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A GAzetA dos Municípios

Caraguatatuba inicia
campanha de vacinação
contra a febre amarela

em fevereiro

Caraguatatuba é um dos 
52 dois municípios do es-
tado de São Paulo que par-
ticiparão da campanha de 
vacinação contra a febre 
amarela em dose fraciona-
da, que vai do dia 3 ao dia 
24 de fevereiro, das 7h30 
às 16h30, em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs).
No primeiro e no último 
dia da campanha (ambas 
no sábado), as UBSs esta-
rão abertas a partir das 8h 
e farão a aplicação da va-
cina até às 17h, num gran-
de mutirão de imunização 
para a população.
A vacina poderá ser aplica-
da em qualquer pessoa que 
tenha mais de nove meses 

de idade, exceto gestantes, 
mulheres em período de 
amamentação, menores de 
seis meses e pessoas alérgi-
cas a ovo. A aplicação em 
idosos será realizada me-
diante autorização médica.
Segundo a coordenadora 
de Vigilância Epidemio-
lógica de Caraguatatuba, 
Helienne Santos, a vacina 
em dose fracionada tem 
a mesma eficácia que a 
dose integral. “A dose fra-
cionada é uma forma de 
imunizar mais pessoas. 
Uma dose será dividida 
para cinco pessoas. O que 
muda é o período de pro-
teção. Enquanto a dose 
integral imuniza por toda 
a vida, a dose fraciona-

da imuniza por oito anos, 
sendo necessário realizar 
um reforço após esse tem-
po”, afirmou.
Em seu ciclo silvestre, em 
áreas florestais, o vetor da 
febre amarela é principal-
mente o mosquito Haema-
gogus. Já no meio urbano, 
a transmissão se dá através 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, o mesmo transmissor da 
dengue. Por isso Helienne 
Santos alerta a população 
em relação aos cuidados 
necessários para evitar a 
proliferação da espécie.
“Os mosquitos criam-se 
na água e proliferam-se 
dentro dos domicílios. 
Qualquer recipiente como 
caixas d’água, latas e pneus 
contendo água são am-
bientes ideais para que a 
fêmea do mosquito ponha 
seus ovos. Portanto, de-
ve-se evitar o acúmulo de 
água parada em recipien-
tes destampados”, disse 
Helienne Santos.
Caraguatatuba não tem 
nenhum caso de febre 
amarela e foi escolhida 
para a campanha de vaci-
nação por estar localizada 
em área de mata atlântica.

Prefeitura de Taubaté 
fiscaliza 9 bairros

e emite 3 notificações

A Prefeitura de Taubaté  
iniciou o ano de 2018 com 
vistorias em nove bairros 
localizados na zona rural 
e zona de expansão urbana 
para coibir os loteamentos 
clandestinos e irregulares 
. Os agentes percorreram 
cerca de 500 km na pri-
meira semana do ano, re-
alizaram três notificações 
e procedimentos de instru-
ção de processos.
As localidades  fiscaliza-

das  foram: Vila Velha II, 
Pinheirinho, Mata do Bu-
gio, Chácara Ingrid, Chá-
cara Dallas, fazenda São 
Pedro, Ipiranga, Sete Vol-
tas e  Sítio Jesus Miranda.  
Com a coordenação  da 
DFOP ( Divisão de  Fisca-
lização de Obras Particu-
lares), as ações contaram 
com o apoio da Guarda 
Municipal e da Secretaria 
de  Meio Ambiente.
A administração munici-

pal orienta as pessoas a 
procurar informações na 
Secretaria de Planejamen-
to antes de comprar um 
imóvel.
É importante que a popula-
ção saiba que comprar ou 
vender lotes clandestinos 
e irregulares é crime. Os 
infratores estão sujeitos a 
sanções legais. Além dis-
so,  a instalação desses lo-
teamentos   pode provocar  
danos ao meio ambiente.

