
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 21 DE MAIO DE 2019 EDIÇÃO 2481  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Taubaté chega a 72 casos
confirmados de dengue

Alerta contra
notícias falsas

Sala do Empreendedor de
Caraguatatuba realiza Declaração Anual 
do MEI gratuitamente até dia 31 de maio

Nebulizador furtado é
recuperado em Taubaté

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica indi-
ca que Taubaté encerrou 
a primeira quinzena de 
maio com 72 casos confir-
mados de dengue. Desse 
total, são 46 casos autóc-
tones (contraídos no pró-
prio município) e 26 casos 
importados.
No mesmo período do ano 
passado foram registrados 
29 casos, dos quais 25 au-
tóctones e 4 importados. 
Não há registro de casos 
de zika, chikungunya e fe-
bre amarela.
O aumento de casos de 
dengue em 2019 no com-
parativo com 2018 reforça 
o alerta para cuidados re-

A Prefeitura de Taubaté 
alerta para o perigo da di-
vulgação indiscriminada 
de informações falsas nas 
redes sociais por parte de 
pessoas mal intenciona-
das.
O alerta é reforçado após 
recentes postagens envol-
vendo temas de interesse 
público em áreas como 
Educação e Saúde.
Os autores dessas “fake 
news” e quem comparti-

Os microempreendedores 
individuais do município 
podem fazer a Declaração 
Anual do Simples Nacio-
nal (DASN-SIMEI) gra-
tuitamente até o dia 31 de 
maio (sexta-feira), das 9h 
às 16h, na Sala do Em-
preendedor, localizada na 
Secretaria de Governo, no 
Centro.
Os interessados devem 
apresentar seus documen-
tos pessoais, faturamento 
do ano de 2018 e todas as 
guias de pagamento emi-
tidas. Quem não realizar 
a Declaração Anual está 
sujeito a multas, perda dos 
benefícios do INSS e ter 
a empresa cancelada. Na 

Policiais da Delegacia 
de Investigações Ge-
rais (DIG) de Tauba-
té recuperaram um dos                                
nebulizadores que havia 
sido furtado do Controle 
de Animais Sinantrópicos 

dobrados da população na 
eliminação de criadouros 
do mosquito Aedes ae-
gypti.
A partir de hoje, segunda-
feira, 20 de maio, a Pre-
feitura de Taubaté inicia 
uma dupla ofensiva de 
prevenção e conscienti-
zação nos bairros Cecap 
e Gurilândia com cerca 
de 50 pessoas envolvidas, 
entre agentes de controle 
de vetores, funcionários 
da Secretaria de Serviços 
Públicos e militares do 
Exército.
Entre os dias 20 e 31 de 
maio, o Cecap vai rece-
ber a operação Xô Mos-
quito/ Xô Escorpião, 

lha esse material podem 
ser responsabilizados ju-
ridicamente com base na 
Lei nº 12.965, de 2014.
Em caso de dúvida, pro-
cure se informar pelos ca-
nais oficiais da prefeitura. 
Seguem abaixo algumas 
orientações para evitar 
cair nas armadilhas das 
notícias falsas.
1. Cheque as fontes da no-
tícia, verifique de onde ela 
foi extraída, se é confiável 

ocasião, o empreendedor 
precisa informar se possui 
ou não empregado. Nos 
casos de baixa de MEI, 
também é necessário en-
tregar a DASN-SIMEI.
Quando a Declaração Anu-
al do Simples Nacional do 
MEI (DASN-SIMEI) é 
entregue em atraso, fica 
sujeito ao pagamento de 
multa, no valor mínimo de 
R$ 50, ou de 2% ao mês-
calendário ou fração, inci-
dentes sobre o montante 
dos tributos decorrentes 
das informações prestadas 
na DASN-SIMEI.
A notificação de lança-
mento da multa por atraso 
na entrega da declaração 

