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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura lança obra de  
creche no Parque das  
Palmeiras em Pinda

Esporte em Pinda  
atenderá mais  
3100 crianças

Olimpíadas Escolares 
de Lorena 2016 têm  

início em agosto 

 Nesta semana, às 
10 horas, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza o lança-
mento oficial das obras do 
novo CMEI – Centro Mu-
nicipal de Educação In-
fantil -, nova denominação 
das creches, no Parque 
das Palmeiras.
 O prédio faz parte 
de convênio com o Mi-
nistério da Educação, por 
meio do FNDE – Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – 
via Pac 2, Projeto Proin-
fância Tipo 1.
 Fazem parte des-

 Pindamonhangaba 
teve programa esportivo 
“Programa Segundo Tem-
po” selecionado em pri-
meiro lugar do Estado de 
São Paulo junto ao Gover-
no Federal. O programa 
foi escrito e organizado 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer.   
 O Programa Se-
gundo Tempo contemplará 
22 bairros do município 
com atividades esportivas 
ministradas por profes-
sores e estagiários, além 
de material esportivo e 
uniforme de treinamento. 
As atividades ocorrerão 
sempre no contra turno es-

 No ano que o Bra-
sil  respira esporte com a 
preparação para as Olim-
píadas, que acontecem em 
agosto no Rio de Janeiro, 
Lorena realiza mais uma 
edição das Olimpíadas 
Escolares. O objetivo da 
competição é aproximar 
crianças e jovens do espor-
te, estimulando a prática 
de atividades esportivas.
 Para a 4ª edição da 
competição, estão defini-
das as datas e modalidades 
esportivas. O evento reúne 
milhares de alunos  de es-
colas públicas da rede mu-
nicipal e estadual, além de 
instituições particulares.
 Este ano, serão 13 
modalidades em duas eta-

te convênio mais quatro 
creches: Arco-Íris, Manti-
queira, Centro e Crispim, 
cujas obras também estão 
iniciando nos próximos 
dias. O valor do repasse 
foi de R$ 1.979.860,84 por 
unidade.
Informações da Obra
 O Projeto Proin-
fância Tipo 1, modelo 
de projeto padrão de 
educação infantil, terá 
capacidade para atender 
188 alunos em turno inte-
gral, ou ampliar essa capa-
cidade em turnos 
alternados, contando com 
1.510,23 m² construídos.

colar, duas horas por dia, 
cada criança praticará três 
modalidades esportivas 
semanalmente, sendo duas 
modalidades coletivas e 
uma individual. Atletis-
mo, vôlei, futsal, judô, tae 
kwondo, hadebol, tênis de 
mesa, futebol de campo, 
damas, xadrez, capoeira, 
entre outras, são algumas 
das modalidades que inte-
gram o programa.
 No total, serão 
31 polos de 100 crianças 
realizados em diversos 
bairros do município. Os 
bairros que serão contem-
plados: Andrade, Azere-
do, Araretama, Bairro das 
Campinas, Bonsucesso, 

pas. A abertura  e início da 
competição acontecem no 
dia 22 de agosto. A primei-
ra etapa das Olimpíadas 
contará com as seguintes 
modalidades: Atletismo, 
Handebol, Damas, Volei-
bol, Judô e Tênis.
 Prevista para acon-
tecer em novembro, a se-
gunda etapa abrangerá 
as seguites modalidades: 
Basquete, Karatê, Nata-
ção, Tênis de Mesa, Fut-
sal, Vôlei de Areia e Xa-
drez.
 Este é o maior 
evento estudantil esporti-
vo de Lorena, e é destina-
do a todas as escolas pú-
blicas da rede municipal e 
estadual que atuam na ci-

 As unidades são 
dotadas de ambientes 
essenciais para a aprendi-
zagem das crianças, 
como: salas de aula, sala 
multiuso, sanitários, fral-
dários, pátio coberto, 
parquinho, refeitório, en-
tre outros ambientes, que 
permitem a realização de 
atividades pedagógicas, 
recreativas, esportivas e de 
alimentação, além das 
administrativas e de servi-
ço.
 O novo Cmei do 
Parque das Palmeiras será 
na Avenida Amélia Prata 
Balarin, s/nº. 

