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A GAzetA dos Municípios

Governo aposta em
sistema regional de 

monitoramento contra 
o crime na RMVale

Palacete 10 de Julho de 
Pinda é reaberto após 
obras de restauração

Em Pindamonhangaba, foi 
promovida nesta segunda-
feira (1º/12) a 10ª Reunião 
do Conselho de Desenvol-
vimento da Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba.  O evento teve seu 
início às 10h00 e  foi re-
alizado na sede do Painei-
ras Country Club. Um dos 
temas principais da pauta 
foi a criação do sistema 
integrado regional para o 
vídeo-monitoramento com 
propostas para as 39 cida-
des da RM Vale. Presente 
no encontro, o Subsecre-
tário de Desenvolvimen-
to Metropolitano, Edmur 
Mesquita, explicou a todos 
sobre o processo de licita-
ção levado a efeito pela 
Emplasa, agência que tra-
balha com o planejamento 
das regiões metropolita-
nas do Estado. Venceu a 
concorrência a Fundação 
Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, que 
elaborou o projeto para ví-
deo-monitoramento regio-
nal, não só para a RMVale, 

Um dos prédios mais im-
portantes da história de 
Pindamonhangaba, o Pa-
lacete 10 de Julho foi rea-
berto na noite de segunda-
feira (1) após uma reforma 
de sete anos. O casarão, 
que serviu de sede para a 
Prefeitura até 2007, é Pa-
trimônio Histórico e ago-
ra servirá como lugar de 
pesquisas históricas e ofi-
cinas culturais. O Palacete 
10 de Julho foi construído 
na metade do século XIX 
para ser residência dos Ba-
rões de Itapeva e faz parte 
da história da nobreza ca-
feeira do Vale do Paraíba. 
Após a desocupação do 
prédio, seu estado de con-
servação estava precário 
e foi quando as obras de 
restauro começaram, su-
pervisionadas pela empre-
sa Pauliceia Arquitetura 
e Restauro. A reabertura 
contou com a presença do 
prefeito da cidade, Vito 
Ardito Lerário, represen-
tantes das empresas patro-
cinadoras das obras, repre-
sentantes do Governo do 
Estado, outras autoridades 
municipais e convidados. 
“Estamos devolvendo a 
população um prédio que 
faz parte da história da 
cidade. Não temos muita 
coisa histórica aqui, en-
tão temos que preservar 
o pouco dos lugares que 
resgatam o que foi Pin-
damonhangaba. Agora, 
vamos focar no restauro 
da Igreja São José”, dis-
se o prefeito, Vito Ardito. 

mas também para a região 
metropolitana da Baixada 
Santista e para o aglome-
rado da região de Jundiaí. 
O projeto aguarda agora 
a avaliação do Coman-
do da Polícia Militar, que 
fará os ajustes necessários.
“Essa questão da políti-
ca de segurança pública 
é uma questão estratégi-
ca. Todos nós sabemos 
da importância que o 
Governador Alckmin dá 
à definição dessa políti-
ca junto com o secretário 
Fernando Grella  [Segu-
rança Pública] pra que os 
índices de criminalidade 
em todo o Estado de São 
Paulo diminuam, como 
vem ocorrendo ultima-
mente. Isso é fruto de um 
comprometimento muito 
forte e também dessa ou-
sadia dessa política que 
está sendo desenvolvida!”, 
disse Mesquita. Na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba, o projeto prevê 
um total de 94 pontos de 
monitoramento com 2.904 

“A cultura é importante. 
Precisamos mudar o per-
fil da nossa comunidade 
e envolvê-los mais nesse 
tipo de atividades. E aqui 
no Palacete será um come-
ço desse envolvimento da 
população, principalmen-
te com os jovens das es-
colas públicas.” As obras
O Palacete 10 de Julho pas-
sou por obras durante sete 
anos com a Pauliceia Ar-
quitetura e Restauro como 
proponente perante o Mi-
nistério da Cultura. Foi um 
intenso e delicado trabalho 
para reforço estrutural, es-
coramento e nivelamento 
dos barrotes, restauração 
de elementos em madeira 
danificados, reprodução 
dos perdidos, reconstrução 
de escadas em cimentado, 
entre outros muitos deta-
lhes. E para que o prédio 
fosse usado pelo público, 
outras adaptações de segu-
rança foram necessárias, 
como execução de sistema 
de prevenção e comba-
te a incêndio, adaptação 
para acessibilidade uni-
versal e novas instalações 
elétricas, climatização e 
luminotécnica. A restaura-
ção obteve recursos junto 
ao Ministério da Cultura 
através do Programa Na-
cional de Apoio à Cultura 
(Pronac) da Lei Rouanet 
em três fases. Na primeira 
fase foram repassados R$ 
870 mil, em um patrocí-
nio exclusivo da Novelis. 
Na segunda fase foram 
R$ 4.210.490,00 de um 