(CAS).
A Polícia Civil continua a 
investigar o caso. 
O CAS pede a colabo-
ração da população para 
que ajude a fornecer in-
formações a respeito da 

que vai envolver o re-
colhimento de materiais 
inservíveis, orientação 
quanto à limpeza de ter-
renos e residências, cor-
reto acondicionamento                                               
do lixo e a eliminação de 
criadouros. 
Esta operação vai focar 
tanto o mosquito quanto 
os escorpiões.
Já entre 20 e 24 de maio, 
militares do Exército vão 
apoiar uma operação vol-
tada especificamente ao 
combate ao mosquito na 
região da Gurilândia. Esta 
ação também contará com 
a distribuição de panfle-
tos, orientações e recolhi-
mento de inservíveis.

ou quem a está divulgan-
do.
2. Leia a notícia comple-
ta e não fique limitado 
apenas ao título, pois isso 
pode induzir a erro.
3. Confira a data da notí-
cia, já que muito material 
compartilhado aleatoria-
mente é antigo e descon-
textualizado.
4. Desconfie sempre de 
matérias de cunho sensa-
cionalista.

(MAED) é gerada no mo-
mento da transmissão da 
declaração e estará dis-
ponível para pagamento 
da impressão do recibo 
de entrega da DASN- SI-
MEI. Caso o pagamento 
seja feito em até 30 dias, 
a multa será reduzida em 
50%, totalizando R$ 25.
A Sala do Empreendedor 
fica na da Secretaria de 
Governo (em frente ao 
Posto do Sebrae Aqui), 
localizada na Av. Frei 
Pacífico Wagner, 1.011 – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3889-
1410 ou pelo e-mail  sala.
empreendedor@caragua-
tatuba.sp.gov.br.

localização do outro ne-
bulizador. Estes são equi-
pamentos utilizados pelos                                  
agentes de controle de 
vetores em ações de blo-
queio contra o mosquito 
Aedes aegypti.
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Miscelânea
Curiosidades

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fe-
nômeno é conhecido como “heliotropismo”. Não é só os raios solares, mas 
qualquer tipo de luz que incida sobre a planta ativa o hormônio chamado 
“ácido indolilacético”, produzido pelas células jovens localizadas nas fo-
lhas. À noite, na ausência de luz, as plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, 
onde há milhares de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher 
escolhida um grande carão, no qual mandava escrever seu nome e o de 
seus antepassados e se o pedido era aceito, ela lhe enviava outro carão 
semelhante.
*** 
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte da cabeça conhecido como 
hipotálamo, onde fica localizado o centro que regula a temperatura do 
corpo, baixando a febre. Quando esta aumenta, o hipotálamo entra em 
ação para baixá-la por meio de mecanismos como a dilatação dos vasos 
sanguíneos e a transpiração.

Humor

Gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade, uma senhora de 
70 anos foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da mater-
nidade, foi para casa e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversas um pouco.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- E agora podemos ver o bebê?
E ela respondeu novamente:
- Não, ainda não.
Depois de alguns minutos elas perguntaram novamente:
- E agora podemos ver o bebê?
E a mãe responde:
- Não, ainda não.
Já impacientes, elas novamente perguntaram:
- Bem e quando podemos ver o bebê?
E a mãe então diz:
- Só quando ele chorar.
E as amigas:
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
E a mãe categórica:
- Porque eu esqueci onde o coloquei!

Mensagens

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade 
não depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém desviá-lo 
do bom caminho, não aceite, siga em uma direção sólida do bem, pois só 
assim conseguirás ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que 
puder, ouça bons conselhos e os exemplos de seus pais, seja puro e since-
ro, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.
*** 
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que 
quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros contesta-
ram. Mas olhem para as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estra-
ga prazeres, que tem sempre um “mais” para diminuir o outro, como se o 
bem dos ouros ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando a gente está com 
vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou querendo 
dar uma de diferente, de contraditório, ter alguma vantagem ou é apenas 
para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você falhou muitas vezes, embora possa até 
não se lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você 
quase se afogou na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocu-
pe-se com as chances que você perde quando nem mesmo tenta fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

