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A GAzetA dos Municípios

Cota única do IPTU 2018 
com 5% de desconto

vence dia 20 de fevereiro 
em Caraguatatuba

A cota única do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) de 2018, com 
desconto de 5%, vence no 
próximo dia 20 de feverei-
ro. O tributo pode ser qui-
tado nas Casas Lotéricas e 
Caixa Econômica Federal, 
além do internet banking 
e terminais eletrônicos 
do Banco do Brasil, San-
tander, Bradesco e Banco 
Itaú. A Prefeitura de Cara-
guatatuba espera arrecadar 
R$ 64.134.435 com o im-
posto.
Caso o carnê não tenha 
sido entregue pelos Cor-
reios ao destinatário, a 2ª 
via do carnê pode ser re-
querida no Posto do Aces-
sa SP, Paço Municipal ou 
no site da prefeitura.
O Acessa SP fica na Pra-
ça Diógenes Ribeiro de 
Lima (localizada na Av. 
da Praia), 140 – Centro. O 
horário de atendimento é 
das 8h30 às 12h e das 14h 
às 17h. O telefone é (12) 
3883-3042. O cidadão pre-
cisa apresentar o número 
da Inscrição Cadastral do 

imóvel. Para utilizar o ser-
viço gratuito de internet do 
Acessa SP, o contribuinte 
deve levar um documento 
de identificação com foto e 
fazer sua inscrição.
A 2ª via do carnê do IPTU 
pode ser solicitada na Se-
ção de Tributos Imobiliá-
rios (Cadastro/Guichê 4), 
no Paço Municipal, no 
Centro.
O proprietário também 
pode acessar 2ª via pelo 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br,  na parte desti-
nada aos  “Serviços ao Ci-
dadão/Serviços Tributos”. 
É necessário ter em mãos 
o número da Inscrição 
Cadastral do imóvel para 
acessar a 2ª via e imprimir.  
Caso o contribuinte não 
tenha o número, basta 
solicitar pelo e-mail ca-
dastro . fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (Cadas-
tro).
Há ainda a opção de divi-
dir o carnê em 11 vezes, 
sendo a primeira parcela 

para o dia 20 de fevereiro. 
Nos dias em que o venci-
mento coincidir com finais 
de semana e feriados, o 
tributo poderá ser pago no 
próximo dia útil.
Em Caraguatatuba, o rea-
juste no IPTU 2018 levou 
em conta o mesmo valor 
da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 1,83 %. 
O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do IBGE, e pas-
sou de R$ 3,29 para R$ 
3,35 este ano.
A Secretaria Munici-
pal da Fazenda lançou 
81.602 carnês de IPTU. 
Desse total, 55.586 re-
presentam imóveis  
com edificações e 26.016 
terrenos; além de outros 
4.146 lançamentos como 
isentos/imunes.
Serviço IPTU 2018 – 2ª 
via
Site: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ link “Serviços 
ao Cidadão/Serviços Tri-
butos”
Seção de Tributos Imobili-
ários (Cadastro/Guichê 4)
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Municipal: 
Rua Luiz Passos Junior, 50 
– Centro
Telefones: (12) 3897-
8170/8221/8108
 Acessa SP
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, 140 – Centro
Telefone: (12) 3883-3042

Prefeitura alerta
população no combate 

à dengue em Pinda

Novas empresas e novas vagas 
de trabalho em Tremembé

Vacinação contra febre 
amarela nos bairros

afastados em Tremembé

Pindamonhangaba luta 
contra o Aedes aegypti 
constantemente. A equi-
pe de Controle de Vetores 
da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura visita todas as 
regiões da cidade durante 
o ano, fazendo o controle 
e conscientizando a popu-
lação sobre as formas de 
acabar com os criadouros 
do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika vírus.
No entanto, levantamento 
realizado nos final de 2017 
sinalizou um aumento de 
307% no número de larvas 
do Aedes encontradas na 
região central da cidade. 
“Onde havia uma média 
de 1,6 criadouros agora 
encontramos 6,5, número 
considerado muito elevado 
pelo Ministério da Saúde, 
e que indica sinal de alerta 
e risco de epidemia”, ex-
plicou o diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana. “Mas ain-
da temos tempo de acabar 
com essa ameaça, se a po-
pulação nos ajudar”.  

