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A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) abre 
as inscrições de 25 de ju-
lho a 8 de agosto, das 14 
às 18h, no auditório do 
Sedes, para novos inte-
grantes da fanfarra. Para 
se inscrever, o interessado 

deve ter de 12 a 18 anos 
e apresentar o documento 
de identidade com foto. 
No caso de menor de ida-
de deve ir acompanha-
do pelos pais ou respon-
sável. No sábado, 1º de 
agosto, não haverá inscri-

ção. Na data, a Famuta, 
que é a atual campeã 
mundial e europeia, além 
de ter conquistado mais 
de 146 títulos em sua 
história, se apresenta 
em show aberto às 16h, 
no Estádio Joaquinzão.

Famuta abre inscrições 
para novos integrantes

O surgimento de São Bento do 
Sapucaí, primeiramente bati-
zada Terras Altas do Sapucaí, 
foi impulsionado pelo bandei-
rismo e a mineração. Acredi-
tava-se que a região ocultava 
uma grande oportunidade para 
a extração de ouro, o que foi o 
principal atrativo para a vinda 
dos sertanistas da região, den-
tre eles, Gaspar Vaz da Cunha, 
o Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 

A data mais antiga documentando a 
origem de Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando seu fun-
dador Coronel José Lopes Figueira 
de Toledo perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas senzalas 
acabou por se esconder em uma 
bela planície às margens de um rio 
rodeada de montanhas. A fuga do 
escravo da fazenda do Coronel situ-
ada no que hoje è chamado de bairro 
das Perobas, inspirou-o a transferir 
sua fazenda e seus empregados para 
lá devido a beleza do lugar. Logo 
a fazenda se transformou num vi-
larejo, chamado de Divino Espírito 
Santo de Nossa Senhora do Rio do 
Peixe, nome atribuído a religiosida-
de do Coronel e ao rio que passava 
as margens do vilarejo, num territó-
rio outrora pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 foi eleva-
da à categoria de Freguesia, sen-
do chamada de Nossa Senhora do 
Rio do Peixe. Mais tarde, em 18 
de abril de 1863 foi incorporado 
à Freguesia um outro vilarejo que 
se formava conhecido como po-
voado de Nossa Senhora da Con-
ceição e que hoje é o Bairro Alto. 

São Bento do Sapucaí
aniversaria dia 16 de agosto

Natividade da serra completa 
aniversário em 13 de agosto

São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio da 
exploração do ouro, os desbra-
vadores foram percebendo a ri-
queza do solo das Terras Altas 
do Sapucaí. Assim, o cultivo do 
fumo, da cana-de-açúcar e do 
café foi dando espaço ao cres-
cimento do lugarejo que, após 
ter sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, pas-
sou à Vila, em 1858, e quase 
uma década depois, tornou-se 
Cidade pela Lei nº 48, passando 
a ser Estância Climática em 26 
de janeiro de 1976. São Bento 
do Sapucaí ilustra ainda em sua 

Com isso a Freguesia passou a 
categoria de Vila com o nome de 
Natividade e tendo como princi-
pal atividade econômica a pecuá-
ria e a agricultura de subsistência.
Em 3 de julho de 1934, passou a 
condição de distrito de paz e em 
5 de julho de 1935 voltou a ane-
xar-se ao Município de Paraibu-
na. O município foi instalado em 
1864 e reinstalado em 1935. Em 
30 de novembro de 1944, recebeu 
o nome definitivo de Natividade 
da Serra, nome originário da Pa-
droeira da cidade, Nossa Senhora 
da Natividade e, também devido 
a sua situação geográfica entre 
os contrafortes da Serra do Mar.
No início do século XX, com a 
vinda da industrialização para o 
Vale do Paraíba, Félix Guisard em 
1913, havia planos iniciais que 
previam a construção de uma usi-
na hidrelétrica em Natividade da 
Serra, para suprir o abastecimen-
to de energia elétrica na região 
aproveitando as corredeiras do rio 
Paraitinga num local conhecido 
como Ponte dos Mineiros. Porém, 
o início da Primeira Guerra Mun-

