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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda lança
aplicativo da ouvidoria

Inscrições para castração 
gratuita devem ser feitas 

na Prefeitura de Pinda

Prefeitura de Pinda divulga
os bancos conveniados

para pagar o IPTU

Pindamonhangaba está 
lançando um aplicativo 
para facilitar o acesso da 
população à Ouvidoria. 
Por meio do Eouve, os 
pindamonhangabenses 
poderão reclamar, sugerir, 
se informar ou denunciar 
problemas do município. 
O eOuve já está disponí-
vel no Google Play, App 
Store ou no site www.pin-
da.sp.gov.br.
Com o eOuve, o pindamo-
nhangabense poderá aces-
sar serviços de várias se-
cretarias e manter contato 
on-line usando celular, ta-
blet ou computador. Após 
baixar o aplicativo, bas-
ta selecionar a cidade de 
Pindamonhangaba. A par-
tir daí, um cadastro sim-
ples identifica o cidadão. 

A castração de cães está 
programada para aconte-
cer no bairro Cidade Nova 
neste mês. Os interessados 
deverão procurar a Prefei-
tura de 20 a 26 de março 
para realizar a inscrição.
Para tanto, é necessário 
que o proprietário do ani-
mal apresente: compro-
vante de endereço, cópia 
do documento pessoal 
com foto, além de preen-
cher a ficha de inscrição e 
termo de autorização ci-
rúrgica. 
O preenchimento da ficha 
deverá ser feito no Setor 
de Protocolo da Prefeitu-
ra, das 8 às 17 horas. As 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização, divulga os 
bancos conveniados para 
pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), deste ano. A 
intenção é facilitar o paga-
mento aos moradores de 
Pindamonhangaba.
De acordo com o Depar-
tamento de Receitas e Fis-
calização, os cinco bancos 
conveniados são: Itaú, 
Santander, Caixa, Bra-

Todas as secretarias de 
Pindamonhangaba estão 
relacionadas no aplicativo 
e os serviços disponíveis 
também.
De acordo com o secre-
tário adjunto de Adminis-
tração, Danilo Velloso, ao 
selecionar uma secretaria, 
o contribuinte pode esco-
lher o assunto e a catego-
ria: elogio, informação, 
reclamação ou sugestão. 
“O eOuve tem ainda um 
espaço para que o cidadão 
diga algo sobre o assunto 
que o motivou o contato”, 
explicou. “O aplicativo 
eOuve também ajuda na 
gestão do município, uma 
vez que permite visualizar 
todos os bairros da cidade. 
Através do mapa é pos-
sível acompanhar quais 

inscrições e o procedi-
mento cirúrgico não terão 
custos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantin-
do assim a plena recupera-
ção no animal.
O serviço de castração 
tem como objetivo a iden-
tificação e ao controle po-
pulacional dos animais em 
Pindamonhangaba na re-
gião sudeste, que abrange 
os bairros: Cidade Nova, 
Feital, Jardim Eloyna, 
Campinas, Jardim Regina, 
Triângulo e Goiabal.
No total, serão castrados, 
gratuitamente, 400 cães. 

desco e Banco do Brasil, 
e todos estes podem rece-
ber tributos municipais. O 
diretor de Receitas e Fis-
calização, Vicente Corrêa 
da Silva, explica que o 
pagamento pode ser reali-
zado por meio do aplica-
tivo internet banking ou 
até mesmo nas lotéricas, 
porém somente o Santan-
der receberá o pagamento 
pela “boca do caixa” devi-
do ao contrato antigo que 
o banco possui com a Pre-
feitura. Além do IPTU, to-

bairros estão gerando as 
maiores demandas e de 
que tipo”.
De acordo com o ouvidor 
da Prefeitura, Evandro 
Gomes, os canais tradicio-
nais de atendimento por 
telefone e direto na Ouvi-
doria continuam abertos, 
mas o eOuve é uma ferra-
menta extraordinária colo-
cada à disposição da cida-
de de Pindamonhangaba.
PASSO A PASSO PARA 
UTILIZAR O EOUVE
1- Baixe o aplicativo e se-
lecione Pindamonhangaba 
ou acesse pelo site www.
pinda.sp.gov.br
2- Faça seu cadastro
3- Clique no ícone da se-
cretaria que deseja infor-
mações, reclamações ou 
sugestões

