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Pindamonhangaba
Funcad faz campanha para 

inclusão social de
crianças e adolescentes

Instituído pelo art. 260, 
da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, o Fundo 
Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 
(Funcad) vem realizando 
uma campanha junto à po-
pulação de Pindamonhan-
gaba para que todas as pes-
soas físicas doem até 6% 
do valor destinado ao Im-
posto de Renda, a projetos 
sociais desenvolvidos pelo 
fundo para este público.
Este foi o tema do pro-
grama de rádio “O Pre-
feito e você” veiculado 
semanalmente pela Rádio 
Princesa FM e que con-
tou com a participação 
de representantes de al-
gumas das 13 entidades 
que fazem parte do fundo.
Durante o programa, as 

entidades presentes apre-
sentaram os trabalhos 
desenvolvidos na cidade 
e que juntos conseguem 
atingir aproximadamen-
te 1,6 mil crianças e ado-
lescentes. Entretanto, 
segundo o presidente do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, Adriano Au-
gusto Zanotti, é preciso 
que essas atividades con-
sigam abranger um públi-
co de 9 mil pessoas apenas 
em Pindamonhangaba.
Para isso, Zanotti convi-
da toda população a par-
ticipar desta campanha 
através da doação pelo 
imposto de renda, a prin-
cipal fonte de captação de 
recursos do fundo, além de 
que sua utilização não traz 

ônus a quem contribui.
Doar mais e receber me-
nos foi a grande tônica do 
programa que enfatizou 
ainda os inúmeros bene-
fícios para a sociedade 
quando crianças e ado-
lescentes são orientados à 
uma cidadania responsá-
vel. Para o prefeito mu-
nicipal, a colaboração de 
toda a população é muito 
importante, o que vai ga-
rantir um futuro melhor 
para os jovens da cidade.
Todos podem participar 
da campanha que tem 
um web banner com as 
informações, como as 
entidades participantes 
e o número da conta cor-
rente para as doações no 
site da Prefeitura: pinda-
monhangaba@sp.gov.br.

Ortiz Junior suspende
projeto de reajuste do 

IPTU em Taubaté

Foi suspensa pelo Prefei-
to ortiz Junior (PSDB) o 
projeto para reajuste do 
IPTU na cidade de Tauba-
té, que iria para votação 
na Câmara Municipal.
Com o adiamento da vo-
tação, a Prefeitura não po-
derá realizar nenhum re-
ajuste no IPTU em 2014. 
O projeto tinha o intuito 
de ampliar a arrecadação 
na cidade, sendo que mais 
de 111 mil contribuintes 
teriam um reajuste de até 

60%, o que geraria um au-
mento de R$ 73,8 milhões 
na arrecadação da cidade.
A Prefeitura informou 
por meio de nota oficial 
que retirou o projeto de 
pauta após realizar um 
reunião com vereado-
res e a sociedade civil. 
Ainda disse que serão 
realizadas audiências 
públicas para respon-
der todas as dúvidas do 
povo sobre o aumento.
O projeto estava na pauta 

da sessão extraordinária 
da Câmara na última ter-
ça-feira, mas foi adiado 
após a vereadora Maria 
Gorete Toledo (DEM) 
pedir vista do projeto. 
Antes disso, o jurídico e a 
Comissão de Justiça já ha-
viam dado pareceres nega-
tivos para a votação, apon-
tando falta de documentos.
Agora, o reajuste do IPTU 
deve ficar em 5,5% para 
2014, levando em conta 
a correção inflacionária.

Jogador Luiz Gustavo
realiza partida beneficente 

em Pinda no dia 29
O volante Luiz Gustavo, 
do Wolfsburg (Alemanha) 
e da Seleção Brasileira, 
realiza no próximo dia 
29 de dezembro um jogo 
beneficente em Pindamo-
nhangaba. A partida terá 
início às 9h no campo da 
Associação Atlética Ferro-
viária, no bairro Boa Vis-
ta, e a entrada é um quilo 
de alimento não perecível, 

que será doado a entidades 
da cidade. Haverá duas 
partidas, uma preliminar 
e depois o time campeão 
da Copa Guga enfrentará 
um time formado por Luiz 
Gustavo e seus amigos.
O time de amigos do joga-
dor contará com a presen-
ça de nomes como Bruno 
Oliveira (Palmeiras), Vitor 
Hugo (Atlético Mineiro), 

Rubens Júnior (ex-Co-
rinthians), entre outros.
Haverá também sorteio de 
três bicicletas, uma cami-
sa e bolas autografadas.
Nascido em Pindamo-
nhangaba, Luiz Gustavo 
se destacou no último ano 
por sua atuação na Seleção 
Brasileira, principalmente 
na conquista da Copa das 
Confederações, em julho.