história um papel importante na 
Revolução Constitucional de 
1932, tendo sido palco de com-
bates travados entre paulistas 
e mineiros. O estado de Minas 
Gerais decidiu na época, no úl-
timo minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu terri-
tório, o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fosse 
usado pelas tropas federais de 
Vargas no combate aos paulistas.
O Museu da Revolução de 1932, 
inaugurado em 2004, foi insta-
lado em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em cima 
de uma trincheira original da 
Revolução Constitucionalis-
ta de 1932, no Morro do Qui-
lombo, em SBS. Ele conta 
a história do lugar e tem um 
acervo que traz  fotos, obje-
tos e armas da Revolução de 
32, encontrados na região.
Nas páginas atuais de sua his-
tória, SBS encontra no cultivo 
da banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a economia 
local. Porém, o turismo tem se 
apresentado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

dial em 1914 impediu o embarque 
dos maquinários e geradores para 
o Brasil anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua existên-
cia, Natividade da Serra, sofreu uma 
enorme transformação e foi transla-
da para um novo local, à aproxima-
damente um quilômetro adiante na 
rodovia que liga a cidade à Taubaté. 
Esta mudança foi em consequência 
do represamento do rio Paraibuna, 
rio Lourenço Velho, rio do Peixe 
e rio Paraitinga, para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Paraibuna 
formando a represa da Companhia 
Energética de São Paulo (CESP) 
devido uma necessidade de atendi-
mento sócio-econômico regional.
O estado procedeu com à cons-
trução da Represa de Paraibuna, 
inundando quase 200% da área e 
das edificações da sede e parte da 
área rural. Na zona rural, o repre-
samento das águas afetou as terras 
férteis, eliminando grande par-
te da agricultura de subsistência.
Com construção da barragem de 
Paraibuna, ocorreu a inundação 
da cidade antiga, surgindo a nova 
Natividade da Serra fundada 13 de 
agosto de 1973 com o lançamento 
da pedra fundamental feita pelo 
então prefeito Otacílio Fernandes 
da Silva, Padre Higino e Terezinha 
de Castro Aquino, no local onde 
se ergue a igreja matriz da cidade.
O fenômeno da industrialização 
da “Calha do Vale” (Taubaté, Pin-
damonhangaba e Tremembé) e a 
inundação de algumas áreas do 
município, contribuíram para a 
emigração de parte da população. 
Para minimizar os prejuízos oca-
sionados pela inundação eliminan-
do suas terras férteis, os produto-
res rurais investiram em grande 
escala, na plantação de eucaliptos.
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Projetos de autoria do Executivo Mu-
nicipal - Leitura

Projeto de Lei Complementar 
177/2015: Altera diversos dispositivos da 
Lei Complementar nº 1.473, de 15 de de-
zembro de 2010.

Projeto de Lei Ordinária 196/2015: 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicio-
nal à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO e no PPA do 
Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015”

VETO Total ao Projeto de Lei 06/2015: 
Revoga o §5º do artigo 13 da Lei Municipal 
nº. 1.592 de 16 de maio de 2013

Projetos de autoria do Legislativo Mu-
nicipal – discussão e votação 

Projeto de Decreto Legislativo 
002/2015 – Comissão de Finanças e 
Orçamento: “Dispõe sobre a rejeição das 
contas da Prefeitura do Município de São 
Bento do Sapucaí, referente ao exercício de 
2012” (APROVADO POR 6 VOTOS FA-
VORÁVEIS, 2 VOTOS CONTRÁRIOS E 
1 VOTO EM BRANCO)
Projetos de autoria do Executivo Mu-
nicipal – discussão e votação

Projeto de Lei Ordinária 176/2015: 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
a serem observadas na elaboração da lei 
orçamentária do município de São Bento 
do Sapucaí para o exercício financeiro de 
2016.” (APROVADO POR UNANIMIDA-
DE)

