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A GAzetA dos Municípios

Pinda inicia elaboração 
do Plano Diretor de

Turismo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a ela-
boração do Plano Diretor 
de Turismo - que dentro 
outros benefícios serve 
para orientar ações para 
aprimorar e diversificar a 
oferta turística, aumentar 
a visibilidade da cidade 
atraindo mais turistas e, 
consequentemente, desen-
volvimento econômico, 
além de propiciar o recebi-
mento de verbas estaduais 
e federais para o setor.
A primeira etapa 
do desenvolvimen-
to do Plano Diretor de  
Turismo, que deve du-
rar cerca de um ano, é a 
capacitação dos agentes. 
Por meio de uma parceria 
com o Senac, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
realizando um curso para 
servidores que estão direta 

ou indiretamente envolvi-
dos com a área de turismo 
e para membros do Conse-
lho Municipal de Turismo.
No curso, todos obtém 
informações relevantes 
sobre turismo, sobretu-
do regional, e debatem a 
questão turística voltada 
ao município e seus núcle-
os.
A capacitação vai até feve-
reiro de 2018 e é dividida 
em algumas etapas. A pri-
meira delas foi a definição 
de pontos estratégicos tu-
rísticos em Pindamonhan-
gaba para aplicação de uma 
pesquisa com os turistas.  
De acordo com a direto-
ra de Turismo, Ana Lúcia 
Gomes de Araújo, “o obje-
tivo é coletar informações 
sobre o que os turistas es-
peram da cidade e de suas 
atrações, o que precisa 

melhorar em todos os as-
pectos, seja nos próprios 
pontos turísticos, ou na in-
fraestrutura do município 
para que o turista alcance 
seu destino, a indicação 
dos locais, a rede hotelei-
ra, os restaurantes, roteiro, 
trilhas, agencias de via-
gem e tudo mais que for 
ligado ao setor”.
Após a finalização do 
questionário e sua aplica-
ção aos turistas, o grupo 
vai avaliar as indicações 
apresentadas para iniciar 
a próxima fase, que será a 
discussão do resultado da 
pesquisa.
A diretora enalteceu a 
parceria com segmentos 
públicos e privados para 
a elaboração do Plano 
Diretor de Turismo, espe-
cialmente com o Conselho 
Municipal de Turismo.

Participantes da oficina 
cozinha saudável realizam

encerramento em Pinda Prefeitura de Caçapava
realiza limpeza de rios e 

córregos da cidade

O USF Cruz Grande reali-
zou o encerramento da ofi-
cina de cozinha saudável 
no dia 19, às 14h, no cen-
tro comunitário do bairro. 
Os participantes realiza-
ram um bingo e amigo 
secreto, além de preparar 
um lanche com os pratos 
aprendidos durante o ano. 
Logo após a confraterni-

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, continua realizando 
a limpeza de rios e córre-
gos da cidade. O serviço é 

zação as articuladoras da 
oficina, senhora Rosita e 
ACS Bendita fizeram a en-
trega de um livreto com as 
receitas trabalhadas.
Já o bairro Cruz Pequena 
recebeu a comemoração 
no dia 20, às 14h, na casa 
da senhora Rosita, funcio-
nária da equipe USF Cruz 
Grande e monitora das co-

uma medida de prevenção 
tomada pela administração 
municipal contra futuras 
enchentes.
Os bairros Village das 
Flores, Jardim Primavera, 

zinhas junto com as ACS 
Rosana e Jennifer. Elas 
também promoveram uma 
troca de presentes, lanches 
saudáveis e entrega dos li-
vretos.
Foram 41 pessoas partici-
pantes entre as duas ofici-
nas, que ocorrem sempre 
na última terça e quarta-
feira do mês às 14h.

