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A GAzetA dos Municípios

Asfalto em ruas do
jardim dos eucaliptos

em Tremembé

Prefeitura de Ilhabela
realiza obras de

reurbanização no
Itaquanduba

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou obras de pavimen-
tação asfáltica em ruas de 
circulação de ônibus no 
bairro Jardim dos Euca-
liptos. O investimento será 
de R$ 389.135,82 para re-
qualificar 4 ruas, são elas:
- Rua José Inocêncio Mon-

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação, reur-
banizou várias áreas públi-
cas no bairro Itaquanduba. 
Nesta sexta-feira, 9, o 
prefeito, Márcio Tenório, 
visitou os locais que rece-
beram intervenções reivin-
dicadas pelos moradores.
Acompanhado da vice
-prefeita, Gracinha Ferrei-
ra, e de secretários muni-
cipais, o prefeito visitou 
ruas reurbanizadas com 
concreto, drenagem de 
galeria em muro de pedra, 
instalação de sistema de 
coleta de esgoto, obras de 
acessibilidade, revitaliza-
ção de viela (5), escadaria 
com corrimão, criação de 
um parque infantil, ilumi-
nação pública e pintura. 
Durante a visita do pre-
feito, os moradores agra-
deceram a transformação 
da parte alta do bairro, 
principalmente a melhoria 
do acesso. Uma moradora 
ficou muito emocionada 
com a obra de reurbaniza-
ção perto de sua casa, que 
antes da intervenção cor-
ria risco de queda. “Estou 
muito emocionada. Minha 
casa estava para cair e essa 
obra resolveu o problema. 
Agradeço ao prefeito, a 

teiro
- Rua Luis Guilherme Por-
to Pereira
- Rua Pedro Celete
- Rua Herondina de Matos 
Freitas
“Foi realizado um es-
tudo das vias mais ir-
regulares que são pas-

vice-prefeita e secretários 
pelo ótimo trabalho reali-
zado no bairro”, afirmou 
Rosemary Figueiredo de 
Souza, moradora da casa 
50 da Viela Projetada 10.
Outros moradores falaram 
da importância das obras 
de melhoria de acesso no 
bairro. Viviane Viana Ge-
remias disse que a subs-
tituição da grelha de ma-
deira da entrada da Rua 
Alexandre Beirão da Puni-
cena, solucionou o antigo 
problema de acesso. “A 
madeira vivia apodrecen-
do e quebrava com a pas-
sagem de caminhões de 
supermercados e de ma-
teriais de construção, cau-
sando acidentes com os 
moradores. Agora, com a 
colocação de grade de fer-
ro, o problema foi solucio-
nado. Ficou muito bom”, 
disse Viviane. Rosimeire 
Rita Figueiredo, moradora 
da casa 49 da Viela Projeta 
10, também afirmou que 
a obra solucionou o risco 
de desmoronamento de 
sua residência. “A minha 
casa corria risco de des-
moronar sobre outra casa, 
mas o serviço de reurba-
nização das valas, ruas e 
vielas solucionou o pro-
blema”, afirmou.  O casal 
morador da casa 21, Maria 

sagem dos coletivos e 
essas ruas e avenidas re-
ceberão a pavimentação.  
O fluxo dos veícu-
los também fica faci-
litado, diminuindo o  
tempo da viagem”, avalia 
o Secretário de Obras, Ma-
teus Otani.

Ivani Silva Barnabé e Cas-
siano Gonçalves, falaram 
que aguardavam a obra 
de melhoria do acesso há 
anos. “Ficou muito bom, 
beneficiou a passagem dos 
moradores. Demorou, mas 
chegou. A gente esperava 
por isso há muitos anos”.  
Durante a visita, mora-
dores elogiaram as obras 
de recuperação das ruas, 
vielas e escadaria da par-
te arte, que recebeu corri-
mão. “Quando chovia, as 
ruas e vielas ficavam com 
buracos. Agora o problema 
acabou”, disse Rosimeire 
Rita. Outra intervenção 
aprovada pela comuni-
dade foi a transformação 
de uma área abandonada 
em praça com playground 
para a utilização das crian-
ças do bairro. “O espaço 
encontrava-se abandonado 
e a administração decidiu 
reurbanizar a área”, expli-
cou o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, 
Luiz Paladino.
“Estamos cumprindo o 
compromisso de levar a 
riqueza da cidade para os 
bairros. Com planejamen-
to, vamos melhorar cada 
vez mais a qualidade de 
vida de nossa população”, 
concluiu o prefeito Márcio 
Tenório.