Bosque, Castolira, Cerâ-
mica, Cidade Jardim, Ci-
dade Nova, Feital/Vista 
Alegre, Goiabal, Jardim 
Regina, Karina / Ramos, 
Mantiqueira, Maricá, 
Mombaça, Morumbi, San-
ta Cecilia, Triângulo e Vila 
Rica.
 O Programa Se-
gundo Tempo já foi sele-
cionado e publicado pelo 
Governo Federal no Diá-
rio Oficial da União sob a 
portaria nº4 de 29 de abril 
de 2016 e aguarda a assi-
natura do convênio para a 
liberação dos mais de R$2 
milhões de investimentos 
no esporte de Pindamo-
nhangaba

dade, além das instituições 
particulares. As atividades 
acontecerão no CSU (Cen-
tro Social Urbano), quadra 
do São Roque e Colégio 
Delta.
 A última edição 
das Olimpíadas Escolares 
contabilizou a participação 
de 12 instituições de ensi-
no e cerca de 1400 atletas. 
Para este ano, estima-se 
um aumento no número de 
escolas participantes e de 
alunos envolvidos.
 A 4ª edição da 
Olimpíadas Escolares é 
uma realização da Prefei-
tura de Lorena, por meio 
da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer e da Se-
cretaria de Educação.

Transparência:  
Secretaria de Saúde  

em Tremembé

 O Gestor do Sis-
tema Único de Saúde do 
Município convida para 
audiência pública onde 
será apresentado o Balan-
cete Financeiro do 1º Qua-
drimestre de 2016 
sobre as despesas e fontes 

de recursos aplicados na 
Saúde, bem como a 
oferta e a produção de 
serviços na rede assisten-
cial própria e contratada, 
que acontecerá na Câmara 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 

neste município, no dia 
27 de junho de 2016, às 
10h, em cumprimento 
à Lei Complementar nº 
141/2012.
 Contando com sua 
valiosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.
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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

 
 
 
 
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro pelo pó ser refrescante, 
depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne 
câimbras, além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada 
de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana e laranja, com morango pi-
cado, com melancia e mel ou com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar 
água e bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca 
guarde a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias fru-
tas. Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi com hortelã e 
uva com morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas 
informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às dietas. Experimente 
substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e 
usar sempre água mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-los também é muito 
importante. Evite adoçar os sucos e, se o fizer, prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles 
são muito mais saudáveis do que o açúcar refinado.
 
Humor

Um artista de circo está dirigindo até o local da sua próxima apresentação. Durante 
uma blitz, um policial para o carro dele e pergunta:
- Onde você está indo com esse equipamento pirotécnico?
- Eu trabalho no circo e faço um espetáculo pirotécnico.
- É uma boa desculpa, senhor.
- Eu estou falando a verdade!
- Pode provar isso?
Em pouco tempo, o artista começa a demonstrar a sua habilidade.
Um casal que está parado logo atrás fica impressionado com a apresentação e o moto-
rista diz à sua mulher:
- Ainda bem que eu resolvi não beber hoje... Olhe o teste que eles estão aplicando hoje!
***
Um advogado e seu cliente, no escritório, conversando sobre um caso de assassinato:
- O resultado do teste de DNA saiu ontem.
- E ai?
- Bem, tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro?
- A ruim.
- A notícia ruim é que o teste mostrou que o sangue encontrado na cena do crime é, de 
fato, seu.
- Não diga isso. Minha vida está arruinada.
- Não é para tanto. Mantenha a calma.
- Tudo bem! Mas qual é a boa notícia?
- A boa é que o nível do seu colesterol está abaixo de 110!
 