Jardim São José e Jardim 
Panorama já receberam os 
serviços, que consiste na 
retirada de plantas, lixo 
doméstico, pneus, móveis, 
entre outros. 
Para os trabalhos está sen-
do utilizada uma retroes-
cavadeira, todo material 
recolhido é descartado 
corretamente. A equipe 
da Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais está 
concentrada neste mês no 
bairro Jardim Rafael, rea-
lizando a limpeza do Rio 
Manoelito.
A colaboração da popula-
ção é fundamental, não jo-
gue lixo nas ruas, córregos 
e rios do município.

Abertura do Fest Verão
Caraguá reúne mais de

15 mil pessoas no Centro
e Porto Novo

Cerca de 15,5 mil pes-
soas assistiram os shows 
de abertura do Fest Verão 
Caraguá na quinta-feira 
(28/12), nas Praças da Cul-
tura (Centro) e de Eventos 
do Porto Novo. Grandes 
nomes do sertanejo, pa-
gode e funk nacional ani-
maram a primeira noite 
do evento, que encerra no 
final de janeiro, em Cara-
guatatuba.
No Centro, a dupla Bru-
no & Barreto embalou 10 
mil espectadores com os 
hits “Lá se foi o Boi com 
a Corda”, “Cópia Mal Fei-
ta”, entre outros hits dos 
cantores, além das modas 
de viola consagradas e 
“Sonhei Que Tava Me Ca-
sando” de Wesley Safadão 
(atração do dia 11 de ja-
neiro, no Porto Novo). Em 

seguida, o grupo Katin-
guelê subiu ao palco com 
os pagodes mais tocados 
nas rádios nos Anos 90. 
Os sambistas trouxeram 
canções eternizadas como 
“Lua Vai”, “Inaraí” e “No 
Compasso do Criador”.
s Mc’s (mestres de cerimô-
nia) Lil, CL, Nego Blue, 
Rahell, Mirella e Lan fi-
zeram um grande baile 
funk na Praça de Eventos 
do Porto Novo. Intitulada 
“Fest Funk”, a noite de-
dicada ao ritmo sacudiu 
a galera ao som do “pan-
cadão” Juntas, as músicas 
dos funkeiros somam mais 
de 1 bilhão de visualiza-
ções no Youtube. O públi-
co cantou e dançou ao som 
de letras envolventes como 
“Sua Amiga Vou Pegar”, 
“Amiga Falsiane”, “Vida 

de Solteiro”, “Vai Dar PT”, 
“Desapeguei”, “Bom Bom”, 
“É o Fluxo”, “As Mina do 
Kit”, entre outras, como 
o hino das comunidades 
“Rap da Felicidade” de Ci-
dinho & Doca.  A Mc Mi-
rella e o Mc Lan desceram 
do palco e interagiram 
com os fãs.
As apresentações conti-
nuam durante o feriado 
prolongado do Ano Novo. 
Artistas locais abrem as 
performances dos músi-
cos renomados. O cantor 
mirim de Caraguatatuba, 
Guilherme Martinez, esta-
rá no palco do Fest Verão 
Caraguá, ao longo do fes-
tival. Martinez emplacou 
a música “A Vida É Uma 
Bola”, na trilha sonora da 
novela “Cúmplices De Um 
Resgate”, do SBT.
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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

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Pinda Abre inscrições
para Festival de

Marchinhas Carnavalescas

Inscrições para a edição de 
2018 poderão ser realiza-
das entre 27 de dezembro 
e 18 de janeiro
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, vai promover a 
11ª edição do Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas - que vai homenagear 
Antônio Domingos Sávio 
de Azevedo – Toninho da 
Caixa, em cumprimen-
to às Leis n° 5.315 de 
21/12/2011 e 5.741, de 
16/12/2014.
O principal objetivo do 
Festival é resgatar e di-
vulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores do país, 
principalmente da região.
Artistas de todo o Brasil 
podem participar inscre-
vendo até duas composi-
ções inéditas, individual 