A Prefeitura de Tremembé 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (01) que três empresas 
se instalarão em breve na 
cidade, trazendo empregos 
e recursos para o municí-
pio. Uma indústria de pro-
dutos de limpeza, a Lim-
pex; o frigorífico MCITI; 
e a especialista em alimen-
tos, Massas Tung.

Nos dias 03 e 17 de Feve-
reiro em todas as unidades, 
tanto fixas como volantes 
estarão trabalhando das 8h 
às 17h.
Volantes: Padre Eterno - 
igreja
Assentamento
Mato dentro I e II/Mariste-

Os locais onde mais foram 
encontradas larvas foram, 
nesta ordem: 1º vasos de 
plantas, 2º materiais in-
servíveis nos quintais, 3º 
ralos, 4º reservatórios de 
água e 5º bromélias. Ou 
seja, todos dentro de resi-
dências, por isso é tão im-
portante a colaboração dos 
moradores para que vi-
giem suas casas, detectem 
e acabem com possíveis 
criadouros.
O diretor Rafael Lamana 
explica que, além da cons-
cientização, a Prefeitura 
irá intensificar as visitas 
dos agentes de controle de 
vetores nas casas, e pas-
sar, nas ruas da região de 
maiores índices de larvas , 
com o carro com o fuma-
cê. “Mas de nada adianta 
essa ação se os morado-
res não acabarem com os 
criadouros, pois o fuma-
cê acaba somente com os 
mosquitos que estiverem 
no local naquele momen-
to em que passa o carro, 
e não acaba com larvas e 
ovos, nem com os mosqui-
tos que nasçam nos dias 

Ao todo, 150 empregos 
diretos serão gerados na 
cidade. E o melhor, maior 
parte dos contratados de-
verá ser morador da cida-
de, como impõe a Lei de 
Incentivo a Indústria Nº 
253/13.
As empresas serão cons-
truídas no Polo Industrial 
da Flor do Campo.

la - Resicontrol
Pedra Branca - casa a casa
Barranco - casa a casa (8h 
às 11h)
Vera Cruz - igreja
Kanegae (tarde) e Assen-
tamento (8h às 12h)
Aterrado - casa a casa
Chácara Canaã - casa a 

seguintes”, garantiu.
Além do risco de dengue, 
chikungunya e zika vírus, 
outro problema acarretado 
pelo Aedes aegypti pode 
ser o início da febre ama-
rela urbana. Até o momen-
to, o Estado de São Paulo 
tem somente casos de fe-
bre amarela silvestre, mas 
caso não seja feita a imu-
nização dos moradores da 
área rural e o vírus consi-
ga passar para as cidades, 
seus transmissores seriam 
o Aedes aegypti, e dificil-
mente seria contida uma 
epidemia dessa doença.
 “Se todos nós fizermos 
nossa lição de casa, o Ae-
des aegipty não vai se es-
palhar nem contaminar as 
pessoas. Mas é um caso 
que depende mais de cada 
cidadão do que do poder 
público, pois os princi-
pais criadouros do Aedes 
estão dentro das casas e 
nos quintais. Pedimos que 
cada pessoa faça a sua 
parte, pois tudo o que está 
em nosso alcance também 
está sendo feito”, destacou 
Lamana.

“Programas de incentivos 
e benefícios fiscais con-
sistentes e consolidados, a 
localização estratégica da 
cidade que permite que as 
empresas possam escoar 
suas mercadorias de forma 
rápida e por vários meios, 
são os maiores atrativos 
para atrair novas empre-
sas para nossa cidade.  
O apoio do Governo Mu-
nicipal para instalação 
dessas indústrias possibili-
ta a criação de novos pos-
tos de trabalho, induzin-
do, assim, o crescimento 
econômico”, comentou o 
Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marco 
Queiroz

casa
Retiro Feliz - casa a casa
Fixos: Centro de Saúde
ESF 1 - Jd. Santana
ESF 2 - Jd. Maracaibo
ESF 5 - Guedes
ESF 6 - Flor do Vale
Levar Cartão SUS, RG e 
Caderneta de Vacinação
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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. 