câmeras que terão todas as 
informações do fluxo de 
automóveis em todas as 
entradas e saídas de cada 
cidade da região. O projeto 
integra não só as polícias 
civis, militares, rodoviária, 
bombeiros, guardas mu-
nicipais, agentes de trân-
sito, e SAMU, mas pode-
rá também interligar os 
sistemas instalados em 
rodovias e receber outros 
equipamentos implanta-
dos por empresas parti-
culares e instituições que 
desejem estar integra-
das à uma única central.  
A expectativa, segundo o 
representante do Governo, 
é que a partir de janeiro 
seja publicado oficialmen-
te o edital para a compra 
dos equipamentos. “É 
algo pioneiro no Esta-
do de São Paulo e serve 
de exemplo para o Brasil. 
Pela primeira vez, se dis-
cutiu no estado a política 
de segurança pública den-
tro do espírito de integra-
ção regional.“, concluiu.

patrocínio da Tenaris (R$ 
2.610.490,00), da Sabesp 
(R$ 900 mil) e da Novelis 
(R$ 700 mil).  A terceira 
fase prevê uma captação 
de R$ 3.312.252,22, até o 
momento foram caputados 
R$ 2.506.731,00, sendo 
esse valor vindo da Sabesp 
(R$ 1 milhão), Tenaris 
(R$ 690 mil), Novelis (R$ 
396,801,00) e pela Cesp 
(R$ 200 mil). Uso do prédio
O prédio será aberto ofi-
cialmente para a popula-
ção nesta terça-feira (2) 
para que todos possam ver 
o resultado da obra. Além 
disso, o lugar será usado 
para oficinas culturais e o 
porão será lugar do Cen-
tro de Memória “Barão 
Homem de Mello”, que 
abrigará documentos dos 
arquivos históricos da ci-
dade, com finalidade de 
resgatar, proteger, orde-
nar, restaurar e divulgar 
os documentos relativos 
à história da cidade. De 
acordo com a Diretora de 
Patrimônio Histórico, Ka-
rina Lacorte, a intenção é 
transformar o Palacete em 
um grande local de resgate 
histórico e envolver a po-
pulação nesse processo é o 
principal objetivo. Ela res-
salta que a partir de janeiro 
as atividades programadas 
devem começar. O horário 
de funcionamento no fim 
do ano será das 12h às 20h 
de segunda a sexta-feira. 
As visitas monitoradas 
acontecem até 5 de dezem-
bro sempre das 15h às 17h.

Taubaté recebe
novos abrigos nos
pontos de ônibus

Desde segunda-feira, dia 
01 de dezembro, os usuá-
rios do transporte público 
de Taubaté contam com 
novos abrigos nos pontos 
de ônibus. Eles estão sen-
do instalados nos princi-
pais corredores. Os novos 
abrigos são modernos e 
metálicos, possuem área 
reservada para pessoas 
com deficiência físicas e 
contarão com piso tátil de 
alerta e iluminação pró-
pria. Inicialmente foram 

instaladas cinco unidades 
em locais escolhidos pela 
Prefeitura, após a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
realizar um estudo de flu-
xo de usuários e quantida-
de de linhas em cada local. 
Nessa primeira etapa, as 
unidades serão instala-
das nos seguintes locais: 
- Avenida dos Bandei-
rantes, altura do nº 4796, 
no bairro Independência;
- Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 

altura do nº 1470, no 
bairro Jaboticabeiras;
- Rua Benjamin Cons-
tant, esquina com a Praça 
Félix Guisard, no bair-
ro Jardim das Nações;
- Avenida Tiradentes, pró-
ximo ao Hospital Regional;
- Avenida Itália, em fren-
te ao SENAI, no bairro 
Independência. Nos pró-
ximos seis meses mais 
15 abrigos serão insta-
lados pelos principais 
pontos da região central.
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Taubaté encerra participação 
nos Jogos Abertos do