As cirurgias serão reali-
zadas no sábado (30) e no 
domingo (31). 
Segundo o Departamen-
to de Riscos e Agra-
vos à Saúde, a castra-
ção gratuita está sendo                                    
realizada por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
localidades serão contem-
pladas.
Esta é a terceira ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bair-
ros da proximidade.

dos os tributos municipais 
como: Imposto Sobre Ser-
viço de Qualquer Nature-
za (ISSQN), Imposto So-
bre Transmissão de Bens e 
Inter-vivos (ITBI) e taxas 
podem ser pagos nos ban-
cos conveniados.
A arrecadação provenien-
te do IPTU possui o intui-
to de destinar pleno de-
senvolvimento da cidade, 
como bem-estar, saúde, 
educação, limpeza pública 
e outras áreas de interesse 
público.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquis-
tado a simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica. 
Defende uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a 
partir do século 20, a neurótica ganhou destaque por apresentar bons re-
sultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando 
o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e nos fortalecemos. Por 
outro lado, quando não fazemos exercícios, o cérebro atrofia, perdendo 
a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. A prática desses 
exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude pequenos 
hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os ou-
tros, resolva revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fe-
chados, etc. Apesar se serem exercícios simples,eles estimulam o cérebro 
e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto quem está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- E que sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem 
vai pagar a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, ponha a mão no lugar 
do corpo que está doendo e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos nas virilhas e a velha ven-
do aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não 
ressuscitar os mortos...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe 
estranha ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso aí que eu coloquei hoje como resposta na prova de Ge-
ografia...

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si 
mesma. Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com 
alguém rico, ficam controlando e arrumam as maiores ciladas para afas-
tá-los de pessoas indesejadas, sempre com a desculpa de querer o melhor 
para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas atitudes traduzem muito 
um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por seus semelhan-
tes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos das 
desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade e o 
mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem 
sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam 
inventando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente 
dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o 
que elas consideram sua propriedade, seus filhos. Muitas explicam que 
querem poupá-los das dificuldades e, por isso, exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agi-
rem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária 
porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro inte-
resse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a 
vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes 
ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas 
amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.
Elogie em público, mas critique em particular.
É preciso viver não apenas existir.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A comunicação é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Uma amizade não morre e se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.

Festival de Graffiti dá cores
ao Bairro Araretama

O último domingo (17) 
amanheceu diferente, no 
bairro Araretama. Isso 
porque o bairro sediou o 
Festival de Graffiti, com 
o projeto “Museu de Arte 
Urbana Caipira” viabiliza-
do pelo Edital de Lingua-
gens Artísticas do Fundo 
Municipal de Apoio a Po-
líticas Culturais de Pinda e 
o ProAC municípios, uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e o 
Governo do Estado.
Com músicas sobre a vida 
na periferia ao fundo, o 
organizador e graffiteiro, 
Jorge Voiola, mais conhe-
cido como “Joi”, explica 
que esta foi a quarta vez 
que a cidade recebeu o 
evento de graffiti, porém a 
primeira vez que foi reali-
zado por meio de editais. 
A intenção foi reunir grafi-
teiros conhecidos, como o 
Vespa que já mostrou sua 
arte até Europa, num mo-

