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A GAzetA dos Municípios

A Famuta (Fanfarra Muni-
cipal de Taubaté) comemo-
ra no sábado, 1º de agosto, 
às 16h, o título de campeão 
mundial e europeu com 
apresentação “Amazônia 
e suas lendas”, no Estádio 
Joaquinzão.  Além disso, 
a fanfarra comemora 40 
anos de história em 2015. 
O show é aberto ao públi-
co. Única representante do 
Brasil, a Fanfarra conquis-
tou em julho, o Campeo-
nato Mundial de Bandas 
de Marcha e Show, em Co-
penhague, na Dinamarca. 
Além do título, os bailari-
nos receberam o primeiro 
lugar na performance dan-
ce Live on Stage 2015, vi-
ce-campeã nas categorias 
Banda Sinfônica e Bata-
lha de Percussão, terceiro 
lugar na categoria Parada 
Festiva e medalha de ouro 
com honras em todas as 
categorias. O campeonato 
promovido pela Associa-

A LG vai colocar 233 
funcionários em férias 
coletivas na unidade de 
Taubaté a partir desta se-
gunda-feira (27). A medi-
da vale por 20 dias e afeta 
os funcionários do setor 
de celulares. O objetivo, 
segundo a empresa, é ade-

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba e 
o Fundo Social de 
Solidariedade irão inaugu-
rar nesta quarta-feira (29), 
às  18 horas, o Centro de 
Inclusão Produtiva - CIP 
- Telecentro, no bairro 
Vila Rica. A unidade será 
instalada no CCI - Centro 
de Convivência de Ido-
sos, localizado na Avenida 
Abel Corrêa Gui-
marães, 1.451.
Neste espaço serão ofe-
recidas diversas ativida-

Concessionária repassa 
para as 36 cidades às mar-
gens da via Dutra recursos 
R$12 milhões de ISS que 
são oriundos do pedágio  no 
primeiro semestre de 2015 
A concessionária CCR 
NovaDutra fez o repasse 
de R$11.923.776,27 para 
as 15 cidades localizadas 
às margens da Rodovia 
Presidente Dutra, no Vale 
do Paraíba. Trata-se do 
valor de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza) referente 
a 5% do valor bruto arre-
cadado nos seis primeiros 
meses de 2015 das praças 
de pedágio instaladas na 
rodovia. Rosa recursos 
são repassados pela Con-

ção Mundial de Bandas 
de Marcha e Show (WA-
MSB) teve início no dia 1º 
de julho e a Famuta foi a 
melhor entre as mais de 45 
bandas participantes de 18 
países. Os 120 integran-
tes da fanfarra chegaram 
ao mundial, embalados 
pela conquista de outro 
título, 1º lugar do Open 
Europa, em Rastede, na 
Alemanha. Na Alemanha, 
os taubateanos obtiveram 
a maior nota na categoria 
Banda Show e receberam 
medalha de ouro com hon-
ra e com a apresentação 
“Amazônia e suas Len-
das”. Na categoria Banda 
Sinfônica, eles receberam 
medalha de ouro com hon-
ra e terminaram com o tro-
féu de segundo lugar e na 
Parada Competitiva rece-
beram medalha de bronze. 
O Open Europa é impor-
tante no cenário de bandas 
e fanfarras, reunindo 64 

quar a produção a deman-
da do mercado, que sofre 
com queda nas vendas. 
As férias coletivas vão 
durar 20 dias. Essa é 
a quarta vez nesse ano 
que a LG adota o siste-
ma de férias coletivas, no 
mês passado foram 915 

des à população, sendo 
mais de 300 vagas. Entre 
as opções estão os cur-
sos de informática bási-
ca, marketing pessoal, 
edição de imagens, edição 
de vídeos, HTML, rotinas 
administrativas e reinser-
ção profissional. Para se 
matricular basta ir à uni-
dade, Fundo Social de 
Solidariedade ou fazer a 
pré-inscrição no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
O CIP irá funcionar de 
segunda a sexta-feira, 

cessionária para as 36 ci-
dades às margens da via 
Dutra ao longo dos 402 
kms de rodovia entre São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
No trecho paulista, a ro-
dovia corta 15 municípios. 
Segundo a concessionária, 
o valor total, repassado 
mensalmente, é dividido 
entre as cidades propor-
cionalmente, conforme a 
participação de limite ter-
ritorial, ou seja, de acor-
do com a quilometragem 
voltada para a rodovia. 
“Nossa missão vai além 
da administração da ro-
dovia. Mais que prestar 
um serviço de qualida-
de aos usuários da rodo-
via, buscamos contribuir 