Taubaté encerra 2017 com 
menor número de casos

de dengue em 4 anos

Balanço divulgado pela 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica que 
o município registrou em 
2017 o menor número de 
casos de dengue dos últi-
mos quatro anos.
Foram confirmados no ano 
passado 70 casos positivos 
da doença, dos quais 66 
autóctones e 4 importa-
dos. Em 2016, por exem-
plo, Taubaté contabilizou 
3.310 casos positivos de 
dengue. Foram 2.507 ca-
sos em 2015 e o ano de 
2014 chegou a 9.610 ca-
sos.
O ano de 2017 também 
apresentou reduções de ca-
sos de zika e chikungunya 
em relação a 2016. Foi 
realizada uma revisão dos 
casos pela equipe da Vigi-
lância Epidemiológica e o 

levantamento final foi de 
nenhum caso de zika e de 
5 casos importados de chi-
kungunya. Em 2016 foram 
3 casos de zika e 9 casos 
de chikungunya. Não há 
registro destas doenças em 
anos anteriores.
 Mesmo com uma redução 
significativa desses indica-
dores, a chegada do verão 
reforça a necessidade de 
prevenção por parte da po-
pulação. A combinação de 
chuvas e altas temperatu-
ras favorece a proliferação 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, responsável pela trans-
missão da dengue, zika e 
chikungunya.
Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté continuam 
no mapeamento da ADL 
(Análise de Densidade 

Larvária) de verão. Caso 
as condições climáticas 
permitam, a expectativa é 
que os dados da pesquisa 
realizada em 3.600 imó-
veis sejam divulgados em 
cerca de 10 dias.
Por determinação da Su-
cem (Superintendência de 
Controle de Endemias), 
serão realizadas este ano 
duas ADLs de verão. A 
próxima pesquisa está pre-
vista para ocorrer em mar-
ço.
A última ADL, realizada 
em outubro do ano pas-
sado, mostrou uma queda 
nos indicadores de infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti em Taubaté, 
com 0,8 ponto no IB. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos.

Posto de Atendimento 
ao Trabalhador recebe 
melhorias em Caraguá

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
recebeu melhorias no 
prédio, com pequenos re-
paros, pintura interna e 
externa do local e troca da 
placa de identificação da 
fachada. A nova estrutura 
tem o objetivo de oferecer 
mais qualidade no atendi-
mento à população, com 

um local acolhedor, além 
de ofertar um melhor am-
biente aos funcionários. 
Futuramente, será feita a 
aquisição de novos mobi-
liário e painéis. O PAT tem 
como objetivo promover 
oportunidades de emprego 
e inserção no mercado de 
trabalho. Detalhes sobre 
as vagas somente pessoal-

mente no local.
O posto funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A distribuição 
de senhas de atendimento 
é feita diariamente até às 
16h30.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520 – Suma-
ré. O telefone é (12) 3882-
5211.
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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

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Centro Cultural de Taubaté 
oferece sessões de cinema

gratuitas

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté, em 
parceria com o Sesc, irá 
realizar todas as quartas-
feiras, às 19h30, durante o 
mês de janeiro, sessões de 
cinema gratuitas no Centro 
Cultural Toninho Mendes.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte e 
a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas no 
Centro. Os amantes do 
cinema poderão conferir 
uma programação variada, 
de diretores internacionais 
e nacionais, em uma ação 
inédita no município. As 
exibições serão realizadas 
na Sala Mazzaropi.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
01 no Centro. Para mais 
informações, o telefone é 
o 3621-6040.
Confira a programação:
10/01 A Ovelha Negra 
(Dir. Grímur Hákonarson): 
a narrativa se passa em 
uma área rural da Islân-
dia, onde vivem os irmãos 
Gummi (Sigurður Sigur-
jónsson) e Kiddi (Theodór 
Júliússon), dois dos cria-
dores de ovinos mais ex-
perientes e respeitados do 
país e que, mesmo moran-
do em fazendas vizinhas 
na mesma propriedade, 
não se falam há mais de 40 
anos. Os irmãos cuidam 
de suas ovelhas e carnei-
ros e estes animais pos-
suem um papel econômico 
e cultural de extrema im-
portância para o povo do 
país. Quando uma doença 
contagiosa entre os ovi-
nos, similar à vaca louca, 
atinge o rebanho de Kiddi, 
autoridades decidem aba-
ter todos os animais da re-
gião para conter uma epi-
demia. Muitos fazendeiros 

