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Para melhorar fluidez no trânsito, 
semáforos de Pinda terão nova 

sincronização e agilidade na manutenção

O trabalho compreenderá 
também o cadastramento 
de todos os semáforos 
num mapa digital, onde 
será possível verificar a 
programação do tempo 
de cada aparelho bem 
como os parâmetros de 
funcionamento, possibi-
litando a sincronização 
de toda a rede e a detec-
ção automática de falhas 
e lâmpadas queimadas.
Outra ação positiva será 
a utilização de um sof-
tware de simulação de 
trânsito com dados do 
fluxo de cada via onde 
existe semáforo e a utili-
zação da Central de Con-
trole de Tráfego OTTO 
que vai otimizar o tempo 
no tráfego e melhorar a 
mobilidade no trânsito.
“São muitos benefícios 
que estamos implantando 
e que trará mais agilida-
de no trânsito buscando 
uma melhor harmonia 
entre motoristas, ciclis-
tas e pedestres”, afirmou 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através 
da Secretaria de Segu-
rança, está anunciando 
nova ação na semafori-
zação do município. A 
partir do próximo mês 
de maio, entrará em vi-
gor um novo controle e 
gestão da operação e da 
programação da rede se-
mafórica, com serviços 
de manutenção corretiva 
e preventiva.
O objetivo da Prefeitura 
é melhorar e agilizar a 
manutenção dos semáfo-
ros e aumentar a fluidez 
e segurança no trânsi-
to visando a redução de 
acidentes. Atualmente o 
município conta com 34 
semáforos instalados nas 
principais vias e cruza-
mentos e tem previsão de 
aumentar para 40, com a 
instalação do sistema se-
mafórico na rotatória do 
Tenda, previsto para en-
trar em operação no pró-
ximo mês.

o secretário adjunto José 
França Vidal.
Identificação
O Departamento de 
Trânsito da Prefeitura 
iniciou na última semana 
a instalação de placas de 
identificação com nomes 
de ruas nos semáforos da 
região central. O trabalho 
visa facilitar a identifica-
ção da rua em que o mo-
torista está, beneficiando 
principalmente conduto-
res de outras cidades.
A identificação da via pú-
blica denomina sempre a 
via transversal àquela em 
que o veículo encontra-
-se. 
“Muitos motoristas, prin-
cipalmente os de fora, 
ficam aflitos para iden-
tificar o nome de ruas e 
avenidas, chegando a re-
duzir velocidade, as ve-
zes até parar o carro para 
pedir informação e com 
essa identidade visual 
todos ganham”, afirmou 
França.

Pinda promove 
oficina para vendas 
no Dia das Mães em 

parceria com 
SEBRAE

A oficina será na terça-feira 
(19), às 19 horas, de for-
ma online. De acordo com 
os organizadores, o intuito 
é preparar as pessoas que 
querem alavancar as vendas 
na data especial do Dia das 
Mães - considerada a se-
gunda principal data come-
morativa no comércio.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), re-
aliza oficina de apoio aos 
empreendedores e comer-
ciantes de Pinda.

A inscrição é gratuita e deve 
ser feita no link abaixo: ht-
tps://forms.office.com/r/
p9pxUjP8fh
Após efetivar a inscrição, o 
interessado receberá o link 
de acesso à aula por what-
sApp ou e-mail. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
no (12) 3128-9628.
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gamento parcelado são 
20 de maio, 20 de julho, 
20 de setembro e 20 de 
novembro.
A taxa de ocupação 
(quiosques) poderá ser 
paga em cota única sem 
desconto com venci-
mento em 30 de maio. 
As datas para pagamen-
to parcelado são 20 de 
maio, 20 de junho, 20 de 
julho, 20 de agosto, 20 de 
setembro, 20 de outubro, 
20 de novembro e 20 de 
dezembro. Já a taxa para 
mesas e cadeiras serão 
sete parcelas com o ven-
cimento da cota única 
sem desconto em 30 de 
junho. As datas de paga-
mento parcelado são: 20 
de maio, 20 de junho, 20 
de julho, 20 de agosto, 20 
de setembro, 20 de outu-