Prefeitura de Campos 
do Jordão amplia o

prazo para pagamento 
do IPTU 2018

Tendo em vista as dificul-
dades de pagamento da 
parcela integral ou parcial 
do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) a 
Prefeitura ampliou o prazo 
de vencimento do dia 31 
de Janeiro, para o dia 15 
de fevereiro, data em que 
também vence a segunda 
parcela.
Mas atenção: Para man-
ter o desconto de 10% no 
pagamento a vista e a pon-
tualidade do pagamento, 
quem optar pelo pagamen-
to entre o dia 31 de Janei-
ro e o dia 15 de fevereiro, 
deverá retirar uma segun-
da via, no site http://cam-
posdojordao.sp.gov.br/
portal/2a-via-iptu/ a partir 
do dia 1 de fevereiro.
Quem não tiver acesso à 
internet, ou dificuldades 
na emissão, pode procurar 
a Secretaria de Finanças, 
pessoalmente na Galeria 
Condotti Av. Frei Orestes 
Girardi, 893 – Abernés-
sia, ou pelos telefones 12-
3668-5450 / 3662-1353.
Dificuldades no pagamen-
to
A Febraban – Federação 
Brasileira de Bancos, pas-
sou a exigir que qualquer 
boleto contenha o CPF do 
pagador. No ano passado, 
a Prefeitura fez uma cam-
panha pedindo aos contri-
buintes que atualizassem 
o cadastro, apresentando 
o CPF do titular. Grande 
parte dos contribuintes 
atendeu ao chamado, mas 
nem todos. Diante disso, 
os carnês do IPTU já dis-
tribuídos não são boletos, 
mas sim Documentos de 
Arrecadação Municipal ( 
DAM), que só podem ser 

pagos em bancos creden-
ciados para o recebimento 
até o vencimento impresso 
no documento.
O contato com os bancos 
começou a ser feito em 
Dezembro, pela equipe de 
Finanças. Todos os bancos 
foram chamados para cre-
denciar o pagamento, mas 
a maioria, não teve inte-
resse em receber o paga-
mento no caixa. É que os 
bancos privilegiam os pa-
gamentos online, evitando 
o atendimento físico e a 
grande movimentação de 
pessoas em suas agências.
Depois de acertadas a for-
ma de recebimento e o 
valor das tarifas a serem 
pagas, os contratos de ade-
são, com os bancos, foram 
assinados entre os dias 10 
e 17 de Janeiro, portanto 
antes da data de vencimen-
to do IPTU. Porém, nem 
todos os bancos consegui-
ram atualizar os seus siste-
mas operacionais para re-
ceber o pagamento, o que 
causou transtorno para os 
contribuintes, para os cor-
rentistas dos bancos e para 
a Prefeitura que conta com 
o dinheiro dos impostos 
para pagar as suas despe-
sas. A Prefeitura aguar-
da ainda a liberação do 
credenciamento da Caixa 
Econômica Federal, o que 
facultará o pagamento nas 
Casas Lotéricas e no Cai-
xa do Banco, mesmo para 
não correntistas.
Como pagar on line
Os correntistas dos Ban-
cos do Brasil, Bradesco, 
Bancoob, Itaú e Santander, 
podem fazer o pagamento 
via Internet Banking, ou 
no caixa eletrônico das 