Moção

Moção 015/2015 - Ver. José Donati 
Nunes: “Moção de Apoio às reivindicações 
dos profissionais do Magistério do Estado 
de São Paulo.” (APROVADO POR UNA-
NIMIDADE)

10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 
06/07/2015

Projetos de autoria do Executivo Mu-
nicipal – Leitura

Projeto de Lei 197/2015: Estabelece 
percentual mínimo para preenchimento 
de cargos em comissão por servidores de 
carreira, no âmbito do Poder Executivo do 
Município da Estância Climática de São 
Bento do Sapucaí.”

Projeto de Lei 198/2015: Autoriza o Po-
der Executivo Municipal a adquirir bem 
imóvel.

Projetos de autoria do Legislativo Mu-
nicipal – Leitura, discussão e votação

Projeto de Resolução 01/2015: Dispõe 
sobre a Constituição de Comissão Especial 
para a realização de Estudos para a Revisão 
da Lei Orgânica do Município e do Regimen-
to Interno da Câmara Municipal e dá outras 
providências. (APROVADO POR UNANI-
MIDADE)

Projetos de autoria do Executivo Muni-
cipal – discussão e votação

Projeto de Lei Ordinária 181/2015: Alte-
ra a Lei Municipal nº 1.364 de 26 de maio de 
2009, que cria o Programa Família Acolhedo-
ra no Município de São Bento do Sapucaí, e 
dá outras providências. (APROVADO POR 
UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária 183/2015: Altera 
o artigo 8º da Lei Municipal nº. 1.568/2012 e 
o artigo 11 da Lei 1.545/2012 (APROVADO 
POR UNANIMIDADE)

Projeto de Lei Ordinária 190/2015 - Dis-
põe sobre a concessão dos eventuais benefí-
cios da Política de Assistência Social do Mu-
nicípio São Bento do Sapucaí-SP e dá outras 
providências. (APROVADO POR UNANI-
MIDADE)

Projeto de Lei Ordinária 191/2015 - 
Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 
845/1995 de Criação do Conselho Municipal 
de Assistência Social e dá outras providên-
cias. (APROVADO POR UNANIMIDADE)

BOLETIM INFORMATIVO 2015 - CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

10ª SESSÃO ORDINÁRIA – 29/06/2015
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A Câmara Municipal de São Bento 
do Sapucaí, composta pelos  

Vereadores:  
Altino de Paulo Salgado, Fábio Luiz 

dos Santos, Jair Matias de  
Oliveira, Jizelda Rangel Alves dos 

Santos, José Donati Nunes,  
Jucenéia  Aparecida Pereira,  

Mateus José da Silva,  
Ricardo Martins de Azevedo e pelo 
Presidente Paulo Cândido Ribeiro, 
parabenizam a cidade de São Bento 

do Sapucaí pelos 183 de  
existência, pelo seu crescimento e  
desenvolvimento, fazendo assim o 
orgulho de cada cidadão que mora 

e visita essa linda terra.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nesta 
quarta-feira (22) a  prévia 
da inflação oficial, que no 
acumulado de 12 meses 
registrou 9,25%, o maior 
desde dezembro de 2013, 
quando chegou a 9,86%. 
Nos primeiros sete meses 
do ano a inflação fechou 
com alta acumulada de 
6,9%.  A taxa é medida 

pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15). 
No mês de junho o índice 
apontou para 0,99% e em 
julho recuou para 0,59%. 
No entanto, mesmo com 
a desaceleração de 0,40%, 
o IPCA registrado no mês 
é o maior desde 2008 para 
um mês de julho, quando 
naquele ano foi estimada 
em 0,63%. O índice de 

9,25% supera a taxa de 
8,8% do período anterior. 
O IPCA-15 é o mais ele-
vado em 12 meses des-
de dezembro de 2003, 
quando atingiu 9,86%. 
Segundo o boletim Focus, 
do Banco Central, a estima-
tiva para o mercado finan-
ceiro é que a inflação deva 
fechar 2015 em 9,15%, 
superando o índice oficial 
de 2003, que foi de 9,3%.