Espetáculo solidário
Prefeitura de Caçapava

oferece sessão gratuita em 
troca de arroz na sexta-feira

A Prefeitura de Caçapava 
em parceria com o Cir-
co Portugal, instalado na 
Avenida Brasil s/n, ofere-
ce na próxima sexta-feira 
(16), às 15h, uma sessão 
gratuita do espetáculo, 
com doação de pacote de 
arroz para o Fundo Social 
de Solidariedade.
A iniciativa visa o acesso 
da população a atividades 
culturais de qualidade, 
além de contribuir com o 
Fundo Social de Solida-
riedade. Para participar da 
sessão gratuita, o públi-
co deve trocar o alimento 
por um ingresso no dia da 
apresentação.
Mais informações, pelo 
telefone (12) 3655-6193.
Prestigie e contribua!
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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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D-24, FLS. nº 230, Termo nº 6728
Faço saber que pretendem se casar ITAMAR MONTEIRO e FERNANDA DE 
OLIVEIRA YAMANAKA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 26 de dezembro de 1990, de profissão repositor, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de JOSÉ RICARDO MONTEIRO, de 73 anos, natural de São José dos 
Campos/SP, nascido na data de 4 de maio de 1944 e de SILENE SEVERINO 
MONTEIRO, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 3 de maio 
de 1952, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Ubatuba - SP, nascida em 11 de maio de 1981, de profissão gerente, de estado ci-
vil solteira, residente e domiciliada na Rua Arthur de Souza Praça nº 40, Centro, 
nesta cidade, filha de AVELINO TORAICHI YAMANAKA, de 61 anos, natural 
de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 24 de março de 1956 e de DENI-
SE OLIVEIRA YAMANAKA, de 53 anos, natural de Ubatuba/SP, nascida na 
data de 13 de junho de 1964, ambos residentes e domiciliados em Ubatuba/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Manutenção Pre-
dial
Vendedor Interno
Endereço: Piso superior da Ro-
doviária Velha
Horário de atendimento ao pú-
blico: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empresas As em-
presas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: tauba-
tepatvagas@gmail.com



página 3A GAzetA dos Municípios15 de fevereiro de 2018

Prefeitura de Caraguatatuba 
entrega à Câmara projeto com 

novo Plano Diretor

Renato
Teixeira e 

grande
elenco

fazem show 
em cunha, no 

dia 24 de
março, em 
tributo ao 

compositor 
elpídio dos 

santos

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, fez a 
entrega oficial da minuta 
do projeto de lei do Plano 
Diretor que sofreu revisão 
após passar audiências pú-
blicas em diversas regiões 
da cidade.
O documento foi entregue 
ao presidente da Câmara, 
Tato Aguilar, e passará por 
novas audiências no Le-
gislativo.
Entre as principais mu-
danças está o desdobro 
de lotes (mínimo 125 m²) 
em áreas específicas, des-

de que não haja nenhuma 
restrição de ordem legal, 
administrativa ou judi-
cial. Quando aprovado em 
2011, o Plano Diretor res-
tringia o desdobro de meio
-lote.
Serão beneficiados bair-
ros de todas as regiões da 
cidade, como Norte (Vila 
Massaguaçu), Centro (Lo-
teamento Jardim Gaivotas 
I, II, III, IV e V, Jardim 
Jaqueira, parte do Indaiá 
e parte do Poiares) e Sul 
(Recanto do Sol, Mar 
Azul, Golfinho, Rio Ma-

rinas, Jardim Palmeiras, 
parte da praia das Palmei-
ras, entre outros).
“É mais um passo do Pro-
grama Regulariza Cara-
guatatuba – Regularização 
Fundiária, instituído em 
nosso governo. Será mais 
segurança jurídica para 
nossas famílias”, explica o 
prefeito Aguilar Junior.
O processo de revisão 
teve a participação de 
técnicos da Prefeitura de 
Caraguatatuba, represen-
tantes da sociedade civil  
e da população através 
de reuniões técnicas e de-
liberativas do Grupo de  
Gestão do Plano Diretor 
e do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Ur-
bano, de consulta pública 
e de audiências públicas 
setoriais realizadas pelo 
executivo. O projeto ainda 
passará por audiências pú-
blicas no Legislativo antes 
da votação.

Um dia com muitas ati-
vidades para Cunha, que 
culmina com um grande 
show reunindo Renato 
Teixeira, Chico Teixeira, 
Gabriel Satter, Paranga e 
Coletivo Música Taubate-
ana. Além de oficinas cul-
turais e, ainda, viola, cau-
so e prosa, com Moreno 
Overá. Tudo na Praça da 
Matriz, em Cunha, durante 
o dia 24 de março.