Handebol de Taubaté é
campeão da Liga 

Nacional

O time de handebol de 
Taubaté se sagrou campeão 
da Liga Nacional 2013. 
A equipe taubateana con-
quistou o título derrotando 
o Metodista/São Bernar-
do na sexta-feira por 27 a 
26.  O melhor resultado de 
Taubaté na Liga até hoje 
havia sido o terceiro lugar.
A partida foi eletrizante, 
principalmente no segun-
do tempo. Na primeira 
parcial, a equipe de São 
Bernardo foi superior e 
chegou a abrir 11 a 6. 
Mais nervoso em quadra, 
Taubaté errou muitas fi-

nalizações. Nos últimos 
minutos, a equipe rea-
giu e encostou no placar, 
saindo para o interva-
lo apenas um gols atrás.
No segundo tempo, Tauba-
té voltou mais confiante 
e o duelo foi equilibrado 
até o fim. As equipes tro-
cavam gols e alteravam à 
frente no placar. Há cinco 
segundos do apito final, o 
marcador apontava 26 a 
26. Com o cronômetro pra-
ticamente zerado, o ponta 
direita Vanini fez o gol do 
título para Taubaté em um 
arremesso de sete metros.

Além do título, a equipe de 
Taubaté também recebeu 
duas premiações indivi-
duais: o central André Sil-
va foi escolhido o melhor 
jogador da Liga Nacional 
e Maik o melhor goleiro.
Técnico da equipe de ouro, 
Marcus Tata comemorou 
muito. “Só a minha famí-
lia, a Prefeitura de Taubaté 
e a todos que acreditaram 
neste título. A cidade nos 
abraçou como filhos. Tí-
nhamos um grupo bom e 
lapidamos até ficar com um 
time muito forte. Foi um 
ano magnífico”, finaliza.

Prefeitura concede 
anistia de multas, juros 

e honorários

Os contribuintes que 
possuírem débitos com 
o município poderão 
aproveitar o beneficio 
da anistia em multas, 
juros e honorários para 
negociar suas dívi-
das até março de 2014. 

Nos acordos à vista, será 
concedida anistia de 95%, 
onde o contribuin-
te também poderá di-
vidir este mesmo va-
lor em até seis vezes. 
Para negociar os inte-
ressados deverão pro-

curar o setor de aten-
dimento da Prefeitura, 
ou da Subprefeitura, 
das 8 às 17 horas, 
munidos de seus docu-
mentos pessoais, docu-
mentos do imóvel ou 
do cadastro mobiliário.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do 
Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e 
Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio 
Carvalho, 100 - Banca canto das 
Letras.
PINDAMONHANGABA: 
Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
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 banca de jornal da cidade 
(Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  
Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Vias centrais de Pinda
ganham bolsões de

estacionamento para motos
O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba criou 
bolsões de estaciona-
mento para motos em 
algumas vias centrais.
A medida foi tomada 
diante do aumento no nú-

mero de motocicletas no 
município e também para 
inibir as infrações por es-
tacionamento irregular.
Os novos bolsões de es-
tacionamento para motos 
criados no centro comer-
cial da cidade comportam: 

50 motos na Rua Capitão 
José Martiniano Vieira 
Ferraz, com dois bolsões; 
Rua Monteiro César tem 
35 vagas para motos e a 
Praça Monsenhor Marcon-
des tem um bolsão com 
capacidade para 60 motos.
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Inscrições para o FIES 
serão realizadas 

em Janeiro
Estudantes de graduação 
da Unitau poderão inscre-
ver-se para o Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante 
do Ensino Superior (FIES) 
a partir do dia 20/01/14.
O FIES permite que o 
aluno financie até 100% 
do curso, com baixa taxa 
de juros (0,28% ao mês),
 e só comece a pagar 
após 18 meses de forma-
do – durante a faculdade, 

o estudante paga ape-
nas uma taxa máxima de 
R$ 50,00 por trimestre.
Os interessados po-
dem se inscrever no site 
do FIES a partir do dia 
20 de janeiro de 2014. 
Realizado o procedimen-
to, será necessário levar 
a documentação exigida 
na Pró-reitoria Estudantil.
Para 2014, 
a Unitau terá cota ili-

mitada do FIES. 
Assim, todos os alunos 
inscritos (que atendam 
os requisitos exigidos 
pelo Governo Federal) 
em cursos que contam 
com o benefício pode-
rão financiar os estudos.
Mais informações sobre o 
FIES/Unitau e os cursos 
que podem ser financia-
dos podem ser conferi-
dos no site da Unitau.

Extrato de Contrato / Pref. Munic. Redenção da Ser-
ra / CONVITE  nº: 49/2013 / Processo nº 52/2013 
/ Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria jurídica / Vigência: 12(doze) 
meses / Contratada: Schorro e Pereira Sociedade 
de Advogados,  / Valor R$72.000,00 (SETENTA E 
DOIS MIL REAIS) / Redenção da Serra, data de as-
sinatura 25/12/2013. Benedito Manoel de Morais – 
Prefeito Municipal.