O momento é sempre adequado para se fazer o certo.
A verdadeira sabedoria é não parecer ser sábio.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Para o sábio, o suficiente é abundante.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio-dia.
As datas, só elas dão a verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter calado, nunca de ter falado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
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Prefeitura de Caragua 
alerta para golpe

de doação em nome
de alojados do CIAPI

A Prefeitura de Caragua-
tatuba alerta que opor-
tunistas de plantão estão 
circulando pelos bairros 
no entorno da Sepedi (Se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e Idoso) pedindo alimen-
tos para a população e 
alegando que as famílias 
abrigadas no CIAPI (Cen-
tro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência 
e ao Idoso) estão sem ali-
mento e doações.
A Prefeitura repudia essa 
atitude e está tomando as 
devidas providências para 
identificar essas pessoas.
Desde a última quinta-fei-
ra (16/05), as pessoas que 
ficam alojadas no CIAPI 
recebem diariamente ali-
mentação, apoio de Assis-
tente Sociais, atendimento 
médico e de enfermagem.
As cozinheiras da Secreta-
ria de Educação preparam 
com carinho as refeições 
trazidas às familias. Além 
disso, servidores da Secre-
taria Esportes e Recreação 
estão no local para atender 
às crianças com diversas 
atividades de recreação, 
que contam com cama 
elástica, jogos de tabulei-
ro, bambolê, lápis colori-
dos, papel e bolas.
O casal Silvaneide Diniz 
e Rener Ferreira da Silva 
tem quatro filhos e estão 
no CIAPI desde sexta-fei-
ra no CIAPI. “Não falta 
nada para a gente e para 

os nossos filhos. Alimen-
tação é muito gostosa, à 
vontade e na hora certa. 
Não temos o que recla-
mar”.
A esposa acrescenta: 
“Muito ruim saber que es-
tão inventando coisas para 
pedirem comida pela rua 
usando a situação da gen-
te. Isso atrapalha as pesso-
as da prefeitura que estão 
trabalhando e a gente que 
está aqui também”, ressal-
tou.
Gildásio Silva de Olivei-
ra, morador do Morro do 
Algodão, também falou 
sobre o atendimento no 
local. “Eu e minha família 
estamos sendo muito bem 
assistidos. 
Não temos que reclamar 
nada”.
As doações para as famí-
lias só devem ser feitas 
diretamente no CIAPI, 
onde está concentrada a 
campanha desenvolvida 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade.
A campanha pede doações 
de material de higiene, 
mantimentos, água potá-
vel, lençóis e toalhas de 
banho. Vale ressaltar que 
essas doações não são 
para uso no local do abri-
gamento, mas para que as 
familias levem para suas 
casas quando retornarem.
O CIAPI fica na Rua Jorge 
Burihan, nº 10, Jardim Ja-
queira (atrás da Rodoviá-
ria), sempre das 9h às 18h.
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Parte de casa com risco de 
desabamento é demolida

na Serrinha da Olaria

Última semana para enviar sugestões
ao plano de Saneamento Básico

e à proposta de Agência Reguladora

Sertão do Ubatumirim
apresenta mais uma

edição da Festa da Juçara

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que realiza 
neste momento a demo-
lição de uma edícula de 
uma residência localizada 
no na Serrinha da subida 
do Olaria – sentido Ubatu-
ba, na Rodovia Rio-San-
tos.
A operação conta com 
apoio da Defesa Civil, 
SAMU, Secretaria de 
Serviços Públicos e deve 
durar toda a manhã. A de-
molição, que tem ciência e 
autorização do proprietá-
rio, foi definida no perío-
do da manhã por conta do 
risco iminente de desliza-
mento e estava sob o do-
mínio do DER aguardando 

A Prefeitura de Ubatuba 
convida toda a população 
a ler atentamente as minu-
tas de Revisão do Plano 
Municipal Integrado de 
Saneamento Básico bem 
como do projeto de lei que 
cria a Agência Regulado-
ra.
Os arquivos estão dispo-