ou em parceria, mas ape-
nas uma será selecionada.
A divulgação dos selecio-
nados será realizada dia 
22 de janeiro, através do 
site oficial da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br).
O júri indicado pela Co-
missão Organizadora será 
formado por profissionais 
da área da musical, carna-
valesca e/ou literária. Eles 
irão avaliar os quesitos: 
melodia, letra, apresenta-
ção e comunicação.
Os ensaios serão realiza-
dos no dia 1° de fevereiro, 
às 18 horas, e será dispo-
nibilizada uma banda para 
acompanhar os intérpre-
tes. Todas as apresenta-
ções serão feitas na Praça 
Padre João de Faria Fialho 
– Praça do Quartel.
As eliminatórias se-
rão divididas entre os 
dias 02 e 03 de feverei-

ro (sexta-feira e sába-
do), a partir das 20 horas  
sendo que, serão classifi-
cadas 20 marchinhas, 10 
obras apresentadas por 
dia. A grande final será re-
alizada dia 04 de fevereiro 
(domingo).
O primeiro lugar receberá 
o troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e o prêmio em di-
nheiro de R$ 2.914,61. O 
segundo colocado ficará 
com o troféu “Zé Sam-
binha” - José de Assis 
Alvarenga e o prêmio de 
R$ 1.470,83.O terceiro 
levará pra casa o troféu  
“Celso Guimarães” e 
o valor de R$ 735,86, 
e o quarto receberá o  
troféu “Maestro Arthur 
dos Santos”. Ganharão 
troféus também o melhor 
intérprete, melhor torcida 
e melhor figurino.
“O Festival de Marchinhas 
irá compor o ‘Carnaval 
dos Sonhos’. E a novidade 
é que os três vencedores 
irão se apresentar na Ter-
ça-feira de Carnaval (dia 
13) da cidade”, comenta 
o diretor de Cultura, Alce-
mir Palma.
Para mais informações 
consulte o regulamento 
completo disponível no 
site da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 217, Termo nº 6702
Faço saber que pretendem se casar SIDNEI RODRIGUES TOME e ELISAN-
GELA DE JESUS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 27 de abril de 1992, de profissão servente, de estado civil soltei-
ro, residente e domiciliado na Rua Iribá Barbosa Ribas, nº 13, Terras de Benvira, 
nesta cidade, filho de SIDNEI FRANCISCO TOME, falecido em São Lourenço/
MG na data de 10 de abril de 1993 e de SUELI RODRIGUES BENEDICTO, de 
48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 1 de maio de 1969, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida 
em 8 de setembro de 1987, de profissão empregada doméstica, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Waldomiro Antunes, nº 55, Conjunto 
Residencial Araretama, Pindamonhangaba/SP, filha de MILTON DE JESUS, de 
59 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 26 de maio de 
1958 e de ALICE LEITE LUCIANO, de 67 anos, natural de Lorena/SP, nascida 
na data de 29 de junho de 1950, ambos residentes e domiciliados em Pindamo-
nhangaba/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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 218, Termo nº 6704
Faço saber que pretendem se casar PERCIVAL DA SILVA AMARO e SILVIA 
REGINA PRUDENTE BRÜCKMAN, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Guaratinguetá - SP, nascido em 11 de janeiro de 1980, de profissão 
ajudante geral, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, filho de PEDRO AMARO e de DUR-
VALINA ROSA DA SILVA. Ela é natural de Guaratinguetá - SP, nascida em 
26 de agosto de 1977, de profissão funcionária pública municipal, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Inglês de Souza, nº 22, casa 01, 
Jardim Tamandaré, filha de CARLOS ERNANI BRÜCKMAN e de EULALIA 
APARECIDA PRUDENTE DOS SANTOS. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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

Marceneiro
Gari
Operador de telemarketing
Vendedor Interno
Lubrificador de automóveis
Cozinheiro de restaurante
Ajudante de sushiman

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS

As empresas que têm o inte-
resse em cadastrar vagas aber-
tas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@
gmail.com

Cadastro para Empresas 
Telefone: 3632-3984
Endereço: Piso superior da 
Rodoviária VelhaHorário de 
atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h
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Não é a toa que São Luiz do Paraitinga 
tem o apelido de “Terra das Mil e uma 
Festas”. A cidade tem um calendário 
onde eventos e festas acontecem prati-
camente todos os meses do ano. 
São Festas e eventos variados para todos 
os públicos e idades.
Já programou sua viagem? Veja o calen-
dário seja muito bem vindo!!! 