agências locais, ou de fora 
da cidade. Não há limites 
na transação, exceto as 
delimitadas pelo próprio 
Banco, para cada corren-
tista. Se o pagamento for 
maior do que o correntis-
ta está acostumado a fazer 
online, basta ligar no ban-
co para ampliar o limite de 
pagamento diário.
Os Caixas Eletrônicos do 
Bradesco, do tipo Multi-
banco, também recebem 
o pagamento, mesmo que 
este seja efetuado com car-
tões de outros bancos não 
conveniados.
Pagamento em dinheiro
O pagamento em dinhei-
ro, com limite de até R$ 
1.000,00 pode ser feito nos 
correspondentes bancários 
do Bradesco em Campos 
do Jordão. São quatro 
pontos na Avenida Januá-
rio Miraglia, três na Ave-
nida Orestes Girardi e um 
na Rua Francisco de Cas-
tro. Na Avenida Januário 
Miraglia, os recebimentos 
acontecem na Drogaria 
Central (número 910), Ca-
sas Bahia ( número 1460), 
Pão de Açúcar ( número, 
1772) e Rede Farma Gen-
te ( número, 1.852). Na 
Av. Frei Orestes Girardi, 
os pontos de recebimento 
estão no Escritório Jor-
danense (número 1547) 
Depósito Mazza (número 
2295)e na Gadife Modas 
(número 806) . O último 
ponto é na Rua Francisco 
de Castro, 104, onde fun-
ciona o Escritório Univer-
sal.
Com limite de até R$ 
1.500,00 o pagamento 
pode ser feito na Agência 
dos Correios.
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Vacinação contra febre 
amarela supera 18.800 

doses em Taubaté

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que fo-
ram aplicadas 18.811 do-
ses da vacina contra febre 
amarela em dois dias de 
campanha, em 25 e 26 de 
janeiro.
O número de doses, por 
exemplo, é quase o do-
bro do total de vacinações 
ocorrido no ano passado, 
quando 9.640 pessoas fo-
ram imunizadas.
Até agora, foram aplicadas 
18.203 doses fracionadas e 
608 doses padrão.
Em Taubaté, a campanha 
acontece em 27 unidades 
de saúde até o dia 17 de fe-
vereiro. As unidades fun-
cionam sem intervalo de 

almoço, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
Além disto, quatro uni-
dades estão com horário 
estendido de atendimento 
ao público, até as 20h. São 
elas as UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco e Aeroporto.
Na região da Inde-
pendência e do Aero-
porto, a Secretaria de  
Saúde solicitou o auxílio 
da comunidade católica 
e evangélica para diluir a 
movimentação nas uni-
dades de saúde. Nas pro-
ximidades da UBS Mais 
Independência, adultos 
são vacinados no salão pa-
roquial da igreja Menino 

Jesus. E na UBS Mais Ae-
roporto, a Assembleia de 
Deus também ajudou com 
a cessão do espaço.
Na zona rural, são qua-
tro postos fixos mon-
tados nas unidades do 
Barreiro, Monjolinho, 
Pinheirinho e Registro. 
Em 3 e 17 de fevereiro,  
os “dias D” da campanha, 
está prevista a participa-
ção de 15 equipes volantes 
em atividades casa a casa 
na zona rural, considerada 
prioritária para a vacina-
ção.
O objetivo da campanha é 
garantir uma cobertura va-
cinal equivalente a 95% da 
população de Taubaté.

Secretaria de Esportes 
e Lazer abre vagas para 

a prática de basquete 
em Taubaté

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 

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 esporte.  
E para os meninos que já 
possuem alguma aptidão 

as vagas são para compor 
o time que representa a 
cidade de Taubaté na cate-
goria 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.

Prefeitura de Pinda realiza 
curso de capacitação para 
funcionários do transporte 

escolar

Nesta terça-feira (30), 
a Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou um 
curso de capacitação para 
todos os funcionários que 
irão trabalhar diretamente 
com o transporte escolar 
durante o ano de 2018. 
No total, 119 funcionários 
participaram do curso, que 
foi realizado no Teatro 
Galpão e teve a duração de 
seis horas.
O secretário de Educação, 
professor Julio Valle, fez 
a abertura da capacita-
ção realizando o primeiro 
contato entre a Prefeitura 
e a empresa terceirizada 
Antunes e Antunes Trans-
portes Escolar Ltda-ME, a 
mesma que realizou o ser-
viço o ano passado.
O responsável pelo setor 
de transporte escolar, Lu-
cas Ouverney, ficou res-
ponsável por ministrar o 
curso, discutindo diversos 
tópicos necessários para 
que o trabalho seja reali-
zado corretamente, com 
responsabilidade e segu-
rança.
Os participantes são ins-
truídos sobre quem tem 
direito ao transporte esco-
lar, discutindo as Leis e a 
constituição. Os motoris-
tas e monitores são apre-
sentados as suas atribui-
ções, e principalmente as 