A Festa da Juçara chega a 
sua 6ª edição em Ubatuba. 
A comunidade do Sertão 
do Ubatumirim recebe a 
população local e turistas 
para prestigiar produtos 
elaborados a partir do fru-
to da palmeira, que será 
viabilizado em barracas 
da Associação dos Bana-
nicultores do Ubatumirim 
(ABU), Camburi – Maré 
Alta e de outros agricul-
tores. O público pode es-
perar uma diversidade de 
pratos, como a vaca ato-
lada com juçara, o blinho 
de juçara. O “mix” de ju-
çara e a receita de peixe 
(da época) com purê de 
juçara. A programação 
está recheada, com diver-
sas atividades, como apre-
sentações culturais, muita 
música, passeio turístico, 
oficina de culinária. Den-
tre as apresentações, es-
tão o tradicional fandango 
caiçara e congada. Segun-
do os organizadores, a in-

autorização. Para que não 
haja riscos aos usuários da 
via, a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana realiza 
Operação Pare e Siga no 
local. O restante da edifi-
cação passará por avalia-
ção de técnicos sobre os 
riscos. História – De acor-
do com o livro “Recanto 
Casa Branca, uma questão 
de cidadania”, pesquisa e 
texto de Luzia Rodrigues 
de Toledo Prado, o Bair-
ro Casa Branca ganhou 
este nome justamente por 
causa dessa casa, que foi 
construída nos anos 50.
Primeiramente, a casa 
funcionou como fábrica 
de farinha de milho, pas-

níveis para download em: 
https://www.ubatuba.sp.
gov.br/smma/saneamen-
to2019/.
Dúvidas, comentários e 
sugestões para as propos-
tas devem ser encaminha-
das para o e-mail sanea-
mento@ubatuba.sp.gov.br 
até a data limite de 25 de 

tenção é valorizar a cul-
tura caiçara local. Este 
ano, o cronograma ainda 
conta com uma novidade: 
haverá recreação gratuita 
para que os papais possam 
curtir a festa com mais 
tranquilidade. Os respon-
sáveis pela recreação são 
Luis Felipe e Duda Ohoe, 
que vêm com uma propos-
ta de criar um local desti-
nado à cultura para infân-
cia no contexto da festa da 
Juçara, trabalhando com a 
cultura da sensibilidade a 
partir dos fazeres manu-
ais artísticos, reforçando 
os laços afetivos e refle-
xivos entre as crianças da 
comunidade do Sertão do 
Ubatumirim  e a impor-
tância da prática juçareira 
para a vida e cultura da 
comunidade local. Além 
das oficinas, haverá local 
específico para desenho li-
vre e um espaço para aco-
lhimento de bebês de 0 a 2 
anos (local para amamen-

sando mais tarde a fun-
cionar como casa noturna 
denominada pelos mora-
dores de casa branca, daí 
nome do bairro. Antes de 
se tornar, definitivamente, 
Casa Branca, a região era 
conhecida como Bairro do 
Sobaio. Depois passou a 
ser conhecido como Vila 
do Querosene, porque os 
moradores diziam que a 
água vinda da serra, ti-
nha gosto de querosene. 
Outros disseram que a 
origem do nome veio do 
querosene utilizado nas 
lamparinas e lampiões que 
eram comprados em gran-
de quantidade no Centro 
de Caraguatatuba.

maio.
As propostas serão dis-
cutidas durante a audi-
ência pública que será                           
realizada no dia 03 de 
junho, das 15h às 18h, no 
Teatro Municipal de Uba-
tuba, na Praça Exaltação à 
Santa Cruz, n. 22 – Cen-
tro.

tar, ou descansar o bebê 
durante a festa, sempre 
com um acompanhante 
responsável). A iniciativa 
tem o apoio da Prefeitura 
de Ubatuba, por meio da 
secretaria de Turismo, da 
Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba (Fundart) 
e a Companhia Municipal 
de Turismo (Comtur).
Safra
A safra da juçara vai do 
final de abril ao começo 
de junho – época em que 
é feito o manuseio e a co-
lheita. O resto do ano é o 
período em que o “coqui-
nho” desabrocha.
Após ser coletada, a juçara 
é encaminhada para a co-
zinha, onde passa por um 
processo de despolpa por 
meio de um equipamento 
(disponibilizado na ABU 
– adquirido em parceria 
com o Ipema). A partir de 
então, a polpa é extraída e 
origina uma serie de recei-
tas.