Prévia da inflação oficial
acumula alta de 9,25%
e é a maior desde 2013

Em São Bento do 
Sapucaí casarão constru-
ído por escravos abriga o 
R e s t a u r a n -

A Festa do Bom Jesus 
de Tremembé já é tra-
dicional e faz parte do 
calendário turístico do 
Estado de São Paulo. Ar-
tistas locais e do cenário 
nacional apresentam-se 
durante os dias da festa.
A Festa apesar de agra-
dar ao público tem tra-
zido vários problemas 
para a cidade pela fal-
ta de infra estrutura de 
atendimento às neces-
sidades dos visitantes.  
Parte do comercio é afeta-
do devido ao fato de terem, 
suas vendas prejudicadas 
em particular daqueles 
que oferecem produtos 
não consumidos ou utili-
zados durante os festejos. 
A segurança tem sido con-
siderada deficiente para 
atender a demanda, visto 
que o evento atrai margi-
nais e delinqüentes que se 
aproveitam e se infiltram 
junto ao público que vem 
prestigiar a festa, segundo 

A Prefeitura de Tremembé 
parece querer esquivar-se 
de várias responsabilida-
des inerentes ao serviço 
público. Na saúde terceiri-
za, na até nos serviços de 
poda de árvores também 
etc. etc. e agora até o ser-
viço de licitação (pregão 
público) vai ser terceiri-
zado tentando repassar as 
responsabilidades para a 
iniciativa privada. Imagina 
só se uma empresa priva-
da vai prestar serviços de 
graça para a administração 

te Pátio São Bento.
Quem visita São Bento do 
Sapucaí tem no Restau-
rante Pátio uma parada 

comerciantes e moradores. 
Os comerciantes e mo-
radores reclamam que a 
festa alem de trazer abor-
recimentos em relação 
à segurança porque nela 
aparecem pessoas desco-
nhecidas da população e 
em meio a estas pessoas 
também vem drogados e 
outros de maus hábitos 
transformando o real in-
tuito da festa religiosa.
Outra reclamação esta re-
lacionada à sujeira e mau 
cheiro espalhados pela ci-
dade por falta de banhei-
ros e educação de alguns 
participantes do evento, 
que não é coibida em fun-
ção de pouco efetivo em 
relação ao tamanho da 
festa e a própria dificul-
dade na fiscalização por 
parte dos responsáveis.
Segundo os comerciantes 
e moradores mais antigos 
de Tremembé a festa do 
Bom Jesus já foi muito boa 
quando era voltada direta-

pública, é lógico que atrás 
disso tem alguma vanta-
gem, até porque só será 
analisada a documentação 
da empresa vencedora, 
abrindo espaço para “acor-
dos e acertos em relação à 
exigência e de documen-
tos, quantidades, etc.. que 
poderão tanto beneficiar 
ou prejudicar o vencedor 
acordos estes que poderão 
não atender aos interesses 
públicos. Se a adminis-
tração municipal já tem 
questionado no Ministério 

necessária, pois lá se en-
contra um histórico do 
Casarão que faz par-
te da história da cidade.

mente a religião e foi se 
tornando problemática a 
partir da interferência polí-
tica que visa somente o as-
pecto populista, eleitoreiro 
e do interesse material. A 
festa acaba sendo um alto 
negócio em questão de lu-
cros e do apadrinhamento 
de prestadores de servi-
ços que são beneficiados. 
A Festa do Bom Jesus já 
cresceu tanto que não cabe 
mais dentro da cidade e 
não permite uma boa fisca-
lização e controle porque é 
feita de portões abertos, 
o local para realização da 
festa não suporta mais, a 
infra estrutura não atende 
as necessidades básicas, e 
aquilo que poderia causar 
uma boa impressão acon-
tece ao contrario e o que 
se verifica é a falta de or-
ganização, competência, 
sensibilidade e conhe-
cimento para a realiza-
ção do porte da Festa do 
Bom Jesus de Tremembé.