bro e 20 de novembro.
Por fim, a taxa de ISS 
fixo ou ISS estimado, 
a cota única sem des-
conto vencerá no dia 30 
de maio. As datas para 
pagamentos parcelados 
são: 20 de maio, 20 de ju-
lho, 20 de setembro e 20 
de novembro. Os bole-
tos poderão ser emitidos 
pelo link https://ilhabe-
la2.iibr.com.br, por meio 
do Tributário – Sistema 
de Administração Tri-
butária, novos serviços 
online para o contribuin-
te. Para dúvidas ou pro-
blemas na emissão dos 
documentos, basta entrar 
em contato com o setor 
da Receita pelo e-mail 
iss2@ilhabela.sp.gov.br 
ou pelo WhatsApp do se-
tor (12) 3896-9202.

Empresários e ambu-
lantes, fiquem atentos! 
A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou as datas de ven-
cimento para pagamento 
das taxas municipais e 
do ISS (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza) 2022.
Para a taxa de licença e 
funcionamento, a cota 
única com 20% de des-
conto vencerá no dia 30 
de maio. Para quem op-
tar pelo pagamento par-
celado a primeira ven-
cerá no dia 20 de maio, 
a segunda no dia 20 de 
julho, a terceira em 20 de 
setembro e a quarta par-
cela em 20 de novembro.
Já a taxa ambulante, a 
cota única sem descon-
to vencerá no dia 30 de 
maio. As datas para pa-

Prefeitura de Ilhabela 
divulga datas para 

pagamento de taxas 
municipais e do ISS

esperados no sistema de 
travessia de balsa do De-
partamento Hidroviário.
Já segundo dados da As-
sociação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, 
a taxa de ocupação em 
hotéis e pousadas da ci-
dade para o período é de 
82%. Ao todo, devem ser 
realizados oito casamen-
tos na cidade, sendo qua-

tro na região norte, dois 
no centro e dois na região 
sul, reunindo cerca de 
1200 convidados.
A Prefeitura de Ilhabela 
reforça a importância de 
os turistas e visitantes 
seguirem o decreto mu-
nicipal em vigência que 
obriga o uso de máscaras 
no transporte coletivo e 
nas Unidades de Saúde.

Estimativa do Observa-
tório do Turismo da Pre-
feitura de Ilhabela apon-
ta que cerca de 20 mil 
turistas devem escolher 
como destino o arquipé-
lago durante o feriado 
prolongado da Páscoa, 
que vai de sexta-feira 
(15/4) a domingo (17/4).
O número é calculado 
com base nos veículos 

Ilhabela estima receber 
cerca de 20 mil turistas 
no feriado de Páscoa
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cisco Mignone, Gilberto 
Gagliardi, Mestre Duda, 
Carlos Alberto Braga, 
Tom Jobim, Luiz Bonfá e 
Jorge Ben Jor.
No domingo (17), às 11h, 
a cantora Ana Lívia Lú-
cio se apresenta no pal-
co do Auditório Claudio 
Santoro. Considerada 
uma das mais belas vo-
zes femininas da cidade, 
a jordanense preparou 
repertório especial, em 
vários estilos, com su-
cessos nacionais e inter-
nacionais, entre eles “So-
zinho”, “Quem de Nós 
Dois”, “É Isso Aí” e “Eu 
sei que vou te amar”.
E em celebração do Dia 
dos Povos Indígenas, 

comemorado no dia 19 
de abril (terça), neste sá-
bado (16) e no domingo 
(17), às 15h, Museu Fe-
lícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro reali-
zam a ação “Família no 
Museu” que vai promo-
ver diversas brincadeiras 
alusivas à cultura indíge-
na, incluindo um jogo de 
adivinhação de palavras 
que vai testar o conheci-
mento do público sobre o 
tema.
Os ingressos para o sába-
do podem ser adquiridos 
na bilheteria do Auditório 
sendo R$15,00 (inteira) e 
R$7,50 (meia/estudante 
e idoso). No domingo a 
entrada é gratuita.