mento de arte e cultura. A 
intenção que era “criar um 
museu caipira à céu aber-
to”, reuniu diversos artis-
tas de diferentes cidades 
do Estado. A seleção dos 
artistas foi feita por meio 
de portfólios em que apre-
sentaram seus trabalhos, 
sobretudo foi um momen-
to em que amigos se reen-
contraram para expor seus 
pensamentos e aspirações 
sobre a sociedade. Joi afir-
ma ainda que “embora o 
bairro seja um espaço ca-
rente de cultura, o grafitti 
é uma possibilidade de 
mostrar que a arte pode 
estar presente em todos os 
lugares como uma expres-
são viva”.
A paixão pela cultura hip 
hop é passada de gera-
ção em geração dentro do 
movimento, por isso, o 
pequeno João Pedro  – o 
“J.P.”, como foi apelidado 
pelos grafiteiros, já deixa-

va sua marca registrada 
no evento. Todo o traba-
lho artístico realizado por 
diversos artistas pode ser 
conferido de perto pela 
população na rua Raimun-
do de Souza Martins, pró-
ximo ao centro comunitá-
rio do bairro.
“A passos lentos, o graf-
fiti vem sendo visto com 
outros olhos. Com as de-
vidas autorizações e com 
o objetivo de valorizar o 
patrimônio público, o ar-
tista consegue desenvol-
ver seu mural. Essa arte 
integra pessoas que pode-
riam estar em risco social, 
podendo ser uma fonte de 
renda e ainda valorizando 
o espaço urbano, esta ação 
movimentou bastante o 
bairro neste domingo, tra-
zendo novas oportunida-
des aos moradores, além 
de muita cor e alegria”, 
destaca a diretora de Cul-
tura, Rebeca Guaragna.
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Praia da Martim de Sá
recebe 1ª Etapa do Circuito 

Municipal de Futevôlei

Comediante Victor Sarro 
apresenta Stand Up

‘Tô Brincando’ no TMC

Comunicação traz
ex-alunos para ciclo

de palestra comemorativo

Prefeitura de Caraguatatuba
mobiliza Sesep para fazer limpeza 
de bocas de lobo no Jaraguazinho

Mutirão no Perequê-Mirim
vistoria mais de 1.400 imóveis

Na manhã de sábado 
(31/03), a partir das 9h, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Recreação, 
realiza a 1ª Etapa do Cir-
cuito Municipal de Fute-
vôlei, o campeonato será 
na Praia Martim de Sá, lo-
cal onde devem ser  feitas 
as inscrições das duplas 
participantes, a partir das 
8h da manhã. A previsão 
é de que atletas de toda a 
região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte participem 
da disputa.

O TMC – Teatro Mario 
Covas encerra o mês de 
março com o humor ir-
reverente do comediante 
Victor Sarro em seu mais 
novo show de Stand Up 
‘Tô Brincando’. A Apre-
sentação é na quarta-feira 
(27), às 20h, os ingressos 
custam R$ 50 a inteira e 
R$ 25 a meia e podem ser 
adquiridos no site bilhete-
riaexpress.
Se aventurando em um 
espetáculo solo recheado 
com humor ácido, Sarro 

Para comemorar os 40 
anos do Departamento 
de Comunicação Social 
da Unitau, os professores 
irão trazer um palestrante 
por mês para falar sobre 
a carreira e o mercado de 
trabalho. O primeiro con-
vidado é o ex-aluno Cláu-
dio Knupp formado em 
Publicidade para contar 
um pouco sobre seus 17 
anos de carreira. Em sua 
trajetória profissional, o 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando a 
limpeza e desobstrução de 
bocas de lobo que foram 
obstruídas pelas chuvas, 
no bairro Jaraguazinho.
As bocas de lobo e redes 
de escoamento das ruas 
Armando Mossabein, Ro-
que Donófrio, Sebastião 
Moreira Cézar e Travessa 
João Moreira Cézar estão 

