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A GAzetA dos Municípios

Taubaté ganha mais
3 pontos de exames

laboratoriais

Taubaté fecha janeiro 
com 2 casos de dengue

Carnaval Solidário
arrecada 1 tonelada de 

alimentos em Pinda

Terminam os sorteios 
dos ambulantes para 

Carnaval Solidário 2018

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 5 de feverei-
ro, Taubaté passa a contar 
com mais três pontos de 
agendamento e coleta de 
exames laboratoriais.
A medida adotada pela 
Secretaria de Saúde tem o 
objetivo de reduzir a con-
centração de pacientes de 
forma a agilizar a deman-
da da rede municipal.
Atualmente, as três uni-
dades de referência para 
exames são a Casa da Mãe 
Taubateana, a UBS+ Fa-

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que o município 
chega ao fim de janeiro 
com dois casos confirma-
dos de dengue. Durante 
o primeiro mês de 2018 
foram emitidas 132 no-
tificações de suspeita da 
doença, com 24 casos ne-
gativos e 106 aguardando 
o resultado de exames.
 O número de notificações 
é o menor para o mês de 
janeiro dos últimos quatro 
anos. Em janeiro de 2016, 
por exemplo, foram regis-
tradas 690 notificações de 
casos suspeitos de den-
gue em Taubaté, com 249 
ocorrências confirmadas.

O bloco Juca Teles, de São 
Luiz do Paraitinga, este-
ve engajado no Carnaval 
Solidário 2018 de Pinda-
monhangaba. Em parceria 
com o Fundo Social de So-
lidariedade, o Juca Teles 
disponibilizou mil abadás 
para os foliões, que troca-
ram por 1 quilo de alimen-
to  não perecível - exceto 
sal e açúcar - e, assim, pu-
deram ajudar as pessoas 
que mais precisam. A par-
ticipação da população foi 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Administração 
e Setor de Fiscalização 
de Postura, realizou nes-
ta sexta-feira (2), o últi-
mo sorteio que definiu os 
vendedores ambulantes 
licenciados para trabalha-
rem no Carnaval Solidário 
Pindamonhangaba 2018 
- pipoqueiros e barracas 
de alimentação em geral, 
para as matinês na Praça 
do Quartel.
Foram realizados sorteios 
no auditório da Prefeitu-
ra nos dias 12/01 (para o 

zendinha e a UBS+ Mou-
risco. Os procedimentos 
também são realizados em 
18 unidades de ESF (Es-
tratégia de Saúde da Fa-
mília). A partir de 5 de fe-
vereiro os procedimentos 
também serão realizados 
no Pamo Bonfim, UBS+ 
Gurilândia e na Policlíni-
ca Infantil.  A Secretaria 
de Saúde mantém contatos 
frequentes com a Cientí-
ficaLab para promover os 
ajustes necessários e agi-
lizar tanto a coleta quanto 

Mesmo com este número 
reduzido de notificações e 
casos confirmados, é pre-
ciso estar atento, já que a 
ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de janeiro 
de 2018 atingiu 6,7 pontos 
no IB (Índice Breteau). De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 
risco de epidemia.
Os registros deste início de 
ano também contam com 
duas notificações de casos 
suspeitos de chikungunya 
e outras duas suspeitas de 
zika. A Vigilância Epide-
miológica aguarda o resul-
tado destes exames.

benéfica, pois em sua pri-
meira hora de troca foram 
esgotados todos os abadás, 
totalizando 1 tonelada de 
alimentos arrecadada.
A troca dos alimentos pe-
los abadás foi feita no 
Shopping Pátio Pinda, na 
loja Arte Encanto, na ma-
nhã desta sexta-feira (2). 
Cada pessoa pôde fazer a 
troca de até dois abadás.
O Juca Teles fará duas 
apresentações em Pinda-
monhangaba. A primeira, 

Festival de Marchinhas), 
15/01 (também para o 
Festival de Marchinhas), 
19/01 (pré-carnaval de 
Moreira César), 25/01 
(Parque da Cidade) e 
02/02 (Matinês na Praça 
do Quartel). Ao todo, fo-
ram oferecidas 68 vagas 
que variam entre ambulan-
tes, foodtrucks e trailers.
“Visando além da diver-
são proporcionada pelo 
Carnaval, é uma preocu-
pação da Prefeitura gerar 
renda para os ambulantes 
neste momento de crise 
no país, sendo também um 

o agendamento de exames 
nas unidades.
A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de novem-
bro do ano passado a reali-
zação dos exames labora-
toriais em Taubaté.
Em caso de dúvida, os pa-
cientes podem procurar 
suas unidades de saúde de 
referência, assim como a 
Ouvidoria da Saúde, loca-
lizada à avenida John Ken-
nedy, 488, Jardim das Na-
ções (telefones 3632-2040 
ou 3632-2244).