Interior 2014 na 5ª posição

Salário mínimo em SP poderá 
ser de R$ 905 a partir de 2015

No último sábado, 29 de 
novembro, aconteceu o 
encerramento dos Jogos 
Abertos do Interior 2014. 
Este ano a Olímpiada Cai-
pira foi realizada na cidade 
de Bauru, no centro-oeste 
paulista. 224 cidades par-
ticiparam da competição, 
sendo 13 na primeira di-
visão e as demais na se-
gunda, competindo em 25 
modalidades. A cidade de 
Taubaté disputou a segun-
da divisão com uma dele-
gação composta por 280 
integrantes, entre atletas, 
treinadores e auxiliares. 
Nesta edição, Taubaté 

O salário mínimo em São 
Paulo deverá ter reajuste 
de 11,75%, dos atuais R$ 
810 para R$ 905 a partir 
do ano que vem. O go-
vernador Geraldo Alck-
min (PSDB) encaminhou 
à Assembleia Legislativa 
nesta segunda-feira (1º) 
o projeto de lei que esta-
belece o aumento. Hoje, 
nenhum trabalhador pode 
receber menos de R$ 810 
em São Paulo. Ainda há 
outras duas faixas de sa-
lário mínimo: R$ 820 e 
R$ 835. Atendendo a um 
pedido de centrais sindi-

melhorou sua colocação 
em relação aos Jogos de 
2013, quando terminou 
na 7ª posição. Em 2014, 
a cidade terminou em 5º 
lugar, com 77 pontos.
O campeão dos Jo-
gos Abertos é determi-
nado pelo sistema de 
pontuação por equipe.
Confira os resulta-
dos obtidos pela de-
legação taubateana:
1º lugar handebol mas-
culino (divisão especial) 
1º lugar capoeira masculina
2º lugar ciclismo masculino
2º lugar handebol feminino 
2º lugar voleibol feminino 

cais, Alckmin reduziu para 
duas faixas. A segunda, se 
aprovada pela Assembleia, 
será de R$ 920. O gover-
nador disse que enviou 
em regime de urgência o 
projeto de lei para vota-
ção. — A valorização do 
piso é muito importante 
porque estamos falando de 
categorias menos organi-
zadas. Isso ajuda também 
a economia, pois as con-
quistas dos trabalhadores 
refletem em toda a socie-
dade. Se for aprovado, o 
aumento do piso regional 
começará a valer a partir 

3º lugar bocha 
3º lugar xadrez feminino 
5º lugar atletis-
mo masculino 
6º lugar malha 
7º lugar futsal mascu-
lino (divisão especial) 
8º lugar caratê masculino
Os taubateanos conquis-
taram 34 medalhas no 
total, sendo 18 medalhas 
de ouro, 8 de prata e 8 de 
bronze. São Caetano do 
Sul e Osasco foram pri-
meiro e segundo coloca-
dos, com 217 e 192 pon-
tos, respectivamente, e 
garantiram o acesso para a 
primeira divisão em 2015.

de 1º de janeiro de 2015. 
O governo diz que cerca 
de 8 milhões de pesso-
as serão beneficiadas. O 
piso regional foi criado em 
2007 e regula o salário mí-
nimo de trabalhadores da 
iniciativa privada que não 
sejam contemplados por 
remuneração mínima de-
finida por lei federal, con-
venção ou acordo coletivo 
de trabalho. É o caso dos 
trabalhadores domésti-
cos, serventes, auxiliares 
de serviços gerais, ope-
radores de telemarketing, 
entre outros profissionais.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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.