JANEIRO
06 de janeiro - Festa de Santo Reis/ 
Bairro Santa Cruz
20 e 27 de janeiro - 33º Festival de Mar-
chinhas
28 de janeiro - Festa de São Sebastião / 
Bairro São Sebastião

FEVEREIRO
03 de fevereiro - Carnatuçaba
09 a 13 de fevereiro - Carnaval de Mar-
chinhas

MARÇO
02 e 03 de março - Campeonato Paulista 
de Rally Off Road
24 de março a 01 de abril - Semana San-
ta

ABRIL
02 de abril - Festa de São Benedito / 
Bairro São Benedito
08 de abril - Festa de Santa Cruz / Alto 
do Cruzeiro

MAIO
01 de maio - Festa de São José / Bairro 
do Turvo
06 de maio - Festa de Santa Cruz / Bair-
ro Sertãozinho
08 de maio - Aniversário de São Luiz do 
Paraitinga
11 a 20 de maio - Festa do Divino Espi-
rito Santo
27 de maio - Festa de Santa Cruz / Bair-
ro Mato Dentro
31 de maio - Corpus Christi

JUNHO
08, 09 e 16 de junho - 21º Arraiá do Chi 
Pul Pul
24 de junho - Festa de São João Batista 
/ Bairro Selado
29 de junho a 08 de julho - Festa de São 
Pedro / Distrito de Catuçaba

JULHO
01 de julho- Big Biker
06 a 29 de julho - 18º Temporada de In-
verno “Um friuzinho esquentadô”
07 de julho - Festa do Tropeiro/ Bairro 

São Sebastião
22 de julho - Festa de Nossa Senhora do 
Carmo / Bairro da Fábrica
29 de julho - Festa de Nossa Senhora 
Rosa Mística / Bairro Caetanos

AGOSTO
01 a 05 de agosto - Semana Dr. Oswaldo 
Cruz
03 a 05 e 10 a 12 de agosto - 7º Festa da 
Cozinha Caipira
05 de agosto - Festa Senhor do Bom Je-
sus / Tatim
10 a 19 de agosto - Festa de São Luiz de 
Tolosa
23 a 25 de agosto - 7º Encontro Gospel
26 de agosto - 2º Giro Vecchio Prima-
vera
26 de agosto - Festa de São Roque / 
Bairro São Roque

SETEMBRO
01 e 02 de setembro - Semana Elpídio 
dos Santos
09 de setembro - Festa de Nossa Senho-
ra / Bairro da Água Santa
23 de setembro - Festa de Santa Cruz / 
Bairro Rio Abaixo
23 de setembro - Festa de Nossa Senho-
ra das Mercês

OUTUBRO
07 de outubro - Festa de São Francisco /
Bairro Várzea dos Passarinhos
12 de outubro - Festa de Nossa Senhora 
Aparecida/ Bairro Rio Claro
14 de outubro - Festa de São Benedito 
/ km64
14 de outubro - 11º Projeto Resgatando 
a Inocência
21 de outubro - Festa de Santa Terezinha 
/ Bairro Santa Terezinha
22 a 24 de outubro - Semana Aziz Ab’ 
Saber
26 a 28 de outubro - 16º Festa do Saci

NOVEMBRO
11 de novembro - Festa de Nossa Senho-
ra das Brotas/ Bairro das Perobas
20 de novembro - Semana da Cultura 
Negra
25 de novembro - Festa de Nossa Se-
nhora das Graças / Bairrinho

DEZEMBRO
25 de dezembro - Comemorações Nata-
linas
31 de dezembro - Réveillon

*Outros eventos podem ser inclusos no 
calendário no decorrer do ano.