bandas e 3.200 músicos de 
10 países: Alemanha, Tai-
lândia, Colômbia, Dina-
marca, Polônia, Holanda, 
Bélgica, Suécia, Austrália 
e a Famuta. Em 40 anos de 
história, a Famuta possui 
os seguintes títulos: 146 
regionais, oito nacionais, 
sete estaduais, um sul-a-
mericano, quatro meda-
lhas de ouro, um mundial 
na categoria percussão, 
um mundial na categoria 
banda especial, um Open 
Europa e agora um título 
mundial geral. O Fussta 
(Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté) pede 
a colaboração espontânea 
com a doação de 1 kg de 
alimento não perecível, 
que serão revertidos paras 
as entidades assistenciais. 
O estádio Joaquim de Mo-
raes Filho “Joaquinzão” 
fica na Avenida John Ke-
nnedy, 250 - Jardim das 
Nações, Taubaté – SP.

funcionários. E na pri-
meira semana de julho, 
130 pesso-
as foram demitidas. 
A unidade de Taubaté 
da LG produz celulares, 
monitores e eletrodo-
mésticos, empregando 
cerca de 2 mil pessoas.

das 8 às 17 horas. As ati-
vidades são oferecidas 
para os moradores a par-
tir dos 9 anos de idade. 
Também serão for-
madas turmas de in-
formática básica e in-
glês para melhor idade.
O CIP é um projeto do 
Fundo Social de Solida-
riedade municipal e do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefei-
tura. Tem como objetivo 
capacitar a população e 
promover a cidadania.

com o desenvolvimento 
das cidades lindeiras, por 
meio dos nossos progra-
mas de responsabilidade 
social e sustentabilidade 
e também pelo repasse de 
ISSQN cuja alíquota é 
máxima para todos os 
municípios”, enfatiza o  
Diretor da CCR Nova-
Dutra, João Daniel Mar-
ques. Além do repasse de 
ISSQN, a CCR Nova-
Dutra é comprometida, 
desde o início da conces-
são, em desenvolver e
levar projetos ambien-
tais, educativos e de 
saúde, além de apoiar 
diversos projetos esporti-
vos e culturais nas cida-
des lindeiras à rodovia.

Famuta comemora título 
mundial com show no
Joaquinzão no sábado

LG coloca 233 funcionários 
em férias coletivas na

fábrica de Taubaté

Fundo Social e
Prefeitura de Pinda

inauguram CIP e
oferecem 300 vagas

NovaDutra repassa
cerca de R$12 milhões 
de ISS para municípios 

do Vale
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e Panificado-
ra Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. Rua Dep. César Cla-
ro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Setembro, 258 e Super-
mercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 
3972-0622 
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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 comércio 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.
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O bairro Esplanada San-
ta Terezinha recebe neste 
sábado, 1º, das 13 às 17h, 
o projeto Lazer na Rua 
em Taubaté. O evento 
acontece na rua Antônio 
Cândido de Oliveira Fi-
lho, na altura do número 
50. O projeto é desenvol-

vido pela Secretaria de 
Esportes e Lazer e tem 
o objetivo de resgatar as 
brincadeiras de rua, além 
de desenvolver a criati-
vidade através dos jogos. 
As ações são desenvolvidas 
para todas as faixas etárias 
e conta com professores 

com intuito de estimular a 
interação entre as pessoas, 
resgatando a cul-
tura popular. 
Entre as atividades es-
tão jogo de dama, 
peteca, corda, pebolim, 
vôlei, tênis de mesa, 
baralho e bambolê.

Esplanada Santa Terezinha
recebe Lazer na Rua

neste sábado em Taubaté

Objetivo é romper com 
o ciclo de dependência e 
promover a autonomia e 
a cidadania. Propiciar vi-
vências que ajudem pes-
soas em risco social a al-
cançar sua autonomia e 
que previnam situações 
como a institucionaliza-
ção de crianças, adoles-
centes, jovens e idosos 
são alguns dos objetivos 
do programa “Famílias em 
Ação”, destinado ao aten-
dimento semanal de 500 
famílias. Lançado durante 
a VI Conferência Munici-
pal de Assistência Social, 
no 23 de julho, o progra-
ma busca fortalecer o vín-
culo familiar e a vida co-
munitária como forma de 
prevenir situações como 
a violência, o uso de dro-
gas ou o abandono. Mar-
cio Candido, secretário 
municipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
de Ubatuba, explica que 
a meta é ajudar a romper 
com o ciclo de dependên-
cia da assistência social. 
“Historicamente, existem 
condições que mantêm 
uma mesma família por 
gerações na pobreza extre-
ma, como a falta de aces-
so à educação, o uso de 
álcool e drogas que leva 
a situações de violência 
doméstica, ao desempre-
go etc. Para preveni-las, 
é necessária uma atuação 
de maneira integrada en-
tre diferentes setores, in-
cluindo também ações de 
qualificação profissional 
e de geração de renda”. 