Fim de semana será mu-
sical no Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro, em Campos 
do Jordão. No sábado 
(16), às 9h, integrantes 
da Orquestra Municipal 
de Santa Isabel vão con-
tar a história e os basti-
dores do projeto, com 
a proposta de mostrar 
como funciona a afina-
ção dos instrumentos e 
a preparação da banda 
para as apresentações.
Em seguida, às 11h, o 
grupo traz o espetáculo 
inédito “Brasileiríssi-
mo”, peça musical que 
reúne canções de artis-
tas consagrados, como 
Rossano Galante, Fran-

Campos do Jordão tem 
fim de semana com 

música e celebração ao 
Dia dos Povos 

Indígenas

Atendimento gratuito para cães e 
gatos com o novo pet container em 

Tremembé
garam, e as obras para 
a instalação estão bem 
avançadas, e EM BRE-
VE os atendimentos dos 
nossos pets serão reali-
zados nesta nova clínica 
veterinária” comemora o 
Prefeito Clemente. 
Quem esteve por aqui 
acompanhando as obras 
com o Prefeito Cle-
mente, foi o Assessor 

Temos o prazer em anun-
ciar mais uma BOA NO-
TÍCIA para Tremembé. 
Chegaram os contêiners 
do projeto “MEU PET”, 
um espaço dedicado ex-
clusivamente aos pets da 
nossa cidade. 
“É um grande avanço 
para a saúde e bem-estar 
animal aqui de Tremem-
bé. Os containers che-

da Secretaria de Desen-
volvimento Regional, 
@rafaelgoffi - O MEU 
PET é um Programa do 
Governo do Estado de 
São Paulo em parceria 
com os municípios, que 
oferece gratuitamente a 
estrutura necessária para 
atendimentos, consultas 
e exames para a popula-
ção pet.

Saúde mental é 
tema de 

conferência no 
próximo dia 26 em 

Ubatuba
dade em geral. Durante a 
conferência, o psicólogo 
Wenilton Blasques trará 
à tona questões sobre o 
tema central, mediando 
reflexões para os cui-
dados e o apoio à saúde 
mental. 
No encontro, serão dis-
cutidos ainda quatro 
subtemas: Cuidado em 
liberdade como garantia 
de direito e cidadania; 
Gestão, financiamento, 
formação e participação 
social na garantia de ser-
viços de saúde mental; 
Política de saúde mental 

A Secretaria Municipal 
de Saúde promoverá a 
1ª Conferência Livre de 
Saúde Mental para deba-
ter o tema: “O SUS – o 
cuidado em liberdade e o 
respeito aos direitos hu-
manos”. 
O evento será realizado 
no próximo dia 26, às 
14h, no salão da Igreja 
São Francisco.
O objetivo é reunir di-
ferentes profissionais 
ligados ao atendimen-
to da saúde mental no 
município, bem como 
representantes da socie-

e os princípios do SUS: 
universalidade, integrali-
dade e equidade; Impac-
tos na saúde mental da 
população e os desafios 
para o cuidado psicosso-
cial durante a pós-pande-
mia. 
As melhores propostas 
apresentadas no even-
to serão encaminhadas 
para o encontro macror-
regional da DRS-17 e, 
em seguida, para a etapa 
estadual de saúde mental, 
programada para aconte-
cer entre os dias 23 e 25 
de junho, em São Paulo.

cidade.
Nesta semana, a presi-
dente do Fundo Social 
de Solidariedade, Eloi-
sa Colucci e sua equipe, 
estiveram nas comuni-
dades do Bonete, Ilha de 
Vitória, Búzios, serraria, 
Fome, Guanxumas e Por-
to do Meio, para a entre-
ga de cestas básicas e dos 
chocolates arrecadados 
na campanha. No sábado 
(16/4) a previsão é de re-
alizar a entrega na Praia 
de Castelhanos.

O Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, fez 
questão de prestigiar a 
ação nas comunidades. 
“A Páscoa envolve mui-
tos sentimentos e para as 
crianças sempre existe a 
expectativa em relação 
aos ovos de chocolate, da 
visita do coelhinho. Pa-
rabéns ao Fundo Social, 
que com esta campanha, 
levou alegria para essas 
crianças nesta importante 
época do ano”, declarou 
Colucci.

A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, 
realizou nesta semana 
uma grande “Ação de 
Páscoa” nas comunida-
des tradicionais.
A ação teve início no iní-
cio do ano com a cam-
panha de arrecadação de 
chocolates, como caixas 
de bombons, caixas de 
bis, barras de chocolates, 
entre outros produtos, 
realizada em diversos 
pontos estratégicos da 

Fundo Social de 
Solidariedade realiza “Ação 

de Páscoa” nas 
comunidades tradicionais 

de Ilhabela
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Neste sábado tem 
apresentação 

cultural no horto 
municipal de 
Tremembé

oficina “O BARRO QUE 
SE TRANSFORMA EM 
ARTE”. Uma atividade 
em que o artista interage 
com as crianças, traba-
lhando no desenvolvi-
mento da arte modular 

Neste sábado, 16 de 
abril, o artista LUIZ 
HENRIQUE JUSTEN 
contemplado pela Lei 
Aldir Blanc, realizará 
sua apresentação com 
uma super e interessante 

e incentiva a garotada a 
liberar suas imaginações.  
Início das atividades: 
09h00
Local: no Horto Munici-
pal (R. Poços de Caldas, 
32 – Bica da Glória). 

Edital de convocação para 
professor, intérprete de 

libras, merendeiro, inspetor 
de alunos e auxiliar de 

desenvolvimento infantil.

fessor de Educação Básica 
II, das vagas e das aulas/
salas remanescentes, PARA 
COMPARECEREM NO 
DIA 25/04/2022, de acordo 
com os horários descrimi-
nados no edital, na Secreta-
ria Municipal de Educação, 
sito na Praça Jorge Tibiriçá, 

A Secretaria de Educação 
de Tremembé convoca os 
aprovados no processo se-
letivo nº 003/ 2021, em Au-
xiliar de Desenvolvimento 
Infantil, Inspetor de Alu-
nos, Merendeiro, Intérprete 
de LIBRAS, Professor de 
Educação Básica I e Pro-

93 - Centro – Tremembé.
Atenção! Confira o EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO 
na íntegra disponível no site 
da Prefeitura de Tremembé, 
bem como os detalhes e 
documentos a serem apre-
sentados, https://tremembe.
sp.gov.br/.

Atleta de Ubatuba tem ótimo desempenho em maratona internacional
tou o segundo lugar em 
sua categoria (70 a 74 
anos). Vilson já foi mem-
bro da equipe atletismo 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer do município e 

O atleta Vilson de Oli-
veira Colares, 72 anos, 
participou da Marato-
na Internacional de São 
Paulo no último domin-
go (10), na qual conquis-

hoje treina particular, en-
tretanto, fez questão de 
representar Ubatuba na 
prova. 
De acordo com Rodri-
go Fernandes de Barros, 

treinador do atleta, Vil-
son é muito dedicado e 
merecedor do resultado. 
“Possivelmente, é a úl-
tima maratona dele, pois 
trata-se de uma prova 

muito árdua com mais de 
quatro horas de duração. 
Ele teve um ótimo de-
sempenho”, parabenizou 
Barros.
A Maratona Internacio-

nal de São Paulo é uma 
prova de atletismo de 
42,195 km de extensão, 
realizada anualmente na 
cidade de São Paulo des-
de 1995.