Mensagens

Não espere...
... amar para ser amado...
... um sorriso para ser gentil...
... a mágoa para pedir perdão...
... a dor para acreditar nas orações...
... os elogios para acreditar em si mesmo...
... a queda para lembrar-se dos conselhos...
... a separação para buscar a reconciliação...
... o dia da sua morte sem antes amar a vida...
... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...
... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...
... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...
***
A jabuticabeira

Um jovem se aproxima de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o velho.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos 
pensassem assim como você!
 
Pensamentos, provérbios e citações

Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres enchido a barriga.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
Nada dura tanto exceto as mudanças.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer o mundo mudar.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.

MISCELÂNEA Unidades do Detran.SP  
mantêm atendimento

 O Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) in-
forma que suas unidades 
estão operando em todo 
o Estado. Mesmo com a 
paralisação temporária de 
parte dos funcionários pú-
blicos iniciada na manhã 
desta segunda-feira (20/6), 
o atendimento é mantido 
com os funcionários ter-
ceirizados e a parcela de 
servidores que optaram 
por cumprir com suas ati-
vidades e não aderir ao 
movimento. Além disso, a 
lei de greve prevê a conti-
nuidade do serviço públi-
co prestado. Portanto, a 
categoria deverá conservar 
uma parcela do efetivo tra-
balhando. 
 O Departamento 
de Trânsito fará todos os 
esforços necessários para 
manter o atendimento em 
suas unidades, minimi-
zando os impactos nega-
tivos que a paralisação 
pode causar aos usuários. 
No entanto, o prazo para 
emissão de alguns docu-
mentos pode ser maior do 
que o habitual. 
 Importante des-
tacar que o cidadão pode 
fazer quase 30 serviços de 
trânsito de forma 100% 
online, no portal do De-
tran.SP (www.detran.sp.
gov.br), sem sair de casa. 
Outra opção é ir aos postos 
Poupatempo, que ofere-
cem os principais serviços 
de trânsito. 
Já o licenciamento de ve-
ículo e a troca da 1ª habi-
litação pela CNH Defini-
tiva podem ser solicitados 
eletronicamente via rede 
bancária. Basta pagar a 
taxa do serviço no caixa 
eletrônico ou no internet 
banking junto com o cus-
to de envio pelos Correios, 
que é de R$ 11, para rece-
ber o documento em casa. 
 O Disque Detran.
SP, central telefônica para 
obter informações sobre 

os serviços de trânsito, 
funciona normalmente. 
Cidadãos dos municípios 
com DDD 11 podem li-
gar para o telefone 3322-
3333. Já os moradores das 
demais localidades devem 
ligar no 0300-101-3333. 
Diálogo constante – O 
Departamento de Trânsi-
to mantém amplo diálogo 
com a categoria. O De-
tran.SP tem atuado de for-
ma transparente e realiza 
reuniões frequentes para 
debater as reivindicações 
com o grupo de trabalho 
formado por representan-
tes do Sindicato, da Asso-
ciação e dos próprios ser-
vidores. 
 A reivindicação do 
benefício de alimentação 
já foi atendida pela autar-
quia. O edital da licitação 
foi publicado no início de 
junho e o processo de con-
tratação da empresa que 
fornecerá o vale-refeição 
aos servidores públicos 
do órgão em todo o Esta-
do está em curso. Mais de 
3 mil profissionais serão 
beneficiados com o valor 
diário de R$ 23. Para as 
categorias de oficiais de 
trânsito e oficiais adminis-
trativos lotados no interior, 
o benefício representa um 
complemento de 18,33% 
em relação ao salário men-
sal. Já para os agentes de 
trânsito, equivale a um 
adicional de 11,24%.
 Em um momen-
to delicado do país, com 
crise econômica e queda 
de arrecadação, qualquer 
reajuste salarial deve ser 
amplamente debatido e 
analisado para não com-
prometer o orçamento fis-
cal vigente. 
Confira abaixo os princi-
pais serviços oferecidos 
no portal do Detran.SP e 
no Poupatempo: 
Pela internet: Solicitar 2ª 
via da CNH; Acompanhar 
andamento dos serviços 
de CNH; Agendamento 