Equipes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté permanecem 
em atividade com a fiscali-
zação casa a casa na busca 
por criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, vetor 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
A população precisa aju-
dar e eliminar os criadou-
ros do mosquito para evi-
tar a ocorrência de novos 
casos.
Balanço de janeiro
Casos suspeitos de dengue 
notificados – 132
Casos de dengue confir-
mados – 2
Casos negativos – 24
Aguardando exames – 106
Casos suspeitos de chi-
kungunya notificados – 2
Casos de chikungunya 
confirmados – 0
Casos negativos – 0
Aguardando exames – 2
Casos suspeitos de zika 
notificados – 2
Casos de zika confirmados 
– 0
Casos negativos – 0
Aguardando exames – 2

no Pré-Carnaval de Mo-
reira César, dia 3, com sa-
ída às 16 horas da Avenida 
José Adhemar César Ri-
beiro (avenida do CE Zito) 
e chegada na Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
A segunda apresentação 
do Juca Teles em Pinda 
será no sábado de carna-
val, dia 10 de fevereiro, 
com saída às 16 horas do 
Largo do Quartel e chega-
da próximo ao Parque da 
Cidade.

modo de reforçar o intuito 
do Carnaval Solidário’’, 
afirma o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.
As licenças para o Pré-Car-
naval em Moreira César e 
para o Parque da Cidade 
já foram entregues entre 
os dias 22 e 30 de janeiro. 
As licenças para a Matinê 
na Praça do Quartel serão 
entregues nos 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



página 2 A GAzetA dos Municípios 06 de fevereiro de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 06/02/2018
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão do 
Projeto de Lei do Executivo nº 02/18 e anotações necessárias na Lei do 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 
Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será 
realizada, a partir das 18 horas do dia 19 de fevereiro de 2018, no Plenário 
da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessa-
dos e a população do município.

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

Em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, torna pública a con-
vocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao Terceiro Quadrimestre de 2017, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18 horas do dia 
22 de fevereiro de 2018, na Câmara Municipal, convidando os interessados 
e a população do município.

 
Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 02/2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE 
MONTEIRO LOBATO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMES-

TRE DE 2017
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Leia com atenção todas as 
informações a respeito do 
trânsito, estacionamento e 
taxas durante o período de 
carnaval em São Luiz do  

Paratinga.
ESQUEMA DE TRÂNSITO – CARNA-
VAL 2018
Confira o mapa com as principais vias que 
serão interditadas (em vermelho) durante 
o período de carnaval, as vias onde terão 
estacionamento rotativo (Zona Azul) e as 
vias que terão alguma restrição ou estarão 
livres para CIRCULAÇÃO (em cinza), 
conforme sinalização de trânsito.
Este mapa ilustrado poderá ser baixado de 
nosso site e também será distribuído gra-
tuitamente aos visitantes em nossa cidade. 
(locais de entrega: Postos de Acesso e Sede 
da Prefeitura Municipal, na Praça Oswaldo 
Cruz).
Download do mapa: www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br
ALGUMAS DICAS IMPORTANTES
O acesso 01 – (da Avenida Celes-
tino Campos Coelho) estará aber-
to para que o motorista acesse o  
centro até as 10h00. Após este horário 
para acessar outros bairros e logradouros 
somente pelo Acesso 02 (Várzea dos Pas-
sarinhos).
Procure escolher com antecedência a me-
lhor rota para chegar ao seu destino;
Dirija com atenção e cuidado devido à 
quantidade de pedestres e carros circulan-
do durante este período;
Fique atento a sinalização, não pare em lo-
cais proibidos. Evite multas ou ter o veícu-