abandonam o local, mas 
os dois irmãos não desis-
tem tão fácil. Para Gummi 
e Kiddi, mais do o que a 
atividade que os sustenta, 
perder suas ovelhas signi-
fica perder sua identidade, 
perder o único elo com sua 
história, seu passado. E 
acertar as contas com esse 
passado soa como algo 
inevitável.
17/01 Hipócrates (Dir. 
Thomas Lilti): Benjamin 
(Vincent Lacoste) é mé-
dico residente no mesmo 
hospital que seu pai (Jac-
ques Gamblin) trabalha. 
Um dia, ao ser chamado 
no plantão, ele atende um 
paciente que necessita de 
um exame cujo aparelho 
necessário está quebrado, 
Benjamin apenas receita 
um analgésico. No dia se-
guinte descobre que o pa-
ciente morreu. Devastado 
pela notícia, esta situação 
atinge em cheio sua auto-
confiança. Além do olhar 
clínico sobre o impacto 
de fracassos no bem-estar 
mental dos próprios médi-
cos, o longa ainda oferece 
questões pertinentes sobre 
os pacientes, especialmen-
te em relação ao conforto. 
Eutanásia e a mercantili-
zação do serviço de saúde 
são alguns dos temas di-
fíceis abordados. O final 
deixa clara a desilusão 
existente em trabalhar em 
um local onde, apesar de 
todos os esforços, possui 
problemas estruturais sé-
rios.
24/01 Terra Firme (Dir. 
Emanuele Crialese): re-
flete sobre o que acontece 
nos dias atuais em relação 
ao fluxo migratório de pa-
íses em crise econômica e/
ou social. No filme, o dire-
tor conta sua história atra-
vés do olhar de um menino 
(Filippo) que vai, ao longo 

do enredo, se transforman-
do num homem que deve 
se responsabilizar por suas 
escolhas, agindo conforme 
uma ética pessoal. Órfão 
de pai, ele se debate entre 
desejos familiares confli-
tantes: sua mãe e seu an-
seio de fuga em busca de 
uma vida mais confortável 
e cosmopolita; seu avô 
Ernesto (a encarnação do 
honesto), um pescador que 
procura transmitir valo-
res sensatos ao neto e que 
sofre com a estiagem da 
pesca; e o assédio de seu 
tio bonachão, que encon-
tra no potencial turístico 
uma alternativa rentável 
e pragmática de permane-
cer onde sempre esteve. 
Até que a chegada de bar-
cos clandestinos, carrega-
dos de forasteiros ilegais, 
muda radicalmente sua vi-
são de mundo e o impele 
ao amadurecimento.
31/01 Amar, Beber e Can-
tar (Dir. Alain Resnais): 
Um grupo de teatro ama-
dor está ensaiando uma 
nova peça, quando uma 
notícia triste abala a to-
dos: George, amigo pró-
ximo da trupe, está do-
ente. De acordo com  
os médicos, ele tem no 
máximo seis meses de 
vida. Enquanto as mulhe-
res do grupo começam a 
relembrar a antiga paixão 
pelo mulherengo George, 
os homens têm uma ideia 
inusitada: e se o amigo do-
ente fosse chamado para 
interpretar um dos perso-
nagens da peça? O diretor  
explora mais uma vez o 
potencial do teatro, da arti-
ficialidade e do cruzamen-
to de linguagens. Com este 
único conflito, a doença do 
amigo, o diretor combina 
paisagens britânicas com 
desenhos, animação e ce-
nários teatrais.
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Carnaval em Pinda terá 
monitoramento por

câmeras e reforço na 
segurança

Nesta segunda-feira (8), 
foi realizada uma reunião, 
na 2ª Companhia da Po-
licia Militar do 5° BPM 
I, para o alinhamento do 
planejamento de seguran-
ça do Carnaval 2018 de 
Pindamonhangaba. Esta-
vam presentes o diretor de 
Administração, João Hen-
rique Ferrari Gontijo, a di-
retora de Trânsito Luciana 
Viana, o comandante da 
Guarda Municipal, Sandro 
Faria Alvarenga, o coorde-
nador de Eventos, Ricardo 
Flores e a representante da 
empresa Segurança Priva-
da AltaSeg Thamires Lo-
pes.
Uma das principais novi-
dades será o monitoramen-
to através das Câmeras do 
COI que foram instaladas 
no ano passado. Todo o 
trajeto dos blocos foi pen-
sado com prioridade pelas 
vias que possuem câmera. 
As imagens serão acompa-
nhadas em tempo real pela 
Guarda e PM, além das 
imagens que serão grava-
das nas passagens dos foli-
ões. Também está em pro-
cesso de instalação mais 
uma câmera ligada ao COI 
na área de eventos do Par-
que da Cidade.
O coordenador de Even-
tos, Ricardo Flores, ex-
plica que o diferencial 
deste Carnaval foi o pla-
nejamento. “Trabalhamos 
desde o ano passado de 
forma integrada, eventos e 
segurança, para fazer esta 
mudança de trajeto para 
2018. Temos câmera na 
saída dos blocos no Quar-