Público e no TCE suposta 
contratação sem a devida 
publicidade da licitação e 
também por ter contratado 
empresa irregular e que 
não cumpriu o edital para 
o fornecimento dos servi-
ços praticando fraude ofe-
recendo serviços a maiores 
desnecessários caracteri-
zando-se como superfa-
turamento. A historia de 
concurso e licitação já está 
muito manjada, na maioria 
das vezes é direcionadas 
para fazer do ilegal o legal.

Restaurante Pátio São Bento

Tremembé vai receber
visitantes e turistas

Mais suspeitas sobre
contratação de empresas na 
administração de Tremembé
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Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto 
de nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua nas suas refeições os alimentos 
que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, cereais integrais e 
bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. O banho 
de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. 
Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos 
mais lentamente e, por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por 
construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central 
do feto. Encontrados mais em carnes, leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação do broto 
dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no 
leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo a vitalidade 
das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento cerebral do feto. Encon-
trada em verduras, legumes, gema de ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da mamãe. 
Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e problemas 
como a hipertensão e o diabetes gestacional, além de desconfortos como enjôos, 
cansaço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciam nos gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em 
harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas 
um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor 
maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e co-
operando com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No 
entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da 
vida, bem como outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.

Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.

É melhor viver do que ser feliz.
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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.
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Tampando o sol com a peneira
Você acredita que a inflação esteja em 8%? Você acredita que o desemprego esteja 
menor que 15%? Um quilo de tomate custa R$ 8,00 ou mais, um quilo de cebola 
custa R$ 9,00 ou mais, o litro de gasolina custa R$ 3,00 o Funcionário publico 
federal pediu reajuste de 50% e o governo ofereceu 21%, água, luz, telefone, trans-
portes, medicamentos tudo sobe mais que a inflação anunciada pelo governo.
O governo gasta mais do que arrecada abusando do dinheiro público e o povo paga 
por isso, assim o povo acaba ficando com mais dívidas. Enfim o resultado sempre 
será o mesmo, dificuldades econômicas, desemprego, aumento de criminalidade, 
corrupção e outros males que dificultam cada vez mais a vida do cidadão.

Advogado Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva, nº 52 Centro - Tremembé

Tel.: (12)  3674-1583 Cel.: (12) 98162-1945
e-mail: drjulio@adv.oabsp.org.br

Reunida a família Da-
niel, Dolores Russo. 
Fábio e  amigos,  pas-
saram um domingo de 
muita alegria que será re-
lembrado para sempre. 
O passeio começou em 

São Paulo passado por 
Santo Antonio do Pi-
nhal e a caminho de 
São Brento do Sapucaí. 
Uma parada em Santo An-
tonio do Pinhal para o al-
moço estreitou ainda mais 

a relação de carinho entre 
os amigos sem esquecer o 
amigo e fiel companheiro 
Billi que divertiu e de-
monstrou toda alegria 
de participar daque-
les raros momentos.

Uma viagem inesquecível
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Junho/Julho de 2015

1.       Ferro Velho Tremembé  (Evaldo Costa) (0xx12) 
3674-2169
2.       Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 e 
(0xx12) 99195-2315
3.       Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
4.       Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
5.       Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1644 – 
TREMEMBÉ e (0xx12) 3624-7361 – email: analurscuz@
ig.com.br
6.       Bar do Danilo
7.       Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956
8.       Curso de Inglês Particular “Professora Renata 
Amaral” (0XX12) 3674-1505 – (0XX12) 99763-2800 

E-MAIL: englishcourse@uol.com.br
9.       Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
10.   O Butico - AILTON (0xx12) 3674-2343
11.   +1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482
12.   FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e 3674-
1715
13.   Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID: 
55*8330
14.   Lilian Podologa (0XX12) 99101-6106 (0XX12)3674-
3218
15. AQUAVITAL (Mário Goreti) (0xx12) 3672-1603
16.   Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108