Cerca de 150 pessoas par-
ticiparam no sábado, 23, 
de um mutirão de com-
bate aos criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela no bairro do Pere-
quê-Mirim, em Ubatuba. 
A ação contou com a pre-
sença de agentes de con-
trole de endemias, agentes 
comunitários de saúde e 
servidores cedidos pelas 
diversas secretarias de 
Saúde, Urbanismo, Fazen-
da, Infraestrutura e Ser-
viços, Educação, Pesca, 
administrações regionais 
Oeste e Centro-Sul, além 
da Comtur.
Foram vistoriados um 
total de 1.451 imóveis. 
Os participantes também 

As categorias para a com-
petição são livre, inician-
te e mista. A organização 
premiará com troféus os 
quatro primeiros coloca-
dos.
O evento contará com a 
presença de jogadores 
profissinais de Futevôlei 
e também do piloto da 
Stock Car, Thiago Cami-
lo campeão da Corrida 
Milhão por três vezes, e 
também demonstrações de 
Futmesa.
Para saber a dimensão do 
Campeonato, foi feita uma 

conta experiências pesso-
ais como perda do empre-
go, fim do casamento e ca-
sos dos bastidores da TV.
Sobre o comediante
Integrante do primeiro 
grupo de comédia do país, 
‘Comédia em Pé’, Victor 
Sarro já participou dos 
programas ‘Encontro com 
Fátima Bernardes’, ‘Es-
quenta’ e ‘Altas Horas’. 
Ele também foi o vence-
dor do primeiro concurso 
promovido no programa 
da Ana Hickmann e já es-

publicitário já passou por 
canais de comunicação 
como a TV Vanguarda 
e outras empresas como 
a Gol Linhas Aéreas, a 
Volkswagen e a Ambev. 
Hoje ele atua como res-
ponsável de estratégias 
de mídia dentro do depar-
tamento de marketing da 
Hyundai Motors Brasil.
A palestra tem como tema 
“Provocações e Refle-
xões”, com o intuito de 

recebendo o serviço.
O trabalho está sendo fei-
to manualmente por sete 
funcionários da Sesep. 
Os resíduos são retirados 
por caminhões trucados 
e futuramente será feito 
um hidrojateamento com 
uma máquina hidrojet nas 
redes. Entre os diversos 
resíduos, foram encontra-
dos garrafas pet, plástico, 
pedaços de madeira entre 
outros lixos urbanos. É 

distribuíram panfletos de 
informação e orientaram 
moradores, turistas e co-
merciantes sobre a impor-
tância de embalar e des-
cartar corretamente o lixo.
A ação teve o apoio da 
empresa Sanepav e da Es-
cola Estadual Florentina 
Martins Sanchez, que foi 
ponto de encontro e de 
organização logística dos 
agentes da saúde.
O próximo mutirão está 
programado para aconte-
cer no bairro Estufa 2, no 
sábado, 23. O ponto de en-
contro será às 8 horas, na 
praça Maracanã.
A Prefeitura de Ubatuba 
pede a toda a população 
que colabore com o mu-
tirão eliminando criadou-
ros e abrindo suas casas 

pré-inscrição com os atle-
tas conhecidos da região 
e já existem duplas con-
firmadas para a 1ª Etapa 
do Circuito Municipal das 
cidades de Caraguatatu-
ba,  São Sebastião, Ilha-
bela, Campinas, São José 
dos Campos, Taubaté, São 
Paulo e também Rio de Ja-
neiro.
A data  para a 2ª Etapa 
está prevista para o dia 26 
maio, a 3ª Etapa para o dia 
25 de agosto e a 4ª Etapa 
do Circuito será 17 de no-
vembro.