Caraguatatuba dá boas-vindas 
a 2018 com queima de fogos 

em cinco pontos do município

Estado aponta redução nos 
índices de roubos, roubos de 
veículos, furtos de veículos e 
homicídios em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Turismo, pre-
parou shows pirotécnicos 
no Réveillon 2017/2018 
nas praias do Aruan, Por-
to Novo, Martim de Sá e 
Massaguaçu, além das ba-
terias montadas em uma 
balsa na Praia do Centro.  
Os espetáculos terão entre 
cinco e 20 minutos de du-
ração.
Além das 18 toneladas de 
fogos de artifícios, mora-
dores e visitantes podem 
conferir as atrações musi-
cais, a partir das 21h, nas 
Praças da Cultura e de 
Eventos do Porto Novo; 
e às 20h, na Praça Santa 
Cruz, no Massaguaçu. A 
cidade aguarda 750 mil tu-
ristas para as festividades 
de Ano Novo. Ao todo, 1,5 
milhão de pessoas, entre 
turistas e veranistas, visi-
tarão Caraguá até o Carna-
val (13 de fevereiro).
No Centro, uma balsa an-

Dados divulgados pela 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo apontam redução 
nos índices de criminali-
dade de janeiro a novem-
bro de 2017, se comparado 
com o mesmo período do 
ano passado. Segundo o 
Estado, houve queda nos 
casos de roubos, roubos de 
veículos, furto de veículos 
e homicídios. A redução 

corada entre a Secretaria 
de Turismo e o Rio San-
to Antônio promoverá 20 
minutos de queima de fo-
gos.
A estrutura para recepcio-
nar 2018 também será ins-
talada entre as Praias do 
Aruan e Indaiá, na altura 
do campo de futebol ame-
ricano. O céu ficará ilumi-
nado por 15 minutos.
Já na Martim de Sá, as ba-
terias montadas na Praça 
Antonio Fachini garantem 
oito minutos de pirotecnia.
No Massaguaçu, os fogos 
ficam no final da orla, pró-
ximo à rotatória que dá 
acesso à Av. Maria Carlo-
ta. Quem estiver na Região 
Sul pode conferir a festa da 
virada na Praça de Eventos 
do Porto Novo. Os locais 
terão cinco e oito minutos 
de shows pirotécnicos, res-
pectivamente.
Shows – A Band D2 toca 
os sucessos do sertanejo na 
Praça da Cultura, no Cen-

mais considerável foi em 
relação às ocorrências de 
roubos de veículos. De ja-
neiro a novembro de 2016 
foram 49 registros contra 
17 no mesmo período em 
2017, ou seja, redução de 
quase 200%. Queda tam-
bém nas ocorrências de 
roubos em geral, que pas-
saram de 869 casos de ja-
neiro a novembro de 2016 
para 744 de janeiro a no-

tro. Além da performance 
do grupo, um Dj mantém 
a empolgação da galera na 
noite da virada.
Na Praça de Eventos do 
Porto Novo, a Turma do 
Pagode agita a galera com 
sucessos do grupo como 
“Mania TDP,” “Nosso 
DNA”, “Cobertor de Ore-
lha”, “A Gente Se Prome-
teu”, “Antes Só do Que Mal 
Apaixonado” e “Tá de Pa-
rabéns”, além hits do ritmo 
dos Anos 90.  No Massa-
guaçu, a animação fica por 
conta de Zirinho da Bahia 
e Dj André.
Programação Musical do 
Réveillon em Caraguata-
tuba – Dia 31 de dezembro
Praça da Cultura (Centro)
21h – DJ e Banda D2
Praça de Eventos do Porto 
Novo
21h – abertura
22h40 – Turma do Pagode
Praça Santa Cruz
20h – DJ André e Zirinho 
da Bahia