lo guinchado.
Em caso de dúvidas, entrar em contato 
com o DEMUTRAN – Departamento Mu-
nicipal de Trânsito através do telefone (12) 
3671 7000.
TAXAS PARA ENTRADA E ESTA-
CIONAMENTO
Os selos de zona azul poderão ser ad-
quiridos nos postos de acesso à cida-
de e também com agentes que esta-
rão circulando pelas vias. Este selo é  
obrigatório para quem for deixar seu carro 
nas ruas identificadas.
A cada dia terá um selo, correspondente ao 
dia e com o horário previamente definido 
pelo agente de zona azul.
A Taxa de Preservação Ambiental será co-
brada, junto, no mesmo local, nos Postos 
de Acessos.
VALOR DA TAXA DE PRESERVA-
ÇÃO AMBIENTAL E CONSERVA-
ÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E CULTURAL
A TPA – Taxa de Preservação Ambiental 
deverá ser paga, independente do local 
onde o motorista deixará seu veículo.
Veículos com placas de São Luiz do Parai-
tinga estarão automaticamente ISENTOS 
da taxa.
Moradores com placas de veículos de ou-
tras cidades que fizeram o pedido de isen-
ção da TPA receberão uma autorização que 

deverá ser apresentada para os agentes nos 
acessos, garantido assim o direito a isen-
ção.  (Retirada da autorização até o dia 08 
de fevereiro no Prédio da Prefeitura Mu-
nicipal).
VALORES E VALIDADE DA TAXA – 
VALOR COBRADO POR VEÍCULO
I – Motocicleta, motoneta, bicicleta a mo-
tor e similares – R$10,00 (dez reais);
II – Veículos de pequeno porte (passeio, 
automóveis) – R$25,00 (vinte e cinco re-
ais);
III – Veículos utilitários (caminhonete e 
furgão) – R$25,00 (vinte e cinco reais);
IV – Veículos de excursão (vans) – R$50,00 
(cinquenta reais);
V – Caminhões e micro-ônibus – R$75,00 
(setenta e cinco reais);
VI – Ônibus – R$150,00 (cento e cinquen-
ta reais).
VALIDADE DE 24 HORAS
Exemplo: Caso você entre com seu veículo 
dentro do município, às 9h00 de sábado, 
você poderá sair e retornar até o período de 
8h59 do dia seguinte, domingo. A cobrança 
é feita apenas para a entrada na cidade, nos 
postos de acesso.
VEÍCULOS COM PLACAS DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA ESTARÃO 
ISENTOS DESTA TAXA.
ZONA AZUL
Quem for deixar seu veículo em estaciona-

mento particular ou próprio, não pagará a 
taxa de ZONA AZUL.
Caso seu veículo não possua o selo de zona 
azul, correspondente ao dia, terá o carro 
multado e estará sujeito a guincho.
Ao adquirir o selo o motorista deverá obe-
decer aos locais próprios e devidamente si-
nalizados para estacionar seu carro. Fique 
atento à sinalização.
VALOR E PERÍODO
I – Veículo de passeio – R$ 100,00 (Cem 
reais);
II – Ciclomotor – R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais);
Valor da taxa de ingresso e permanência:
I – ônibus – R$500,00 (quinhentos reais);
II – micro-ônibus – R$400,00 (quatrocen-
tos reais);
III – veículos alternativos de lotação – 
R$300,00 (trezentos reais)
Horários correspondentes ao período de 
Carnaval 2018:
Das 18h00 horas do dia 09/02/2018 às 
06h00 horas do dia 10/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 10/02/2018 às 
06h00 horas do dia 11/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 11/01/2018 às 
06h00 horas do dia 12/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 12/02/2018 às 
06h00 horas do dia 13/02/2018.
Das 06h00 horas do dia 13/02/2018 às 
06h00 horas do dia 14/02/2018.



06 de fevereiro de 2018página 4 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 Tremem-
bé anunciou nesta quin-
ta-feira (01) que três em-
presas se instalarão em 
breve na cidade, trazen-
do empregos e recursos  
para o município. Uma 
indústria de produtos de 
limpeza, a Limpex; o fri-
gorífico MCITI; e a es-
pecialista em alimentos, 
Massas Tung.
Ao todo, 150 empregos 
diretos serão gerados na 
cidade. E o melhor, maior 

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 

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.
“Programas de incenti-
vos e benefícios fiscais 
consistentes e consoli-
dados, a localização es-
tratégica da cidade que  
permite que as empre-
sas possam escoar suas 

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.

mercadorias de forma rá-
pida e por vários meios, 
são os maiores atrativos 
para atrair novas empre-
sas para nossa cidade.  
O apoio do Go-
verno Municipal  
para instalação dessas in-
dústrias possibilita a cria-
ção de novos postos de tra-
balho, induzindo, assim, o 
crescimento econômico”, 
comentou o Secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, 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