EXPEDIENTE

Equipe de base de Taubaté 
é campeã da Liga

Paulistana de Handebol
No último sábado, 29 de 
novembro, os times fe-
mininos juvenil e júnior 
do handebol de Tauba-
té entraram em quadra 
para a disputa da final da 
Liga Paulistana de Han-
debol (LPHb). A decisão 
aconteceu em Taubaté, no 
ginásio do Emecal. Na fi-
nal juvenil, Taubaté en-
carou a equipe de Praia 
Grande. Foi uma partida 

muito disputada, digna de 
uma final, mas o time de 
Praia Grande venceu por 
23x21. Apesar da derro-
ta, a medalha de prata foi 
um ótimo resultado para 
a equipe de Taubaté. Na 
decisão júnior, as taubate-
anas fizeram valer o fator 
casa e não tomaram co-
nhecimento da equipe de 
Santos. Com o placar de 
10 a 0, as donas da casa 

triunfaram sobre o time 
santista e garantiram o tí-
tulo da Liga Paulistana de 
Handebol. Além dos gran-
des resultados coletivos 
conquistados, Tauba-
té também teve desta-
ques individuais. Elia-
ne, da equipe juvenil, e 
Ana Lúcia, do time jú-
nior, foram as artilhei-
ras da competição nas 
respectivas categorias.

Escola Municipal do Trabalho 
realiza Feira de Artesanato em 

Taubaté
Neste final de ano a Es-
cola Municipal do Traba-
lho de Taubaté realiza a 
tradicional Feira de Ar-
tesanato, com exposição 
e venda de peças con-
feccionadas pelos alunos 
que estão concluindo os 
cursos de Patchwork e 
Artesanato. A exposição 
acontece de 3 a 18 de de-
zembro (exceto nos finais 
de semana), das 8h às 
21h30, no prédio II da Es-
cola do Trabalho, que fica 
na Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555, Jabo-
ticabeiras. Entre as peças 
produzidas pelas 60 alu-

nas da Escola do Trabalho, 
podem ser encontradas 
colchas de patchwork, al-
mofadas, bolsas e acessó-
rios, caixas para presente, 
bonecas de pano, pintura 
em pano de prato, biju-
terias e bolsas de crochê. 
Estarão expostas 100 pe-
ças que serão colocadas 
à venda, com preços que 
variam de R$ 5 a R$ 300. 
Tudo o que for arrecado 
será destinado às alunas. O 
objetivo da feira é estimu-
lar as alunas na valoriza-
ção de cada peça confec-
cionada e na importância 
desse trabalho como ge-

ração de renda familiar. 
Novas turmas estão sendo 
formadas para os cursos de 
Artesanato e Patchwork, 
que vão ter início em 2015. 
Os cursos duram em mé-
dia seis meses. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3622-1170. Serviço:
Feira de Artesanato
Local: Escola do Trabalho
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jaboticabeiras
Horário: De segun-
da a sexta-feira (de 
3 a 18 de dezembro)
Horário: das 8h às 21h30
Telefone: (12) 3622-1170.
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Prefeitura de Ubatuba oferece 
apoio aos Produtores Rurais 
para inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural

Prefeitura de Ubatuba inicia 
série de leilões de imóveis 

com débitos de IPTU

Petrobras simula ação para 
situações de emergência em 

Caraguatatuba

Nota da Prefeitura de Pinda 
Chegada Papai Noel

Agricultor que necessite 
de apoio no uso do com-
putador pode agendar 
visita à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento 
A Prefeitura de Ubatuba 
oferece suporte aos agri-
cultores que tenham pe-
quenas propriedades ou 
posses rurais familiares 
com área menor ou igual 
a quatro módulos fiscais 
(64 hectares ou 64.000 m²) 
a fazerem a inscrição no 
Cadastro Ambiental Rural 
(SiCar). O proprietário / 
possuidor que necessite 
de apoio no uso do com-
putador / internet para a 
realização do cadastro 
pode agendar uma visi-
ta à Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (Praça 13 
de Maio, nº 200, Centro), 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h, ou pelo 
telefone 3833-3500. Os 
dias para agendamento do 
CAR serão: 9, 10, 16 e 17 
de dezembro de 2014. Para 
fazer o CAR, o posseiro 