vembro deste ano.
Ainda de acordo com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, houve 
redução nos registros de 
furtos de veículos, passan-
do de 155 do ano passado 
para 142 de janeiro a no-
vembro deste ano. Por fim, 
queda nas ocorrências de 
homicídios, passando de 
23 em 2016 para 22 este 
ano.
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Decreto regulamenta 
uso de fogos de

artifício silenciosos
em Ubatuba

Comunicação divulga 
novo número de

plantão em Taubaté

Tremembé registra
queda drástica em casos 

de dengue em 2017

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que o uso de fogos 
de artifícios que causem 
poluição sonora, como es-
touros e estampidos, está 
proibido no município de 
Ubatuba, conforme define 
a Lei n. 3.913/2016, regu-
lamentada pelo decreto n. 
6775, de 19 de dezembro 
de 2017.
O objetivo da medida é 
evitar prejuízos causa-
dos pelos fogos tanto à 
saúde humana, em espe-
cial de crianças, idosos, 
pessoas com transtornos 
mentais, com síndrome 
de Down, autistas e de  
pessoas com deficiência 
auditiva que utilizam apa-
relhos, quanto à de ani-
mais, bem como reduzir o 
número de acidentes cau-
sados pela queima desses 
fogos.
Com isso, em eventos rea-
lizados em áreas públicas 

O Departamento de Co-
municação da Prefeitu-

Após um trabalho inces-
sante da equipe de Com-
bate a Dengue aliada a 
iniciativas do Ministério 
da Saúde para intensificar 
o combate ao mosquito 
Aedes aegypti, Tremembé 
registrou de janeiro a de-

ou particulares, organi-
zados tanto pela adminis-
tração direta e indireta do 
Poder Executivo Munici-
pal quanto por estabeleci-
mentos comerciais e con-
domínios do município, 
somente poderão ser utili-
zados os fogos de artifício 
silenciosos, ou seja, aque-
les apenas com efeitos vi-
suais.
O alvará de autorização 
de tais eventos deverá ter 
a menção ao disposto na 
lei e a determinação ex-
pressa de utilização de 
fogos de artifício silencio-
sos. O não cumprimento 
dessa determinação acar-
retará aos responsáveis 
a aplicação de multa no 
valor de 60 UFESP –  
Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo, que será 
cobrada em dobro para 
pessoas físicas em caso 
de reincidência. Já para as 

ra de Taubaté informa  
o número do novo tele-

zembro de 2017, apenas 
4 casos confirmados de 
dengue, num total de 203 
notificações. Chikungunya 
e zika vírus não tiveram 
nenhum caso confirmado.
“O fato de terem diminuí-
do os índices pode provo-

pessoas jurídicas, a multa 
será de 300 UFESP e, no 
caso de reincidência, além 
da multa haverá a perda de 
licença de funcionamen-
to. Em 2017, uma UFESP 
equivale a R$ 25,07.
A fiscalização da aplica-
ção da lei compete às au-
toridades municipais me-
diante poder de polícia e 
aos órgãos fiscalizadores 
dos demais entes da fede-
ração, inclusive através da 
possibilidade de convênio 
celebrado com o municí-
pio.
O decreto determina ain-
da a interdição imedia-
ta do estabelecimento 
ou do ponto de venda de 
tais fogos e outros que 
estiverem descumprin-
do as normas estabeleci-
das no decreto, inclusive  
com a apreensão das mer-
cadorias mediante lavratu-
ra de auto de apreensão.

fone de plantão: 99756-
9773. O expediente na 
prefeitura segue normal 
até o dia 29 de dezem-
bro (sexta-feira) e será  
retomado no dia 02 de ja-
neiro (terça-feira).
Durante os dias da sema-
na, permanecemos à dis-
posição para atendimento 
neste e em outros núme-
ros habituais como 3625-
5050/3625-5117 e 3629-
5850.

car um descuido e retomar 
o problema com mais for-
ça. O foco da Secretaria 
de Saúde é o combate ao 
mosquito como um todo”, 
comentou José Márcio 
Araujo Guimarães – Se-
cretário de Saúde.