As inscrições estão aber-
tas para o encontro que 
será realizado no dia 15 
de agosto Pindamonhan-
gaba  vai realizar no pró-
ximo dia 15 de agosto a 
1ª Conferência Municipal 
da Juventude. O encontro 
tem por objetivo reunir os 
jovens interessados em de-
bater sobre as políticas pú-
blicas voltadas à juventu-
de em temas como Saúde, 
Esporte, Educação, entre 
outros. A 1ª Conferência 
Municipal da Juventu-
de vai ocorrer no Centro 

Esportivo João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’.
No dia do evento as ins-
crições e credenciamento 
ocorrem às 8 e às 9 horas 
serão abertos os trabalhos. 
O evento será realizado 
até as 17 horas, o encerra-
mento vai ser com show. 
A conferência foi dividida 
em quatro eixos temáticos, 
o eixo 1 é voltado ao Di-
reito à Qualidade de Vida: 
Saúde, Esporte, Lazer e 
Meio Ambiente, o 2 é Di-
reito ao Desenvolvimento 
Integral: Educação, Traba-

lho, Cultura, eixo 3 Direito 
à Vida Segura: Segurança 
e Paz; Diversidade e Igual-
dade e o 4 é sobre Direi-
to à participação e ao po-
der: Participação juvenil, 
Comunicação, Mobilida-
de e Território. Todas as 
propostas serão apresen-
tadas na plenária e have-
rá eleição de delegados 
para a etapa estadual.  As 
inscrições estão abertas 
e os interessados podem 
preencher a ficha de ins-
crição no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Pinda realiza Conferência da 
Juventude para debater

políticas públicas

Programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e desconto dimi-
nui conforme o número 
de parcelas Desde a úl-
tima segunda-feira (20), 
proprietários de imóveis 
em Ubatuba com IPTU 
(Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial e Urbana) 
em atraso já podem pa-
gar suas dívidas à vista, 
sem a cobrança de juros 
e multas.  O Programa de 
Parcelamento Incentiva-
do (PPI) instituído pela 
Lei no. 3855, de 17 de 
julho de 2015, concede 
uma redução escalona-
da de multas e juros para 
contribuintes em dívida.  
Por exemplo, se o paga-
mento for feito à vista, não 
haverá juros e multas. Se 
for parcelado em até seis 
vezes, o desconto será de 
90%.  O desconto dimi-

nui conforme o número de 
parcelas sendo o máximo 
de 18, que dá direito a um 
desconto de 50% dos juros 
e multas (confira a tabela). 
O programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e se estende a dife-
rentes tributos municipais, 
como o IPTU e o ISS – Im-
posto sobre Serviços.  Ele 
vale também para contri-
buintes que já têm acordo 
com a prefeitura: é possí-
vel nova negociação com 
os mesmos parcelamentos 
e descontos oferecidos 
pelo PPI. O PPI integra 
uma iniciativa maior, que 
é a atualização da Planta 
Genérica de Valores dos 
terrenos na cidade.  “Nos-
so objetivo é facilitar ao 
máximo o pagamento dos 
débitos pelos contribuin-
tes, aumentar nossa arreca-
dação e ampliar os investi-

mentos na cidade”, explica 
o prefeito Mauricio.   Para 
negociar as dívidas, os 
contribuintes devem com-
parecer das 8 às 16 horas, 
na Central de Atendimen-
to da Dívida Ativa, na 
Av Maria Alves, no 850, 
centro de Ubatuba – SP, 
ou entrar em contato pelo 
telefone (12) 3834-4430.  
É necessário trazer os se-
guintes documentos: Cé-
dula de identidade (RG) 
ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou do-
cumento expedido por ór-
gãos ou entidade de clas-
se; Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ); comprovante 
atualizado de endereço.
Também é possível ade-
rir ao programa pelo site 
www.ubatuba.sp.gov.br/
servico, sem a necessidade 
de comparecimento físico.