teve em quadros do ‘Fan-
tástico’ e na MTV.
Serviço
Stand Up ‘Tô Brincando’
Dia: 27/3, quarta-feira
Hora: 20h
Ingresso: R$ 50 (inteira) | 
R$ 25 (meia)
Ponto de Venda: Bilhete-
ria Express (internet)
Classificação: 12 anos
Local: Avenida Goiás, 
187, Indaiá – Caraguata-
tuba
Mais informações: (12) 
3881-2623

questionar algumas ver-
dades absolutas, de guiar 
estratégias baseadas sim-
plesmente em nosso meio 
social e de diferenciar as 
tendências do mercado.
O evento acontece hoje, 
terça-feira, dia 19, às 19h, 
no Departamento de Co-
municação Social da Uni-
tau. A atividade é aberta 
ao público e podem par-
ticipar também alunos de 
outros cursos.

importante a colaboração 
dos munícipes, descartan-
do corretamente seu lixo, 
para que as bocas de lobo 
não sejam obstruídas futu-
ramente.
O serviço começou on-
tem, e segundo a previsão, 
até amanhã será finalizado 
em todo o bairro Jaragua-
zinho. A Sesep prossegue 
com a limpeza e lavagem 
no Jardim Ipiranga Benfi-
ca e Jardim Califórnia.

e estabelecimentos para 
a vistoria dos agentes de 
saúde devidamente identi-
ficados.
Número de casos
Segundo relatório mais 
recente da Vigilância Epi-
demiológica de Ubatuba, 
o município já tem um to-
tal de 52 casos de dengue 
confirmados laboratorial-
mente, dos quais dois são 
importados. 
Outros 176 casos aguar-
dam resultado de exame. 
A maior parte dos casos 
tem o bairro do Perequê-
Mirim como local prová-
vel de infecção. A região 
central, incluindo Estufas 
1 e 2 e Itaguá, vem em 
segundo lugar no ranking 
de casos confirmados da 
doença.
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Revitalização na rodovia
SP-62 começou nesta

segunda-feira em Taubaté

Distrito Federal intensifica
segurança em escolas

Castração de Cães será
no Cidade Nova no final do
mês em Pindamonhangaba

HU de Taubaté será
municipalizado a partir de maio

Começou nessa segunda-
feira, dia 18 de março, o 
início da obra de revita-
lização do trecho urba-
no da rodovia SP-62. As 
primeiras intervenções 
acontecem na pista senti-
do Quiririm, no trecho da 
avenida Carlos Pedroso 
da Silveira com a avenida 
dos Imigrantes (em frente 
ao Samu). O período de 
intervenções nesse trecho 
é de aproximadamente de 
30 dias.

O Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) identificou 
quatro casos de ameaças 
feitas por estudantes em 
redes sociais e em escolas. 
Por esta razão, o governo 
intensificou a segurança 
em centros de ensino. O 
anúncio foi feito na sex-
ta-feira, dia 15 pelo se-
cretário de Educação, Ra-
fael Parente, por meio do 
Twitter. Agentes à paisana 
estão em ação dentro de 
algumas escolas.
“Também é fato que es-
tamos registrando alguns 
casos de ameaças de alu-
nos. A Secretaria de Segu-
rança e toda a inteligência 

A castração de cães está 
programada para aconte-
cer no bairro Cidade Nova 
neste mês. Os interessados 
poderão procurar a Prefei-
tura de 20 a 26 de março 
para realizar a inscrição.
Esta é a terceira ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bair-
ros da proximidade.
Para realizar a inscrição, é 
necessário que o proprie-

A prefeitura de Taubaté 
vai assumir a gestão do 
Hospital Universitário a 
partir de 1º de maio. Ad-
ministrado pelo governo 
do estado, até lá estará 
acontecendo o processo 
de transição.
Segundo informações da 
Prefeitura, essa mudança 
objetiva desafogar as Uni-
dades de Pronto Atendi-
mento (UPAs).
Atualmente o HU man-
têm pacientes internados 
por tempo indeterminado, 
à espera de leitos na rede 
estadual – já que a trans-