recomendações em casos 
de riscos, atitudes necessá-
rias no embarque, desem-
barque, trajetos e planilhas 
de presença são exigências 
da Prefeitura.
Durante a capacitação são 
apresentadas diversas si-
tuações reais para servir 
como exemplo para os par-
ticipantes, de como agir e 
as consequências. É apre-
sentado também o tópico 
das relações humanas, em 
que as crianças devem ser 
tratadas com cordialidade, 
mas sempre respeitando 
limites. Os motoristas e 
monitores aprendem ainda 
quais as responsabilida-
des dos pais e o que é de 
obrigação das unidades 
escolares. Lembrando que 
os alunos da Apae e do Es-
tado também fazem parte 
das responsabilidades do 
transporte escolar.
“Nós, atualmente, faze-
mos o embarque e desem-
barque dentro das escolas 
que possuem o espaço 
adequado, o que dá mui-
to mais segurança para 
que nada aconteça com 
as crianças. A criação do 
setor de transportes es-
colares e as capacitações 
iniciaram no ano passado.  
É muito importe realizar 
o serviço com seguran-
ça. Até o momento, não 
houve nenhum relato de 

nenhum tipo de acidente, 
o que é muito gratificante 
para nós”, comentou Ou-
verney.
Além do curso de capacita-
ção foi realizada também, 
nesta segunda-feira (29), a 
vistoria de 60 veículos es-
colares, sendo que 4 esta-
vam na oficina. E necessá-
rio verificar o bom estado 
dos estofados, o funciona-
mento correto do cinto e a  
limitação obrigatória de 
10cm dos vidros, entre 
outras obrigações. A Pre-
feitura convida um órgão 
fiscalizador para realizar a 
vistoria em conjunto, iden-
tificado falhas é enviado 
um ofício e em alguns dias 
é realizada uma nova ave-
riguação.
Durante as primeiras se-
manas, são notadas as 
possíveis adequações e, 
a partir do dia 19 de fe-
vereiro, é iniciada a fis-
calização das rotas. Du-
rante o ano passado,  
1.400 alunos participaram 
do frete e 800 do passe 
escolar. A previsão é que 
tenha um aumento de 200 
alunos para o frete duran-
te esse ano.  Ao todo, são 
64 veículos, 94 rotas, 150 
viagens e 9.803 km roda-
dos diariamente. “Tudo é 
realizado com total zelo e 
acompanhamento da Pre-
feitura”, afirmou Lucas.
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Departamento de Meio 
Ambiente oferece curso 

de jardinagem para
PEADs em Pinda

Atleta de Caraguatatuba 
recebe prêmio de

Melhores do Ano pela 
Confederação de Kung Fu

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba por 
meio da Secretaria de Ha-
bitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária 
iniciou, nesta segunda-fei-
ra (29), uma capacitação 
em jardinagem e paisa-
gismo básico destinada 
aos integrantes do PEAD 
- Programa Emergencial 
de Auxílio ao Desempre-
gado, com interesse no as-
sunto. O workshop integra 
o “Programa Cidade Flo-
rida” e tem como objetivo 
a apresentação da impor-
tância da jardinagem em 
espaços verdes do municí-
pio, levando em conside-
ração as qualidades esté-
tico-funcionais e também 
a harmonia dos ambientes 
com compatibilização de 
espécies vegetais.
O diretor do Departamen-