Realização dos leilões 
decorre de uma reorgani-
zação interna do setor de 
Execução Fiscal do Mu-
nicípio de Ubatuba e tem 
o objetivo de minimizar 
a dívida histórica. Depois 
de mais de duas décadas, 
a Prefeitura de Ubatuba 
iniciará no fim do próximo 
mês de janeiro uma série 
de leilões de imóveis que 
possuem débitos de Im-
posto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urba-
na (IPTU). A realização 
dos leilões decorre de uma 
reorganização interna do 
setor de Execução Fiscal 
do Município de Ubatuba 
e visa a cobrança dos mo-
radores que estão inadim-
plentes com o IPTU, com 
o objetivo de minimizar 
a dívida histórica. Cabe 
ressaltar que o IPTU é 
uma das principais fontes 
de arrecadação da cidade, 
mas em virtude da eleva-
da inadimplência, o mu-
nicípio sofre atualmente 
com enorme volume de 
Dívida Ativa, que decorre, 
em sua maioria, da inércia 
das gestões anteriores em 
cobrar o crédito existen-
te. O Diretor do Depar-
tamento Fazendário, Dr. 
Márcio Cristiano da Silva 
Souza, destaca que o lei-
lão de imóveis é uma das 
ferramentas legais de que 
o município dispõe para 
cobrar os contribuintes 
inadimplentes.  “Mas não 
pretendemos utilizar esta 
ferramenta como forma 
de punir os devedores. 
Nossa intenção é cons-
cientizar a população so-
bre a importância de pagar 

A Petrobras realizará, nesta 
quarta-feira (03/12), a par-
tir das 9h, um treinamen-
to simulado, com duração 
de duas horas, no bairro 
Pontal Santa Marina, em 
Caraguatatuba (SP). Essa 
é uma ação do programa 
Alerta e Preparação de Co-
munidades para Emergên-
cias Locais (Apell), uma 
parceria da Petrobras com 
a Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, o Corpo de 
Bombeiros, a Polícia Mili-
tar, o Samu, a Associação 
de Moradores do Jardim 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
o fechamento da progra-
mação geral de natal e a 
data da chegada do Bom 
Velhinho foi alterada, no 

ou proprietário rural deve-
rá levar documentos pes-
soais (CPF e RG), número 
de telefone e endereço da 
propriedade, além do do-
cumento de comprovação 
de propriedade ou posse, 
matrícula ou escritura. 
O CAR - Cadastro Am-
biental Rural, criado pelo 
Novo Código Florestal 
(Lei nº 12.621 de 2012) 
consiste no cadastro de-
claratório que o proprie-
tário / possuidor fará para 
registro das informações 
ambientais do imóvel ru-
ral, com sua localização, 
perímetro, áreas de vege-
tação nativa, rios, Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs) e Reserva Legal. O 
cadastro deve ser realiza-
do por meio de um sistema 
eletrônico – SiCAR , de 
forma gratuita. As proprie-
dades e posses rurais no 
Estado de São Paulo de-
vem inscrever-se por meio 
do SiCAR – SP. (http://
www.sigam.ambiente.
sp.gov.br/sigam3/Default.
aspx?idPagina=13076_ 

seus impostos em dia”, 
diz Márcio. “O aumento 
da arrecadação certamen-
te resultará em melhorias 
para a população, uma vez 
que os valores serão utili-
zados para investimentos 
em infraestrutura e em 
outras importantes áreas”, 
completa Souza. Datas: O 
leilão será realizado em 
duas praças. A primeira 
será no dia 29 de janeiro 
de 2015, e caso não ocorra 
a arrematação, a segunda 
praça do leilão acontece 
no dia 24 de fevereiro de 
2015.  A prefeitura enfati-
za que o leilão eletrônico 
não gera nenhum custo 
para o Município. Pelo 
contrário, resulta em di-
versos benefícios, pois 
permite aos interessados 
um acesso simples ao sis-
tema da alienação judicial 
eletrônica, sem necessida-
de de seu comparecimento 
ao local da hasta, de modo 
a facilitar a arrematação, 
sendo atualmente o meio 
mais eficaz e econômico 
para a realização de lei-
lões. Os contribuintes em 
dívidas com IPTU devem 
ficar atentos. Além da pe-
nhora e leilão do próprio 
imóvel também poderão 
sofrer restrições em seu 
nome (nome sujo), blo-
queio de valores em con-
tas bancárias, restrição 
de veículos, etc. Outras 
Medidas Outras medidas 
estão sendo implantadas 
e a Procuradoria Fazendá-
ria almeja a realização de 
uma semana de audiências 
conciliatórias relacionadas 
a processos de execução 
fiscal para a realização de 