de serviços de CNH; De-
fesa e recurso de CNH em 
suspensão ou cassação; 
Consultar pontos da CNH; 
Consulta de aulas práticas; 
Consulta de aulas teóricas; 
Consulta de agendamen-
tos; Consulta do resultados 
de provas; Simulado de 
prova teórica; Certidão da 
CNH; Atualização de en-
dereço da CNH; Acompa-
nhamento do processo de 
1ª habilitação; CNH Defi-
nitiva; Permissão Interna-
cional para Dirigir (PID); 
Acompanhar andamento 
dos serviços de veículos; 
Agendamento de serviços 
de veículos; Comunica-
ção de venda; Atualização 
de endereço de veículos; 
Pesquisa de débitos e res-
trições de veículos de ter-
ceiros; Pesquisa de débi-
tos e restrições de veículos 
do proprietário; Pesquisa 
para emissão da 2ª via do 
licenciamento; Pesquisa 
de gravame (restrição para 
compra ou venda); 2ª via 
de multas para veículos re-
gistrados em outro Estado 
Indicação de condutor 
(real infrator); Solicitar e 
acompanhar defesa e re-
curso contra multas apli-
cadas pelo próprio Detran.
SP; Pedir a aplicação de 
Advertência por escrito. 
 No Poupatempo: 
Pré-cadastro e coleta bio-
métrica (assinatura, im-
pressões digitais e fotos) 
para dar início aos servi-
ços de 1ª habilitação, reno-
vação da CNH; adição de 
categoria; mudança de ca-
tegoria e transferência de 
habilitação de outro mu-
nicípio do Estado de São 
Paulo (precisa agendar); 
Certidão da CNH (con-
sulta e emissão); Comuni-
cação de venda de veícu-
lo; Consulta de pontos da 
CNH; Licenciamento de 
Veículo; 2ª via de licencia-
mento; Consulta de multas 
e Permissão Internacional 
para Dirigir (PID). 



página 3A GAzetA dos Municípios21 de junho de 2016

Vale do Paraíba registra de 
37,5% no número de  
mortes no trânsito

 Com relação aos 
acidentes com vítimas, 
houve uma diminuição de 
27% nas ocorrências, de-
monstrando índices muito 
positivos e colaborando 
para que a meta para 2020 
de redução em 50% no nú-
mero de vítimas fatais em 
decorrência de acidentes 
de trânsito seja alcançada.
O Infosiga-SP, disponível 
no site www.infosiga.sp.
gov.br, é um relatório que 
traz informações mensais 
sobre óbitos e acidentes 
com vítimas em consequ-
ência do trânsito. A publi-
cação refere-se sempre ao 
mês anterior, com dados 
de acidentes no Estado de 
São Paulo, incluindo todos 
os 645 municípios.
 No caso de óbi-
tos no trânsito é baseado 
na triagem de boletins de 
ocorrência da Polícia Civil 
do Estado de São Paulo. 
E para informações sobre 
acidentes com vítimas, são 
utilizados dados da Polícia 
Militar Estadual e Polícia 
Rodoviária Federal.
 A ferramenta reúne 
dados sobre gênero, faixa 
etária, tipos de acidentes, 
como por exemplo, coli-
sões ou atropelamentos 

e tipos de vítimas, como 
motociclistas ou pedes-
tres.
Do total de óbitos ocorri-
dos no mês de maio, 64% 
foram provocados por co-
lisões e atropelamentos; 
82% envolveram o sexo 
masculino, 23% jovens de 
18 a 29 anos e ainda aponta 
que motociclistas e pedes-
tres se apresentam como 
os principais perfis de ví-
tima, com 28% e 27% dos 
óbitos respectivamente. 
 Em relação ao acu-
mulado do ano, de janeiro 
a maio de 2016, o Infosiga
-SP mostra praticamente 
os mesmo resultados, em 
termos de características 
das vítimas e acidentes.
Ações que contribuíram 
para redução dos números
Dentre as iniciativas que 
continuam contribuindo 
para resultados positivos 
do Infosiga-SP estão o 
Programa Direção Segura 
e a Operação Direção Se-
gura Integrada.
 O programa Dire-
ção Segura foi instituído 
em 2013, é realizado pela 
Polícia Militar do Estado 
e tem caráter preventivo, 
educativo e fiscalizatório, 
atuando diretamente na re-