Quatro entidades, selecio-
nadas por edital público, 
serão responsáveis pela 
execução do programa nas 
cinco regiões administra-
tivas do município. São 
elas: – Associação Comu-
nitária Ubatuba em Foco 
(regiões Centro-Sul e Sul) 
– Gaiato – Grupo Aberto 
à Infância e Adolescência 
– Técnicas Ocupacionais 
(Centro-Oeste) – Institu-
to Blá Blá Blá Positivo 
(Centro Expandido) – Pro-
jeto Namaskar (Norte) O 
programa se destina prio-
ritariamente a famílias: 
– Beneficiárias de progra-
mas de transferência de 
renda, em especial àque-
las em descumprimento de 
condicionalidade – Com 
histórico de crianças e 
adolescentes acolhidos em 
abrigo institucional ou com 
adolescentes inseridos em 
medidas socioeducativas
– Com crianças e ou ado-
lescentes inseridos em 
medidas de proteção apli-
cadas pelo Conselho Tu-
telar – Com crianças e ou 
adolescentes em situação 
de trabalho infantil ou 
com suspeita ou vítimas 
de abuso sexual – Com 
idosos em situação de 
acolhimento em abrigo 
institucional e/ou negli-
genciados por familiares 
– Com pessoas idosas ou 
com deficiência, benefici-
ários do BPC – Benefício 
de Prestação Continuada – 
Com crianças e adolescen-
tes ou pessoas adultas que 
estejam em situação de rua

Prefeitura de
Ubatuba lança

programa
“Famílias
em Ação”
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A Fanfarra Municipal de 
Tremembé, a FAMUTRE, 
foi a campeã na modali-
dade Fanfarra Show no 
II Festival Músico do 
Futuro de Taubaté que 
aconteceu neste mês no 
Bairro Esplana-
da Santa Terezinha.
O objetivo desse even-
to é desenvolver junto à 
comunidade, os valores 
essenciais para a prática 
da cidadania, bem como 
a ampliação do conheci-

FAMUTRE Campeã 
Fanfarra Show no II 
Festival Músico do 
Futuro de Taubaté

mento e cultura musical.
O evento contou com 
a presença de ban-
das de vários Estados 
do Brasil e cidades do 
Vale do Paraíba. Foram 
modalidades como: bandas 
musicais, marciais, fanfar-
ra marcial, fanfarra com 
um pisto e gatilho, banda 
de percussão melódica, 
percussão marcial, percus-
são de tambores e a banda 
de pessoas portadoras de 
necessidades especiais.

A etapa inicial consiste 
na coleta de informações 
junto aos munícipes por 
meio de pesquisas públi-
cas. Haverá duas maneiras 
de realizar o levantamen-
to: presencial e online.
Visando melho-
rar o deslocamento e 
o transporte urbano, 
a Prefeitura de Tremem-
bé iniciou a elaboração 
do Plano de Mobilidade 
Urbana. Elementos como 
acessibilidade, ciclovias, 
ciclofaixas, transportes 
públicos, regulamentação 
das vias, calçadas, cons-
cientização de pedestres 
e motoristas, transporte 
intermodal, entre outras 
questões relativas a circu-
lação de pessoas, veícu-
los e cargas, poderão ser 
contempladas no Plano.
A etapa inicial consis-
te na coleta de informa-
ções do maior número 
possível de munícipes 
por meio de pesquisas 
públicas. Haverá duas ma-
neiras de realizar o levanta-

mento: presencial e online.
Pela internet o questioná-
rio estará disponível no 
site oficial da Prefeitura 
de Tremembé e em nos-
sa Fanpage. Já pessoal-
mente, um funcionário 
devidamente treinado e 
uniformizado da Prefei-
tura fará a pesquisa com 
munícipes de diversos 
bairros. Ambos os ques-
tionários serão iguais. 
As perguntas são relaciona-
das ao cotidiano dos cida-
dãos em relação aos meios 
de transporte que utilizam.
Após a realização do 
levantamento das in-
formações, a Prefeitu-
ra irá promover audiên-
cias públicas previstas 
para o mês de fevereiro. 
O Plano de Mo-
bilidade Urbana é 
uma exigência da Lei 
Federal nº 12.587, de 3 
de janeiro de 2012. Em 
Tremembé, conta com 
apoio da IPPLAN (Insti-
tuto de Pesquisa, Admi-
nistração e Planejamento).

Prefeitura de
Tremembé

inicia elaboração 
do Plano de

Mobilidade Urbana