O lutador de Caraguatatu-
ba, Hemerson Carvalho de 
Oliveira, recebeu em de-
zembro o prêmio de Atleta 
Destaque de 2017 conce-
dido pela Confederação 
Brasileira de Kung Fu. A 
homenagem se deu pelos 
títulos conquistados nos 
Campeonatos Paulista, 
Brasileiro, Panamericano 
e Copa Internacional
Hemerson também ficou 
em 4º lugar no 7º Campe-
onato Mundial de Kung 
Fu (7th World Kungfu 
Championships) de 2017 
em novembro, na cidade 
chinesa de Emeishan. O 
lutador representou o Bra-

to de Meio Ambiente, Fre-
derico Lúcio de Almeida 
Gama, indicou que a qua-
lificação servirá de base 
para o treinamento de no-
vos servidores. “A maioria 
dos PEADs não tem no-
ção de jardinagem. Então, 
antes deles começarem 
a trabalhar, é importante 
que eles tenham uma ins-
trução, uma aprendizagem 
sobre métodos de poda, 
fertilização e outras técni-
cas da área”, destacou.
As aulas abordarão temas 
como: dicas de adubação 
e irrigação, regras para 
podagem, relação de fer-
ramentas e formas de con-
trole de pragas e doenças. 
Sendo que as atividades 
acontecem até esta sexta-
feira (2) e em dois turnos: 
exercícios práticos das 8h 
às 13h, no Parque da Ci-

sil nas rotinas individuais 
(estilos) mãos livres e com 
espada na Categoria D. 
O lutador garantiu a vaga 
no Mundial, após vencer 
o 2º Campeonato Pan-A-
mericano de Kung Fu em 
agosto, na capital costa-ri-
quenha San José.
Somente três atletas foram 
indicados para receber o 
maior prêmio oferecido 
pela Confederação Brasi-
leira de Kung Fu, que pas-
sou a premiar os atletas em 
2016. “Me considero um 
privilegiado pelas oportu-
nidades que tive de repre-
sentar minha cidade e meu 
país em campeonatos por 

dade, e instruções teóricas 
das 14h às 16h, no auditó-
rio da sede da Prefeitura.
Além disso, dentro da pro-
posta do curso, visitas téc-
nicas serão realizadas em 
praças, locais com córre-
gos e no Bosque da Prin-
cesa com o propósito de 
conceder conhecimentos 
suficientes para as práticas 
de serviços relacionados à 
implantação de zonas ver-
des públicas em Pindamo-
nhangaba. “Nós queremos 
formar bons jardineiros”, 
enfatizou Fred Gama.
Sendo assim, as planta-
ções e os trabalhos desen-
volvidos pelos estudantes 
estão inseridos no planeja-
mento de transição da sede 
do Departamento de Meio 
Ambiente para o Parque 
da Cidade e nos serviços 
prestados pelo setor.

todo o mundo, enaltecen-
do o esporte que escolhi 
para minha vida e ao qual 
eu agradeço em forma de 
empenho e dedicação”, 
comentou Hemerson, que 
valorizou o prêmio rece-
bido.
“Contudo, e apesar da 
honra das vitorias con-
quistadas, não foram as 
medalhas e os títulos que 
mais me emocionaram, 
mas sim a indicação ao 
prêmio de atleta destaque 
de 2017,em reconheci-
mento aos  resultados ob-
tidos. Isso me emocionou 
mais do que qualquer pó-
dio que eu já tenha subido 
e do qual eu não esquece-
rei jamais”, disse.
Hemerson é professor da 
Associação Long Teh ide-
alizador do Projeto Eco em 
Caraguatatuba, que ofere-
ce gratuitamente aulas de 
Kung Fu, Tai Chi Chuan, 
Ginástica Terapêutica (Chi 
Kung) e Sanda (boxe chi-
nês) para a comunidade. 
Mais informações sobre 
o projeto podem ser obti-
das pela FanPage https://
www.facebook.com/Pro-
jetoeco.org/, Loja Nutris-
ports/Pça Cândido Motta 
182 – Centro ou pelo (12) 
3889-1066.