O custo total da obra é 
de R$ 18,8 milhões, com 
recursos municipal e es-
tadual. O trabalho prevê 
recuperação asfáltica, si-
nalização, calçamento, 
implantação de ciclovia e 
iluminação. São 6,3 quilô-
metros de extensão, entre 
o km 123,7 e km 130, en-
globando as avenidas Car-
los Pedroso da Silveira, 
Charles Schneider e Emí-
lio Amadei Beringhs.
O local será sinalizado 

do GDF já estão em ação, 
dentro de algumas escolas 
e à paisana”, disse o secre-
tário.
Invasão
No final da manhã de sex-
ta-feira, dia 15, um pro-
fessor, armado com uma 
faca, dardos e uma besta, 
do mesmo tipo da usada 
pelos jovens envolvidos 
no atentado na Escola Es-
tadual Professor Raul Bra-
sil, em Suzano, entrou no 
prédio da secretaria. Ele 
queria se encontrar com o 
secretário. O professor foi 
preso. Ninguém foi ferido.
Parente liberou os ser-
vidores da Secretaria de 

tário do animal apresente 
comprovante de endere-
ço, cópia do documento 
pessoal com foto, além de 
preencher a ficha de inscri-
ção e termo de autorização 
cirúrgica. As inscrições e 
o procedimento cirúrgico 
não terão custos aos mu-
nícipes, que deverão estar 
atentos às recomendações 
do pré e pós-operatório, 
garantindo assim a plena 
recuperação no animal.
O serviço de castração 
tem como objetivo a iden-
tificação e ao controle 
populacional dos animais 

ferência depende do aval 
da Secretaria Estadual da 
Saúde. Com a mudança, a 
prefeitura terá autonomia 
para administrar os leitos. 
Os 800 funcionários do 
hospital, segundo o secre-
tário de Saúde de Taubaté 
João Ebram Neto, não se-
rão dispensados.
Atualmente, o hospi-
tal atende pacientes de 
Taubaté e outras cidades 
da região, mas a prefei-
tura informou que após a 
municipalização, a unida-
de será referência para a 
internação dessas pesso-

com placas de obras e des-
vios, indicando o sentido 
centro ou sentido bairro. 
Com relação ao transporte 
público, atenderá todos os 
pontos normalmente, per-
correndo o desvio.
Haverá agentes de trânsito 
no local para orientação e 
acompanhamento da  flui-
dez, além do  acompanha-
mento pelas câmeras de 
monitoramento do Centro 
de Operações Integradas 
(COI).

Educação que trabalham 
na sede do Setor Bancário 
Norte, no centro de Bra-
sília, que não se sentirem 
bem emocionalmente.
“Eu não voltarei ao gabi-
nete hoje. Novas medidas 
para a segurança do prédio 
já serão implementadas na 
segunda-feira”, anunciou, 
também pelo Twitter, Pa-
rente.
O secretário disse ainda 
que prestará apoio ao pro-
fessor que entrou armado 
na secretaria e à sua fa-
mília. “Estamos fazendo 
e faremos todo o possível 
para que recebam todos os 
tratamentos necessários”.

em Pindamonhangaba na 
região sudeste, que abran-
ge os bairros: Cidade 
Nova, Feital, Jardin Eloy-
na, Campinas, Triângulo e 
Goiabal.
No total, serão castrados, 
gratuitamente, 400 cães. 
As cirurgias serão reali-
zadas no sábado (30) e no 
domingo (31). Segundo o 
Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, a cas-
tração gratuita está sendo 
realizada por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
localidades serão contem-
pladas.

as, por meio do sistema 
Cross, que regulamenta a 
oferta de serviços na saú-
de.
A empresa que fará a ges-
tão do hospital é a SPDM 
– Sociedade Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina, mesma empre-
sa que gerencia o Hospital 
Municipal de São José dos 
Campos. 
O contrato, que tem vi-
gência de 24 meses, foi 
assinado com a empresa 
no dia 8 de março, com o 
valor próximo de R$ 157 
milhões.
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