ocor-
ram alagamentos, princi-
palmente em área próxi-
mas a orla das praias. Hoje 
a altura registrada é de 1,5 
m.

para os cursos de Assisten-
te Administrativo, Assis-
tente de Recursos Huma-
nos e Língua Brasileira de 
Sinais a conclusão do En-
sino Fundamental II (6º ao 
9º ano). Para as vagas de 
Inspetor de Qualidade não 
é necessário ter concluído 
o Ensino Fundamental II. 
Para as vagas de Espanhol 
e Inglês Básicos é exigên-
cia ter terminado o Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º 
ano).
Serviço
Pré-inscrição nos cursos 
EAD do Pronatec (Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: de 29 de janeiro a 16 
de março de 2018
Horário: das 8h às 18hPrefeito Sato anuncia

mudanças no
secretariado
em Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), pro-
moveu mudanças em seu 
secretariado na última 
semana. O engenheiro ci-
vil Pedro Vicente Tuzino 
Leite deixou a secretaria 
de Serviços de Infraestru-
tura Pública para ocupar o 
cargo de secretário Supe-
rintendente de Gestão de 
Desenvolvimento Susten-
tável e também acumular 
a presidência da Empresa 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (Emdurb).  
José Carlos Peixoto Junior 
desligou-se da presidência 

da Emdurb e agora é se-
cretário adjunto de Habita-
ção e Planejamento Urba-
no. As mudanças incluem 
a entrada no governo do 
engenheiro Honório Ana-
níades Filho para a pasta 
de Infraestrutura. Para o 
prefeito de Ubatuba, os 
secretários vêm desenvol-
vendo suas funções com 
extrema habilidade. Os re-
manejamentos fazem par-
te de ajustes necessários. 
“ Com as mudanças, bus-
camos agilizar a máquina 
administrativa e, com isso, 
promover o crescimento 

da cidade”, afirmou Sato.
Secretário de Serviços de 
Infraestrutura Pública
Honório Ananíades Filho 
tem graduação em Enge-
nharia Civil pela UNI-
TAU/SP  e  graduação 
em  Engenharia Mecânica 
pela FESP/PE.  Em sua 
experiência profissional, 
teve ocupações em di-
versos cargos da Petro-
brás no período de 2011 
a 2016. Atuou também no  
Consórcio Gomes Lou-
renço/Infracon/Etenge 
– SABESP; Tektonhaf 
Engenharia e Comércio; 
Prefeitura de Campos do 
Jordão; THYSSEN do 
Brasil Construções e Co-
mércio; L+M Arquitetura; 
Empresa Universal R. do 
Brasil; TECENG Comer-
cial e Engenharia; BUZO-
LIN Construtora e Compa-
nhia Atlantic de Petróleo. 
Hoje Honório reside em 
Ubatuba.