Aprovados do vestibular
Univesp 2018 têm até dia

19/02 para se inscreverem

A Unisvesp divulgou nesta 
semana, em seu site oficial 
https://univesp.br/, a lista 
dos aprovados no vestibu-
lar Univesp 2018.

Os aprovados devem ficar 
atentos ao prazo para a 
matrícula que será nos dias 
15/02, 16/02 e 19/02, das 
11h às 21h. No polo em 

Caçapava, as inscrições 
serão realizadas no Com-
plexo Educacional “Prof. 
Edison de Freitas Rama-
lho”, localizado na Rua 
André Santos de Oliveira 
Lima, 15, na Vila André 
Martins.
A documentação ne-
cessária está relacio-
nada no Artigo 20 do 
Manual do Candidato dis-
ponível no site da Univesp.  
Importante salientar 
que não serão aceitos 
documentos incom-
pletos ou entregues  
fora do prazo de inscrição 
conforme §1º e §2º do Ar-
tigo 20 do Manual do Can-
didato.
Todas as informações es-
tarão disponíveis no site 
https://univesp.br/

Defesa Civil de Ilhabela intensifica 
fiscalização e intervenções após

chuvas

Veja quais documentos separar 
para o Imposto de Renda 2018

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Defesa Ci-
vil, está realizando desde 
a manhã desta terça-feira, 
13, uma série de vistorias, 
em caráter fiscalizatório, 
em diversos pontos da ci-
dade devido as chuvas dos 
últimos dias.
Até o momento foram re-
gistradas quedas de árvo-
res nos bairros do Veloso, 
São Pedro, Curral, Barra 

O prazo para entrega da 
Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física 2018 
– ano base 2017 – será 
de 1º de março até 30 de 
abril. Assim, é importante 
as pessoas se organizarem 
para a entrega desse docu-
mento, evitando atrasos e 
erros no documento.
“Sempre recomendamos 
que as pessoas se anteci-
pem, exemplo é a própria 
Confirp que já estruturou 
uma área específica para 
tratar o tema, providen-
ciando para os clientes a 
elaboração, análise e en-
trega de sua declaração. 
Mas, o primeiro passo para 
esse trabalho começa com 
o próprio contribuinte que 
tem que separar o quanto 
antes os documentos e in-
formações que servirão de 
base para o preenchimento 
desse documento”, alerta o 
diretor executivo da Con-
firp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos.
Ele informa que ainda não 
foi liberado o programa, 
nem as novidades para 
2018, entretanto é possí-
vel se antecipar. Para tan-
to a Confirp detalhou os 
principais documentos e 
informações  necessários 
para o preenchimento (ou-
tras informações podem 
ser encontradas no site da 
Confirp: http://www.con-
firp.com.br/irpf/):

Velha e Saco da Capela, 
além do isolamento de um 
muro no bairro do Bexiga 
devido a grandes rachadu-
ras que colocam a estrutu-
ra em risco. O prefeito de 
Ilhabela, Márcio Tenório, 
ressalta que o setor está 
de prontidão para intervir 
em qualquer ocorrência 
que possa ser registrada no 
município. “Nossa equipe 
está preparada para aten-

Informes de Rendimentos
Informes de Rendimentos 
de instituições financeiras, 
inclusive corretora de va-
lores;
Informes de Rendimentos 
de Salários, Pró Labore, 
Distribuição de Lucros*, 
aposentadoria, pensões, 
etc;
Informes de Rendimentos 
de aluguéis móveis e imó-
veis recebidos etc.;
Informações e documen-
tos de outras rendas per-
cebidas no exercício de 
2017, tais como doações, 
heranças, dentre outras;
Livro Caixa e DARFs de 
Carnê-Leão;
Informes de Rendimentos 
de participações de pro-
gramas fiscais (Nota Fis-
cal Paulista, Nota Fiscal 
Paulistana, dentre outros).
Bens e direitos
Documentos comprobató-
rios da venda e venda de 
bens e direitos ocorridas 
em 2017.
Dívidas e ônus
Documentos comprobató-
rios da aquisição de dívi-
das e ônus no ano de 2017.
Rendas variáveis
Controle de compra e ven-
da de ações, inclusive com 
a apuração mensal de im-
posto(indispensável para 
o cálculo do Imposto de 
Renda sobre Renda Vari-
ável);
DARFs de Renda Variá-

der as possíveis deman-
das. Estamos trabalhando 
desde às 7h e continuare-
mos em alerta, visto que a 
previsão é de chuva para 
os próximos dias”
O arquipélago registra 
83mm de chuva acumula-
da nos últimos três dias e, 
segundo a meteorologia, 
irá receber mais volume 
pluvial até a próxima sex-
ta-feira.