Britânia e a Sociedade de 
Amigos do Bairro Pontal 
Santa Marina. O treina-
mento tem o objetivo de 
testar os recursos de res-
posta a emergências e re-
forçar a conscientização 
da comunidade local quan-
to ao plano de evacuação. 
Criado pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), 
o Apell visa preparar as 
comunidades próximas a 
áreas industriais e estabe-
lecer formas de alertá-las 
para possíveis situações 
de emergência. Durante o 

entanto, a mesma será fi-
nalizada e em breve e a di-
vulgaremos. Convidamos 
a população para compa-
recer também à praça Pa-
dre João de Faria Fialho, 

Quem está obrigado a re-
gistrar sua propriedade no 
CAR? Todo Imóvel rural, 
seja qual for seu tamanho, 
seja propriedade ou posse, 
deverá ser cadastrado no 
CAR, até 06 maio de 2015. 
O CAR não diz respeito a 
regularização fundiária, e 
não tem valor para este fim. 
O preenchimento do CAR 
abre a possibilidade de 
regularização ambien-
tal. A não inscrição no 
CAR poderá trazer pre-
juízos para obter crédito 
rural e insegurança jurí-
dica. Vantagens do CAR
• Instrumento para plane-
jamento do imóvel rural
• Comprovação de re-
gularidade ambiental
• Segurança jurídica 
para produtores rurais
• Acesso ao Progra-
ma de Regulariza-
ção Ambiental (PRA)
• Comercialização 
de Cotas de Reser-
va Ambiental (CRA)
• Maior competiti-
vidade no mercado
• Acesso ao crédito agrícola

acordos, perante o Poder 
Judiciário, de débitos já 
executados judicialmente. 
Em data recente, diferen-
tes audiências conciliató-
rias já aconteceram e os 
contribuintes tiveram a 
oportunidade de parcelar 
débitos de IPTU e ISS, 
suspendendo a tramitação 
dos processos judiciais até 
o término do pagamento. 
Lembramos que desde o 
último mês de abril, por 
iniciativa da atual gestão, 
o Código Tributário Muni-
cipal foi alterado, de modo 
a permitir que os contri-
buintes parcelem seus 
débitos fiscais em até 60 
parcelas.  Contudo, mes-
mo com as facilidades ofe-
recidas para a quitação do 
débito, muitos contribuin-
tes ainda encontram-se em 
situação de inadimplência. 
Para evitar desconfortos, 
a prefeitura orienta os 
proprietários de imóveis 
que acessem o portal ele-
trônico do município e 
consultem a existência de 
débitos -http://www.uba-
tuba.sp.gov.br. Do mesmo 
modo, os contribuintes 
que queiram obter infor-
mações sobre eventuais 
débitos, bem como da 
existência de processos 
judiciais em andamento, 
podem se dirigir à Central 
de Atendimento da Dívi-
da Ativa (CADA), na Av. 
Dona Maria Alves, 850, 
centro – telefone (0XX12) 
3834-3400. Contribuinte, 
antecipe-se, aproveite as 
opções de parcelamento 
oferecidas pela Prefeitura 
de Ubatuba, quite seus dé-
bitos e evite desconfortos!

exercício, algumas ruas do 
Pontal Santa Marina serão 
bloqueadas: - Rua Profes-
sor Batista Gardelin entre 
Rua Vinte e Avenida Rids-
dale Harri Brawn - Ruas 
Treze, Doze e Yolanda 
Gozzi Rodrigues - Rua 
Dezenove entre Rua Pro-
fessor Batista Gardelin e 
Rua dos Ingleses - Aveni-
da Ridsdale Harri Brawn 
entre Rua Professor Batis-
ta Gardelin e Rua dos In-
gleses Mais informações, 
acesse o site: www.apell.
caraguatatuba.sp.gov.br

Largo do Quartel, a partir 
do dia 4. O local será pal-
co dos shows promovido 
pelo Espaço Juventude. 
A apresentações terão iní-
cio a partir das 19 horas.