dução de acidentes e mor-
tes no trânsito causados 
pelo consumo de álcool 
combinado com direção. 
Nos primeiros cinco me-
ses de 2015, 49.894 con-
dutores foram submetidos 
ao teste do etilômetro (ba-
fômetro), enquanto que 
no mesmo período deste 
ano foram 67.982 moto-
ristas. Em 2016 foram re-
alizados cerca de 10.055 
operações de bloqueios. 
 A Operação Dire-
ção Segura Integrada é um 
trabalho realizado em con-
junto com Polícia Civil, 
Polícia Militar, Técnico – 
Científica e o Detran-SP. 
Ao todo 7.106 pessoas 
foram autuadas por em-
briaguez ao volante de 
janeiro a maio deste ano.  
 Dessas 525 come-
teram crime de trânsito 
em razão do teor alcoólico 
apontado pelo etilômetro 
(bafômetro).
 Além dessas cam-
panhas permanentes, a Po-
lícia Militar também atua 
em campanhas preven-
tivas durante os feriados 
prolongados, que também 
são determinantes para 
que bons resultados sejam 
alcançados. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 22, Termo nº 6313
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO DA SILVA PENA FIRME e CAMILA CARVALHO DE 
SOUZA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaratinguetá - SP, nascido em 17 de janeiro de 1991, de profissão militar, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Gilberto Leonel Fortes Azevedo, nº 59, Residencial 
Village Santana, Guaratinguetá/SP, filho de MISAEL PENA FIRME, de 48 anos, nascido na data de 13 
de abril de 1968 e de MARTA FABÍOLA DA SILVA PENA FIRME, de 43 anos, nascida na data de 5 de 
agosto de 1972, residentes e domiciliados em Guaratinguetá/SP, natural de Aparecida/SP. Ela é natural de 
Cruzeiro - SP, nascida em 11 de abril de 1989, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Mario Quintana, nº 56, Campos do Conde II - Versailles, nesta cidade, filha de RAI-
MUNDO LUCIANO DE SOUZA, de 57 anos, nascido na data de 10 de novembro de 1958, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Soledade/MG e de DIRCE CORDEIRO CARVALHO DE SOUZA, 
de 51 anos, nascida na data de 21 de maio de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Franciscópoles/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente 
para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 

Festival da Mata Atlântica 
termina sábado com show 

de Luís Perequê

 Realização do Pro-
jeto Tamar, Aquário de 
Ubatuba e Prefeitura de 
Ubatuba, com apoio do 
Instituto Arcor Brasil e 
patrocínio da Petrobras, a 
III Semana do Mar foi um 
sucesso e termina neste sá-
bado (11/6).
O evento faz parte da Pro-
gramação da 7ª edição do 
Festival da Mata Atlânti-
ca e tem objetivo de sen-
sibilizar, refletir e realizar 
ações em prol da proteção 
às tartarugas marinhas, aos 
mares e oceanos.
 A programação já 
contou com atividades es-
peciais e ainda tem mais 
pela frente. No sábado, o 
dia começa com o mutirão 
de limpeza de praia (adia-
do do último sábado por 
causa do mau tempo) na 
areia da praia do Itaguá, 

em frente à praça da Ba-
leia, a partir das 9 horas.
A limpeza também acon-
tece no mar, pela baía do 
Itaguá, com pranchas de 
SUP e no mergulho para 
a retirada de resíduos em 
maiores profundidades. 
A atividade ocorre com a 
participação de integran-
tes do Aquário de Ubatu-
ba, Instituto Argonauta, 
Projeto Tamar, Cooperati-
va Educacional e Projeto 
Albatroz, além de outros 
parceiros.Ao meio-dia, 
no mesmo local, haverá a 
soltura de tartarugas ma-
rinhas. Após a soltura, o 
personagem Tortuguita 
fará distribuição de cho-
colates junto com o abraço 
do Albatroz, organizado 
pela equipe do Projeto Al-
batroz.
Às 20 horas, o Projeto Ta-