vel.
Pagamentos e deduções 
efetuadas
Recibos de Pagamentos 
de Plano de Saúde (com 
CNPJ da empresa emisso-
ra);
Despesas médicas e odon-
tológicas em geral (com 
CNPJ da empresa emisso-
ra);
Comprovantes de despesas 
com educação (com CNPJ 
da empresa emissora, com 
a indicação do aluno);
Comprovante de paga-
mento de previdência so-
cial e privada (com CNPJ 
da empresa emissora);
Recibos de doações efetu-
adas;
Recibos de empregada 
doméstica (apenas uma), 
contendo número NIT;
Recibos de pagamentos 
efetuados a prestadores de 
serviços.
Separar também informa-
ções gerais
Nome, CPF, grau de pa-
rentesco e data de nasci-
mento dos dependentes;
Endereços atualizados;
Cópia completa da última 
Declaração de Imposto de 
Renda Pessoas Física en-
tregue;
Dados da conta para resti-
tuição ou débitos das cotas 
de imposto apurado, caso 
haja;
Atividade profissional 
exercida atualmente.
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Estado reforça risco de 
casos de febre amarela 

em Taubaté e região

Meninas da GR iniciam 
as atividades esportivas 

com curso técnico

Documento encaminha-
do pela Regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica) reforça o 
alerta sobre o risco do sur-
gimento de casos de febre 
amarela em Taubaté e re-
gião.
De acordo com o docu-
mento, existe hoje a circu-
lação do vírus em Taubaté 
e em outros municípios 
que integram o GVE 33, 
“sendo provável em breve 
o aparecimento dos pri-
meiros casos humanos de 
febre amarela se houver 
população suscetível, não 
imunizada”.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté investiga 
um caso suspeito de febre 
amarela de um homem de 
52 anos que foi internado 
na última terça-feira, dia 
6 de fevereiro, no Pronto-
Socorro. Ele foi transferi-
do na quarta-feira, dia 7 de 
fevereiro, para um hospital 
do município. Não houve 
relato de deslocamento 
por parte do paciente para 
outra cidade, porém ele in-
formou que esteve em área 
de mata. O estado de saúde 
do paciente é estável. Foi 
feita a coleta de exames 
para análise no Instituto 
Adolfo Lutz.
Quanto aos outros três ca-

No último final de sema-
na, do dia 2 a 4 de feve-
reiro, 24 atletas da equipe 
da Ginástica Rítmica da 
Semelp, desde a base até  
a equipe principal, partici-
param de um curso técnico 
de GR no Ginásio Itagua-
rá, em Guaratinguetá, ini-
ciando as atividades es-
portivas de 2018.

sos suspeitos, sendo um 
deles de um morador de 
Pindamonhangaba, a Vi-
gilância Epidemiológica 
aguarda os resultados fi-
nais por parte do instituto.
Desde o dia 25 de janei-
ro, início da Campanha 
de Vacinação contra a Fe-
bre Amarela em Taubaté, 
49.136 pessoas foram va-
cinadas, o que representa 
uma cobertura de 19,49%. 
O indicador ainda é consi-
derado reduzido, já que a 
meta estabelecida pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de é de 95%, equivalente a 
252 mil habitantes.
Carnaval
Diante deste quadro, a Se-
cretaria de Saúde ampliou 
as ações durante o período 
de Carnaval em Taubaté. 
No Sábado de Carnaval, 
dia 10 de fevereiro, a po-
pulação pode comparecer 
aos Pamos São Pedro e 
Três Marias 2 das 8h às 
17h. As duas unidades vão 
funcionar direto, sem in-
tervalo para o almoço.
Também está previsto para 
o sábado um mutirão de 
vacinação na praça Dom 
Epaminondas, centro da 
cidade, entre 8h e 13h.
Na sequência, a equipe 
se desloca para o Taubaté 
Shopping. A vacinação no 

O curso teve a participa-
ção da treinadora da Se-
leção Brasileira de Con-
junto, Camila Ferezin,  
a Assistente  
Técnica Bruna Mar-
tins e também a atleta 
olímpica Jéssica Maier.  
O evento reuniu mais de 
200 pessoas da região, en-
volvidas na modalidade.