tel, câmeras no trajeto pa-
ralelo a linha do trem, e a 
novidade é que o setor de 
informática da prefeitura 
está providenciando uma 
câmera que vai monitorar 
e gravar tudo dentro da 
área do Parque da Cidade 
nos shows noturnos”, ex-
plica Ricardo Flores.
Outra medida importante 
no Parque da Cidade será 
todo o fechamento com 
grades na área de mata. A 
população não terá acesso 
a esta área. Além das câ-
meras, o local dos shows 
noturnos receberá torres 
de fiscalização da Polícia 
Militar e a entrada um por-
tal para monitorar a entra-
da e saída de todos.
A comandante de policia-
mento de Pindamonhan-
gaba, capitão Lucimeire 
Jeronymo, reforçou duran-
te a reunião que a principal 
prioridade é a segurança e 
que serão realizadas tam-
bém diversas ações de pre-
venção durante as festivi-
dades. “Será empregado o 
policiamento efetivo tra-
dicional, além do rádio de 
patrulhamento, rondas da 
Força Tática e Rocam. A 
intenção é evitar crimes de 
maior potencial. Nas par-
tes externas iremos fazer 
as rondas e a verificação 
preventiva com foco em 
pessoas armadas ou fazen-
do uso de drogas”, disse.
Reforça a segurança por 
parte da prefeitura neste 
período a ação da Ativida-
de Delegada que retomou 
o funcionamento com o 
dobro de policiais desde 

2017, o serviço de segu-
rança privada que já foi 
contratado pela prefeitu-
ra através de licitação e o 
apoio da Guarda Munici-
pal.
“De acordo com o que vi-
mos no carnaval passado, 
principalmente por parte 
da Prefeitura, foi um even-
to com muita segurança, 
a população teve tranqui-
lidade e pode se divertir. 
Trabalhamos em conjun-
to, com apoio da Postura 
e da Guarda Municipal”, 
comentou a capitão Luci-
meire.
Ela afirma ainda que o 
evento realizado no Par-
que da Cidade pode auxi-
liar no combate ao crime. 
“Locais fechados em fa-
tos de ocorrer ocorrências 
graves é menor, pois os 
envolvidos são inibidos, 
não é fácil ocorrer uma 
fuga. Além de ter a opor-
tunidade de aumentar a 
nossa visibilidade”.
O coordenador de Eventos 
faz uma avaliação positi-
va sobre a reunião. “Nós 
desejamos um carnaval 
seguro como o realiza-
do no ano anterior, e esse 
ano com mais apresen-
tações como o Bloco do 
Juca Teles em Moreira e 
também do Barbosa no 
centro, além vinda inédita 
do Bloco da Maricota nós 
também aumentamos o 
reforço na segurança para 
que os foliões possam se 
divertir com a família e 
amigos, além dos morado-
res das cidades vizinhas”, 
comentou.

Mostra “Nosso Som”
acontece em Ubatuba

Calendário Turístico 
2018 passa por ajustes

A banda Motiva Fé abre a 
mostra de música autoral 
“Nosso Som”, que se rea-
lizará entre os dias 12 e 27 
de janeiro todas as sextas e 
sábados, na Praça Anchie-
ta, em frente ao Sobradão 
do Porto, no Centro de 
Ubatuba.
O objetivo do evento, re-
alizado pela Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
(Fundart) juntamente com 
o Grupo Setorial de Músi-
ca, é oferecer um espaço 
para músicos locais divul-

A secretaria de Turismo 
de Ubatuba informa que o 
Calendário Turístico 2018, 
já divulgado anteriormen-
te, passou por algumas 
revisões e alterações para 
melhor adequar os eventos 
realizados no município 
em sua programação.

garem seus trabalhos auto-
rais, assim como oferecer 
arte e entretenimento para 
toda a comunidade.
Confira a programação 
completa da mostra Nosso 
Som:
12/01 – Sexta-feira
20h – Motiva Fé
13/01 – Sábado
20h – Edson Soares
21h – Digo Sant
19/01 – Sexta-feira
20h – Divino Sununga
20/01 – Sábado
20h – Gus Marques