mar apresenta uma atra-
ção musical gratuita e im-
perdível: Luís Perequê e 
Carlinhos Antunes tocam 
com o Quarteto Mundano 
e participação especial de 
P. C. Castilho na sede do 
Projeto. O evento conta 
com apoio do Silo Cultu-
ral de Paraty e marca o en-
cerramento do festival.
Luís Perequê é músico e 
compositor nascido em 
Paraty (RJ). Fundou o Silo 
Cultural José Kleber, es-
paço que se propõe a reve-
lar talentos locais e a pre-
servar e divulgar a cultura 
caiçara. Também criou a 
Rede Caiçara de Cultura, 
que foi representante do 
segmento Caiçara na Co-
missão de Políticas Pú-
blicas para Comunidades 
Tradicionais do Ministério 
do Meio Ambiente.

Substituição Tributária pune 
pequeno comércio

 Substituição tribu-
tária é um método de arre-
cadação de impostos que 
dominou a cobrança do 
ICMS em todos os 
estados nos últimos anos.  
 Em lugar do gover-
no se preocupar, por exem-
plo, com o imposto de um 
refrigerante em todas as 
etapas de comercialização, 
cobra-se uma vez só, quan-
do ele é fabricado.   
 Pareceu uma for-
ma excelente de econo-
mizar na fiscalização, pois 
nenhum bar que vendia o 
refrigerante precisaria se 
fiscalizado, só a fábrica. 
Até que a gente descobre 
por que ninguém havia fei-
to isso antes...
 O maior problema 
que surgiu dessa febre de 
substituição tributária é 
que, na fábrica, não é 
possível saber o valor que 
se venderia o refrigerante. 
Para isso, se faz uma 
média, digamos por três 
reais cada, com valor de 

cinquenta centavos de im-
posto. 
 Justo? Nem tanto. 
Em uma padaria mais lu-
xuosa, esse mesmo refri-
gerante pode custar mais 
de sete reais, e recebe nes-
ta faixa de preço uma car-
ga tributária de 12%.   
 Em um barzinho, 
em uma região menos 
favorecida, não é viável 
atingir essa mesma mar-
gem de lucro, e se o mes-
mo refrigerante for vendi-
do por dois reais, sua carga 
tributária pulará para 27%.
 Uma pequena 
economia do Estado em 
fiscalização, “simplifi-
cando” a arrecadação do 
imposto, gera uma absur-
da injustiça social. Essa 
distorção chama-se “re-
gressividade”, o contrá-
rio da “progressividade” 
que existe, por exemplo, 
no imposto de renda, em 
que um salário mais baixo 
paga menos impostos 
do que os mais altos.

 Além disso, as 
alterações nos tributos são 
pleiteadas por 
sindicatos de empresas, 
onde normalmente as que 
praticam preços mais altos, 
também falam mais alto.  
 Cheguei mesmo 
a ouvir de um estabeleci-
mento desses, que cobrava 
um valor de dez reais por 
refrigerante, que a 
substituição tributária era 
m a r a v i l h o s a .  
 E v i d e n t e m e n t e 
que ele acreditava nisso, 
pois se tomarmos os valo-
res acima, ele pagaria uma 
alíquota de 5%.  
Muito trabalho ainda tem 
de ser feito para ordenar a 
cobrança do ICMS 
depois dessa economia tola 
de esforço de fiscalização 
da substituição tributária e 
espera-se que se faça logo, 
pois o ambiente de negó-
cios precisa ser melhorado 
para que nosso país vença 
esse momento de crise. 
Por: Alfredo Maranca