Monteiro Lobato
promove Natal
Mágico 2014

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato preparou uma pro-
gramação especial de natal 
para a população. Nos dias 
14 a 21 de dezembro ocor-
rerá uma série de ativida-
des para adultos e crianças 
como a inauguração da 
casa do Papai Noel, apre-
sentações musicais com a 
Banda Municipal de Con-
certo e Orquestra Paulista 
de Viola Caipira, distribui-
ção de brinquedos e dia de 
lazer. Todas as atividades 

são gratuitas. Confira a 
programação completa: 14 
de Dezembro (Domingo)
19h: Inauguração da 
Casa do Papai Noel
20h: Apresentação da Ban-
da Municipal de Concerto
Local: Praça Comendador 
Freire 15 a 19 de Dezem-
bro (Segunda a Sexta) Vi-
sitas na Casa do Papai Noel
Horário: Das 13h às 16h
Local: Praça Comen-
dador Freire 20 de 
Dezembro (Sábado)

‘‘Natal em Festa’’
Brincadeiras, músi-
ca, jogos gigantes, 
lanche, Papai Noel e
distribuição de brin-
quedos para as crianças
Horário: Das 09h às 14h
Local: Clube Polies-
portivo 21 de De-
zembro (Domingo)
Apresentação da Orquestra 
Paulistana de Viola Caipira
com repertório Natalino
Horário: 20h Local: Pra-
ça Comendador Freire
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Polícia Militar de
Taubaté realiza

Cantata de Natal 2014

Municípios devem se
unir para cumprir

determinação sobre
gestão de iluminação

No dia 4 de dezembro 
(quinta-feira), às 20h, no 
5º Batalhão da Polícia 
Militar, em Taubaté acon-
tecerá a tradicional Canta-
ta de Natal. O evento faz 
parte das comemorações 
dos 183 anos da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo. Esta é a 14ª edição 
do evento. A Cantata terá 
início com a apresentação 
da de 40 músicos da Ban-
da Militar Regimental do 
Comando de Policiamen-
to do Interior, de São José 

A união de pequenos mu-
nicípios em consórcios 
para administrar a ges-
tão da iluminação públi-
ca pode ser a saída para 
cumprir a determinação 
constitucional que co-
meça a valer a partir do 
dia 1º de janeiro de 2015. 
Nesta data, as prefeituras 
deverão assumir a manu-
tenção da infraestrutura 
de iluminação pública de 
suas cidades, que atual-
mente está sob responsa-
bilidade das distribuidoras 
de energia. Em Minas Ge-
rais, estado com maior nú-
mero de cidades que ainda 
não assumiram a gestão 
da iluminação pública, 
aproximadamente 50 con-
sórcios devem ser forma-
dos até o fim do ano para 
cumprir a determinação. 
Alguns deverão contratar 
o serviço por meio de li-
citação, enquanto outros 
devem optar pela pres-
tação direta do serviço. 
“Assim, eles conseguem 
fazer uma economia de 
escala, os custos são di-
vididos e, no fim, todos 
pagam mais barato pela 
contratação de um bom 
serviço”, explicou Ever-
ton Nery, assessor jurídi-
co da Associação Mineira 
de Municípios (AMM).
Dos 853 municípios mi-
neiros, apenas 19 já cum-

dos Campos. Depois, será 
a vez de  alunos da Esco-
la Municipal Professor 
Walter Thaumaturgo, de 
Taubaté, cantarem músi-
cas natalinas das 24 jane-
las do prédio do 5º Bata-
lhão da PM, na Avenida 
Independência. Um show 
pirotécnico encerrará o 
evento. A Cantata deste 
ano faz alusão aos ritmos. 
“Vamos cantar o Natal em 
vários ritmos. Será uma 
viagem de sons e instru-
mentos que certamente en-

prem a determinação, 
segundo informação da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 
A formação de consórcios 
possibilitará que a maioria 
dos municípios do estado 
consiga atender a resolu-
ção a partir de janeiro. “Te-
remos casos de municípios 
que não se prepararam e 
sofrerão por causa disso”, 
adiantou Nery. Segundo 
ele, o maior problema é 
que a maioria das cidades é 
de pequeno porte. Por isso, 
não conseguem encontrar 
fornecedores interessados 
na manutenção isolada do 
sistema de iluminação pú-
blica. “Estamos falando de 
prefeituras que em muitos 
casos não têm nem enge-
nheiro civil, que dirá en-
genheiro elétrico com co-
nhecimento específico em 
iluminação pública. Não 
conhecendo tecnicamente 
esse serviço, fica compli-
cado assumir”, explicou. 
De acordo com a Ane-
el, 3.755 cidades do país 
assumiram os ativos de 
iluminação pública, mas 
1.809 ainda não cum-
priram a determinação. 
Além de Minas Gerais, 
São Paulo, Pernambuco, 
Ceará, Amapá, Paraná e 
Roraima enfrentam difi-
culdades na transferência. 
A Aneel garante que o 