centro de compras no sá-
bado acontece das 14h às 
17h. O posto de vacinação 
no Taubaté Shopping tam-
bém vai funcionar no do-
mingo, segunda e terça de 
Carnaval  das 12h às 18h.
A partir das 13h de Quar-
ta-feira de Cinzas, a vaci-
nação será retomada nas 
27 unidades de rotina que 
integram a campanha.
Postos
Novos postos de vacinação 
também devem ser instala-
dos em locais com grande 
circulação de pessoas já a 
partir de quinta-feira, dia 
15 de fevereiro. Um dos 
locais confirmados é a Ro-
doviária Velha, com horá-
rio de vacinação das 8h às 
17h. O outro local é a Poli-
clínica Municipal, ao lado 
do Pronto-Socorro.
O risco de propagação do 
vírus da febre amarela é 
real e a população precisa 
se imunizar. A Campanha 
de Vacinação contra a Fe-
bre Amarela está prevista 
para terminar no dia 17 de 
fevereiro.
Estratégia de Carnaval
Sábado – 10 de fevereiro
Praça Dom Epaminondas 
– vacinação das 8h às 13h
Taubaté Shopping – vaci-
nação das 14h às 17h
Pamo São Pedro – vacina-
ção das 8h às 17h
Pamo Três Marias 2 – va-
cinação das 8h às 17h
Domingo, segunda e terça 
– 11, 12 e 13 de fevereiro
Taubaté Shopping – vaci-
nação das 12h às 18h
Quarta-feira de Cinzas – 
14 de fevereiro
Retomada da campanha a 
partir das 13h nas unida-
des

“Tão importante quanto 
amar o que se faz é qualifi-
car-se naquilo. É uma gran-
de alegria poder proporcio-
nar essa participação, que 
com certeza contribuirá  
muito para o esporte na 
nossa cidade”, comentou 
a gestora esportiva res-
ponsável pela GR, Simone 
Rosa.

Trecho da avenida
Bandeirantes é liberado 

para o tráfego

Prefeitura de Ilhabela
desativa lixeira
subterrânea do

Centro Histórico

A Prefeitura de Taubaté li-
berou às 14h30 desta sex-
ta-feira, dia 9 de fevereiro, 
o tráfego de veículos no 
trecho da avenida Bandei-
rantes interditado em 11 
de janeiro por conta das 
fortes chuvas.
Obras de escoramento da 
rede de abastecimento e de 
galerias de águas pluviais, 
instalação de aduelas, re-
composição do solo e do 
pavimento asfáltico foram 
realizadas por meio de 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretarias 
de Meio Ambiente e Ser-
viços Urbanos, desativou 
na manhã desta sexta-fei-
ra, 9, a lixeira subterrânea 
localizada em frente ao 
Centro Cultural da Vila, 
entre a Avenida Pedro de 
Paula Moraes e a Rua São 
Benedito – Centro Históri-
co.
A ação dá início à reestru-
turação de todas as lixeiras 
subterrâneas, além da revi-

uma parceria entre a pre-
feitura e a Sabesp. Coube 
ao poder público a cessão 
de mão de obra e à conces-
sionária a aquisição  dos 
materiais. A conclusão dos 
serviços vai ocorrer após 
a aplicação da segunda 
camada de asfalto e a pin-
tura da sinalização  viária. 
O cronograma desta etapa 
final deve ser definido a 
partir da próxima semana 
em conjunto entre as se-
cretarias de Obras e Mobi-

talização do Centro Histó-
rico. “O projeto das lixei-
ras necessita de um novo 
planejamento e estrutura, 
já que hoje ele não atende 
o despejo correto dos resí-
duos”, declarou o prefeito 
Márcio Tenório.
Atualmente, o município 
conta com cinco equi-
pamentos, sendo três na 
Vila, um na orla da Praia 
das Pedras Miúdas (Ilha 
das Cabras) e um na Praia 
Grande, cada uma com-

lidade Urbana.
O segundo trecho da ave-
nida Bandeirantes com 
problemas de galeria rece-
beu obras emergenciais de 
contenção. Como a parte 
da tubulação afetada en-
contra-se dentro da área 
de domínio da Via Dutra, 
o projeto executivo de re-
composição precisa ser 
aprovado pela concessio-
nária. A documentação já 
foi enviada para a Nova-
Dutra.

porta cerca de 3m³ de resí-
duos. “Essa foi a primeira 
lixeira que desativamos já 
que, além de não suprir o 
volume de descarte, não 
está em local adequado e 
atrapalha o comércio dos 
artesãos instalados nesta 
área”, explicou o secre-
tário de meio ambiente, 
Mauro de Oliveira.
A estrutura da lixeira foi 
completamente removida 
e o local coberto com areia 
e bloquetes.