Agora, a versão oficial 
está sendo amplamente 
divulgada a fim de disse-
minar as atrações que a ci-
dade sedia durante o ano,  
principalmente, para que 
turistas e moradores se 
programem com antece-
dência, desfrutando do que 

21h – Hat
26/01 – Sexta-feira
20h – Farto Cão
27/01 – Sábado
20h – Terrear
21h – Rafael Furtado Trio
Nota: Em dias de chuva as 
atividades ao ar livre po-
derão ser canceladas e/ou 
transferidas para o Sobra-
dão do Porto. Verifique a 
programação!
Exposições
Até o dia 31 de janeiro, 
turistas e moradores de 
Ubatuba também podem 
apreciar os trabalhos feitos 
pelos grupos setoriais de 
Artesanato e de Artes Plás-
ticas e Visuais da Fundart. 
A exposição está aberta 
para visitação de segunda 
a sexta, das 17h às 23h, e 
aos sábados e domingos, 
das 18h à meia noite.

Ubatuba oferece.
“O calendário exis-
te para fazer com que 
aqueles que nos visitam  
tenham ciência sobre os 
eventos que aqui acon-
tecem. Além desse Ca-
lendário Turístico, que 
conta com atividades per-
manentes, teremos um  
Calendário de Atividades, 
que será divulgado bimes-
tralmente, e contará com 
comemorações alternati-
vas, que podem não acon-
tecer no próximo ano”, 
explicou o secretário de 
Turismo, Luiz Bischof.
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Taubaté inicia vistoria 
anual do transporte

escolar

Prefeitura define
empresa para obras na 

Juca Esteves

Departamento de Meio 
Ambiente de Pinda

realiza primeira doação 
de mudas do ano

Pinda terá linhas especiais 
de ônibus durante carnaval

Além do tradicional Mer-
cado Municipal e da 
feira do Mercatau a po-
pulação taubateana con-
ta, desde o ano passado,  
com 12 feiras livres em 
diversos bairros da cida-
de. O Setor de Abasteci-
mento da Secretaria de 
Serviços Públicos traba-
lha para a implantação 

A Prefeitura de Taubaté 
publicou na edição do Di-
ário Oficial desta terça-fei-
ra, dia 9 de janeiro, a con-
firmação da empresa Rual 
Construções e Comércio 
Ltda. para a realização de 
obra emergencial de cana-
lização em um trecho da 
rua Juca Esteves.
Ao todo, oito empresas 
participaram do processo 
de seleção emergencial, 
por meio da dispensa de 
licitação 167/17, que con-
tou com o conhecimento 
do Ministério Público.
O processo inicial previa 
a execução da obra a um 
custo de R$ 1.256.900,68. 
A Rual apresentou pro-
posta de R$ 1.066.086,51, 
com economia de recursos 

O Departamento de Meio 
Ambiente irá realizar nos 
dias 24 e 25 de janeiro, a 
primeira doação de mudas 
do ano.
Na quarta-feira serão dis-
tribuídas mudas exóticas, 
ornamentais e frutíferas 
para moradores da área 

Os foliões que forem se 
divertir no Carnaval So-
lidário 2018 de Pindamo-
nhangaba vão contar com 
linhas especiais de ônibus. 
A implantação das linhas 
extras foi definida entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Viva Pinda - 
empresa responsável pelo 
transporte público no mu-
nicípio.
Carnaval em Moreira Cé-
sar
Para o dia 3 de fevereiro 
(sábado), dia em que ha-
verá desfile do Bloco Juca 
Teles em Moreira César, 
e apresentação do Grupo 
Paranga de São Luiz do 
Paraitinga, na praça do 
Vale das Acácias, haverá 
linhas especiais de ônibus 
saindo do Vale das Acácias 
com destino ao centro da 
cidade - até a meia noite.
O mesmo vai ocorrer no 
dia 4 (domingo), quando o 

das feiras em diferentes  
pontos com o intuito 
de atender as deman-
das dos bairros. As fei-
ras livres acontecem de 
terça-feira a domingo,  
das 6h às 14h, e contam 
com barracas de hortali-
ças, frutas, artesanatos, 
doces, peixes, pastel e cal-
do de cana e até mesmo 