Reunião debate organização 
dos 33º Jogos Abertos da  

Juventude em Caraguá

 Represen tan te s 
de diversas secretarias da 
Prefeitura de Caraguá, 
Polícia Militar e da Igre-
ja Católica discutiram os 
preparativos dos 33º Jo-
gos Abertos da Juventude 
– Final Estadual na manhã 
desta sexta-feira (17), na 
Secretaria de Educação. 
Caraguá recebe o evento 
pela primeira vez, entre os 
dias 22 de junho e 1º julho.   
 Ao todo, 4.227 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos dirigentes e árbitros 
de 147 cidades das 14 Di-
retorias Regionais de Es-
porte e Lazer do Estado de 
São Paulo passarão pelo 
município no período.
 Durante a reunião 
foram debatidos temas 
relacionados à abertura, 
recepção, alojamentos, 
transporte, manutenção, 
limpeza, informática, se-
gurança, trânsito, locais 
de competições, primeiros 
socorros, equipamentos e 
divulgação. 
 Cerca de 3,5 mil 
atletas ficarão alojados em 
20 escolas municipais de 

Caraguá. Os esportistas 
conquistaram o direito de 
participar da Final Estadu-
al dos “Joguinhos” após 
se classificarem nas fases 
Sub-Regional e Regional, 
na categoria Sub-19.  A 
alimentação dos competi-
dores será fornecida pelo 
Governo do Estado. 
O diretor de Esportes, Le-
andro Domingos de Sou-
za, disse que os jovens são 
atletas de alto-rendimento. 
“Muitos deles disputarão 
futuras olimpíadas”, des-
taca.Jogos da Juventude
A cerimônia de abertu-
ra dos 33º Jogos Abertos 
da Juventude – Final Es-
tadual será na próxima 
quinta-feira (23), às 19h, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia. O Congresso Técnico 
define as chaves e os gru-
pos no mesmo dia da aber-
tura, às 15h, no auditório 
do Campus Módulo do 
Centro. O prédio fica na 
Av. Frei Pacifico Wagner, 
653 – Centro
 Os adolescentes de 

ambos os sexos competem 
no atletismo, basquetebol, 
damas (misto), futebol, 
futsal, ginástica artística 
(Livre, até 14 anos e 17 
anos), ginástica rítmica 
(até 14 anos), handebol, 
judô, natação, tênis, tênis 
de mesa, voleibol, vôlei de 
praia e xadrez.  Mais infor-
mações podem ser obtidas 
no site www.jogosjuven-
tude.caraguatatuba.sp.gov.
br ou pelo telefone (12) 
3885-2200.
 Os atletas repre-
sentam as Diretorias Re-
gionais de Esporte e Lazer 
de Araçatuba, Araraquara, 
Barretos, Bauru, Campi-
nas, Franca, Grande São 
Paulo, Marília, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José dos Cam-
pos, São José do Rio Preto 
e Sorocaba.
Os 33º Jogos Abertos da 
Juventude – Final Estadu-
al são uma realização da 
secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude do Estado 
de São Paulo em parceria 
com o Governo Municipal 
de Caraguatatuba. 
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Após sucesso da  
Virada, Taubaté recebe 

Circuito Cultural  
Paulista em junho

Revitaliza praça do  
Sítio Santo Antônio em 

parceria com MRV  
Engenharia em Taubaté

 Com a missão de 
ampliar o acesso à cultura 
de forma descentralizada, 
o Governo do Estado de 
São Paulo e a Prefeitura 
de Taubaté apresentam no 
próximo dia 19 de junho 
(domingo), o Circuito Cul-
tural Paulista, em Taubaté. 
O evento acontece na Ave-
nida do Povo, a partir das 
16h.
 A cantora Ma-
ria Gadú faz o principal 
show do dia, às 16h30.  
 Mas o domin-
go também conta com a 
abertura de palco, às 16h, 
com Peleco Voz e Violão, 
e após a atração principal, 
a festa prossegue com as 
bandas Twyla, às 18h, e 
Mil Volts, às 19h.
 Ao longo do ano, 
cada cidade parceira do 
circuito recebe um espe-
táculo por mês, de março 
a junho e de agosto a no-