cantará a todos”, afirma o 
diretor artístico do evento, 
Carlos Gouvêa.  A Canta-
ta deste ano vai levar para 
as janelas e para o palco 
mais de 200 artistas, entre 
cantores e instrumentis-
tas. “Será um espetáculo 
muito intenso, com mui-
tas novidades e surpre-
sas”, informou Gouvêa. 
A apresentação é gratui-
ta e aberta ao público. A 
Cantata acontece na Ave-
nida Independência, 247, 
bairro Independência.  

prazo, que já foi prorro-
gado duas vezes, não será 
mais adiado. A AMM ten-
ta convencer os prefeitos 
de que, mais do que uma 
obrigação legal, assu-
mir a iluminação pública 
pode ser uma oportunida-
de de melhoria de gestão. 
“É uma política públi-
ca muito visível, de re-
sultados rápidos. Todo 
mundo vê um poste apa-
gado na frente de casa. 
Se a cidade estiver melhor 
iluminada e com serviços 
mais rápidos na substitui-
ção de lâmpadas, é um ga-
nho político para o prefeito 
e melhor atendimento para 
população, que é o que 
todos esperam”, ressaltou 
Nery. Para custear a manu-
tenção dos ativos, que in-
clui luminárias, lâmpadas, 
relés e reatores, as prefei-
turas poderão instituir a 
Contribuição de Ilumina-
ção Pública (CIP), que, 
por sua vez, pode ser arre-
cadada por meio da fatura 
de energia elétrica. Para os 
municípios que não cria-
ram ou não criarão a CIP 
por decisão local, há a 
opção de arrecadar recur-
sos pelo Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 
Os postes de luz con-
tinuarão sendo admi-
nistrados pelas distri-
buidoras de energia.

EDP alerta para cuidados 
necessários na instalação 

de enfeites natalinos
A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte de São Pau-
lo, alerta para os cuida-
dos básicos na hora de 
instalar enfeites lumino-
sos, principalmente nes-
ta época do ano, quando 
muitas famílias enfeitam 
suas casas para o Natal. 
Os cuidados devem co-
meçar na hora da compra 
do material. O ideal é es-
colher itens de qualidade, 
que tenham o melhor iso-
lamento elétrico possível. 
Por isso, recomenda-se so-
mente a compra de produ-
tos aprovados pelo Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro), que 
são submetidos a testes 
de qualidade e segurança. 
Confira mais alguns cui-

dados importantes: · Evi-
te as famosas “gambiar-
ras”, como a instalação de 
muitos enfeites em uma 
mesma tomada.  · Para 
não ocorrer sobrecarga de 
energia, busque a orienta-
ção de um eletricista, que 
vai calcular o que pode 
ou não ser ligado. Se ne-
cessário, o profissional vai 
adequar o circuito da re-
sidência por meio de uma 
pequena adequação na 
instalação elétrica. · Mui-
tas árvores de Natal são 
feitas de arame, e os enfei-
tes têm de estar bem iso-
lados para impedir ener-
gização acidental. · Antes 
de substituir lâmpadas 
queimadas dos enfeites, 
deslique os equipamentos 
da tomada; · Desligar os 
enfeites luminosos antes 
de dormir ou sair de casa 

pode contribuir para a re-
dução do valor da conta de 
energia e evitar acidentes. 
· Evite deixar a instalação 
em área sujeita a chuva 
ou alagamento e dê pre-
ferência aos enfeites im-
permeáveis, eles são mais 
seguros e duram mais. · 
Os enfeites em áreas ex-
ternas devem ser bem fixa-
dos, para que o vento não 
os projete contra a fiação 
da rede elétrica, provo-
cando acidentes graves. 
· No caso de instalação 
de conjuntos luminosos 
para fachada de prédio, 
praças, avenidas, com 
potência mais elevada, 
contrate o serviço de um 
engenheiro, técnico ou 
eletricista para dimen-
sionar a fiação e a prote-
ção do circuito de acordo 
com a carga a ser ligada.