aos cofres públicos.
Também houve necessi-
dade de comprovação de 
qualificação técnica para 
a execução dos serviços, 
que envolvem o reforço 
estrutural em uma seção 
de galerias de águas plu-
viais com 3,6 metros de di-
âmetro. Outra galeria com 
3,4 metros de diâmetro 
também passa pelo local. 
As tubulações estão a 7,5 
metros de profundidade. O 
documento estabelece um 
prazo de cinco dias para o 
início da obra a contar da 
assinatura do contrato, o 
que deve ocorrer na pró-
xima semana. A empre-
sa dispõe de um prazo de 
até 90 dias corridos para a 
conclusão dos serviços.

urbana e, na quinta-feira, 
as nativas e frutíferas para 
moradores da área rural de 
Pindamonhangaba.
Para fazer a retirada das 
mudas, os munícipes de-
vem apresentar o compro-
vante de endereço. Serão 
distribuídas 30 senhas por 

distrito vai receber desfile 
do bloco Barbosa e haverá 
apresentações do Dj Yago 
e do grupo Sambatuque - 
na praça do Vale das Acá-
cias.
Carnaval no Largo do 
Quartel
Para quem for acompanhar 
as matinoites no Largo do 
Quartel, entre os dias 10 e 
13 de fevereiro (sábado a 
terça-feira), haverá linhas 
especiais saindo do Ara-
retama e de Moreira César 
com destino à Praça do 
Quartel.

No pós-evento, haverá li-
nhas extras saindo do cen-
tro (até meia noite) com 
destino às principais regi-
ões: bairros centrais, zona 
oeste (Araretama), Morei-
ra César, zona leste (Fei-
tal/Cidade Nova).
Carnaval no Parque da Ci-
dade

utilidades domésticas.
Taubaté conta com feiras 
livres nas seguintes loca-
lidades: praça Santa Te-
rezinha (orgânicos); rua 
Idalina Monteclaro César 
Mattos Gomes – Vila Apa-
recida; rua Antônio Cândi-
do de Oliveira Filho (antiga 
avenida Um) –  Esplanada 
Santa Terezinha; rua Ala-
din – Jardim Gurilândia;  
praça da Inconfidência – 
Vila São José; rua Sagrado 
Coração de Jesus – Vila 
São Geraldo; rua Bagé – 
Parque Urupês; rua Firmo 
Mendes de Castilho – Ce-
cap; rua Trinca-ferro (anti-
go acesso nº 7) – Chácara 
Ingrid; praça São Gonçalo 
– São Gonçalo;  avenida 
Vila Rica – Estiva e rua 
Prof. Sá Miranda Montei-
ro – Bonfim.

Interdição
Desde o dia 18 de de-
zembro de 2017, o 
trecho da rua Juca  
Esteves está interditado 
para garantir a segurança 
da população.  A interdi-
ção ocorre na via no senti-
do Centro, entre a travessa 
Rafael e a rua Barão de 
Jambeiro.
O desvio do trânsito é fei-
to pela travessa Rafael, rua 
Newton Câmara Leal de 
Barros e rua Barão de Jam-
beiro. Estas vias tiveram  
parte de seu sentido de cir-
culação alterado para que 
os veículos que seguem 
sentido Mercado Munici-
pal possam fazer o desvio 
e retornar para a rua Juca 
Esteves.

dia, a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode retirar 
até 20 mudas.
As mudas serão distribuí-
das no Viveiro Municipal, 
que fica na rua Noel César 
Pires, sem número, próxi-
mo à entrada para o bairro 
Maricá.

Quem for ao Parque da 
Cidade (dia 10 - sábado 
- até dia 13 - terça-feira) 
contará com um ponto de 
ônibus especial - que será 
montado na avenida Prof. 
Manoel César Ribeiro - 
com linhas extras e horá-
rios estendidos até meia 
noite para os principais 
pontos da cidade: bairros 
centrais, zona oeste (Ara-
retama), região de Moreira 
César, zona leste (Feital/
Cidade Nova).
Sistema especial de trân-
sito
Além das linhas espe-
ciais de ônibus para co-
modidade dos foliões, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando  
um estudo viário na região 
do Parque da Cidade, Lar-
go do Quartel e Moreira 
César, para organizar e dar 
fluidez ao trânsito da cida-
de.