Acordo para desconto no 
pagamento de impostos 

atrasados já está
disponível em Ubatuba

Cresceu no primeiro se-
mestre de 2015 o nú-
mero de consumido-
res que não conseguem 
saldar suas dívidas. N
o período, a inadimplên-
cia do consumidor subiu 
16,4% em comparação 
com o mesmo período 
do ano anterior. Em re-
lação a maio, houve alta 
de 5,9%, conforme dados 
divulgados nesta semana 
pela Serasa Experian. De 
acordo com os dados, no 
primeiro semestre do ano, 

Cresce 16,4% o número de 
consumidores inadimplentes 

no primeiro semestre
o valor médio das dívidas 
não bancárias – cartões 
de crédito, financeiras, 
lojas em geral e prestado-
ras de serviços como te-
lefonia, energia elétrica, 
e água – cresceu 24,6%, 
de  janeiro a junho, na 
comparação com o mes-
mo período de 2014. Se-
gundo o Serasa Experian, 
os valores médios das dí-
vidas com cheques sem 
fundos e da inadimplência 
com os bancos cresceram 
10,9% e 0,9%, respecti-

vamente. O valor médio 
dos títulos protestados 
caiu 3,3%.  “O crescimen-
to significativo da ina-
dimplência do consumi-
dor no primeiro semestre 
deste ano pode ser expli-
cado pelas altas da infla-
ção, que corrói o poder 
de compra dos consumi-
dores; das taxas de juros, 
que encarecem as dívidas, 
e do desemprego, que faz 
o trabalhador perder sua 
principal fonte de ren-
da”, diz nota da Serasa. 
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A estrada que atende os 
bairros Rio Manso, Sela-
do, Laranjal e Palmeiras 
em Natividade da Serra 
se encontra em péssimas 

Será inaugurado no dia 
25 de julho o loteamen-
to Natividade Village.  
O loteamento atende os 

condições. Os buracos 
da estrada colocam em 
perigo veículos, moto-
ristas, motos, bicicletas 
e pedestres que usam da 

mais exigentes padrões 
de qualidade em área no-
bre e com toda infra-es-
truturo. Na ocasião os 

estrada. A conservação 
foi esquecida pela admi-
nistração municipal, aci-
dentes e atolamento são 
freqüentes naquela via.

interessados poderão  
reservar seus lotes 
através da imobiliá-
ria Natividade Village.

Estrada Rural de Natividade da Serra

Natividade da Serra Inaugura 
lançamento de loteamento

Pindamonhangaba será o 
local de mais uma edição 
do Seminário de Ciências 
Bíblicas, que acontece nos 
dias 14 e 15 de agosto na 
FUNVIC (Estrada Radia-
lista Percy Lacerda, 1.000, 
Bairro Pinão do Borba).
Promovido pela Socie-
dade Bíblica do Brasil 
há mais de uma década,
o encontro visa contri-
buir para a ampliação do 
conhecimento sobre a bí-
blia, com palestras que 
abordam aspectos sobre a 
tradução da Bíblia e sua 
história, bem como a apli-
cação dos ensinamentos 
em diferentes setores so-
ciais, na igreja, na família 
e na escola, entre outros.
O encontro é indica-
do para pastores, líderes 
cristãos, obreiros, profes-
sores de escola bíblica e 
seminaristas. A edição de 
Pindamonhangaba terá 
cinco painéis, além de 
espaço para uma sessão 
de perguntas e respostas. 
As vagas do seminário 
são limitadas e as ins-
crições podem ser feita 
on-line, pelo portal da 
SBB: www.sbb.org.br/
seminarios. O investi-
mento é de R$ 25,00 e R$ 
15,00 para seminaristas. 

Pinda recebe 
edição 

do Seminário 
de Ciências 

Bíblicas
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