 A Prefeitura de 
Taubaté entrega nes-
te sábado, 18 de junho, 
às 10h, a praça “José  
Antônio Ramos”, no  
bairro Sítio Santo Antônio.  
 O espaço públi-
co foi revitalizado em  
parceria com a MRV  
Engenharia.
 Com uma área de 
2.900 m², a praça rece-

vembro, de forma a com-
por temporadas artísticas 
que movimentam a vida 
cultural dos mais de 100 
municípios participantes, 
valorizando os teatros e 
centros culturais locais, 
além de espaços alternati-
vos.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um dos mais 
importantes programas de 
difusão cultural e de for-
mação de plateias dentre 
os mantidos pela Secreta-
ria da Cultura do Estado.
 Programação com-
pleta:
16h – Abertura de Palco – 
Peleco voz e violão
16h30 – Maria Gadú
18h – Banda Twyla
19h – Banda Mil Volts.
 Virada Cultural 
Paulista
Em maio, Taubaté rece-
beu pela primeira vez, a 
Virada Cultural Paulista, 

beu cerca de R$ 300 mil 
em investimentos, com  
melhorias como revitali-
zação da calçada de pe-
destres na rua Ortiz Patto e  
avenida Bandei-
rantes, pista de  
caminhada, campo de  
futebol society com 
arquibancada, pergolado 
de madeira, bicicletário, 
paisagismo, aparelhos 

que contou com atrações 
como Demônios da Ga-
roa, A Banda Mais Bonita 
da Cidade, Karina Buhr, 
Cidade Negra, Toquinho, 
entre outros, na Avenida 
do Povo. O evento tam-
bém se estendeu para ou-
tros locais da cidade como 
Teatro Metrópole, Praça 
Dom Epaminondas, Mu-
seu da Imagem e do Som 
de Taubaté (MISTAU), 
SEDES, Sesc e Praça San-
ta Terezinha.  Ao todo, o 
evento teve um público de 
mais de 65 mil pessoas.
 A Virada Cultural 
Paulista é realizada pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo e pe-
las prefeituras das cidades 
participantes, com parceria 
do SESC-SP e conta com 
apoio do MIS – Museu da 
Imagem e do Som de São 
Paulo, Pensarte, Museu do 
Café e Cavalera.

para exercícios físicos e 
nova iluminação.
 Serviço
 Entrega da revitali-
zação da praça José Antô-
nio Ramos
Data: 18 de junho
Horário: 10h
Endereço: Avenida Ban-
deirantes, sem número, lo-
teamento Sítio Santo An-
tônio. Taubaté – SP.

III Arraial da Educação 
em Tremembé atrai e  

agrada grande público 
mais uma vez

 Já em sua 3ª edi-
ção, o Arraial da Educação 
na Praça atraiu, mesmo 
com tanto frio, um público 
estimado em 8000 pesso-
as, entre alunos, pais, con-
vidados e demais muníci-
pes.
 A praça Geraldo 
Costa se transformou em 
um “Caminho da Roça”, 
tema da festa, durante os 
3 dias. As barracas das 
escolas estavam decora-
das com chitas, flores e 
adereços que remetiam ao 
tema. Toda cheia de ban-
deirinhas coloridas, a área 
geral do Arraial ficou mui-
to aconchegante e o por-
tal lembrou uma porteira 
da roça. Um grande gali-
nheiro de fazenda, cheio 
de galinhas, ovos, ninhos, 
carroça, fenos e outros ani-
mais preencheram o palco 
completando o clima.
 A festa que aconte-
ceu nos dias 10, 11 e 12 de 
Junho chamou a atenção, 
mais uma vez, pela orga-
nização e pelas atrações. 
Reunindo todas as escolas 
da Rede Municipal, con-
tou ainda com a participa-
ção das barracas da escola 
VespeR, do CEEP- Centro 
Atendimento Educação 
Especial e a do Fundo 
Social de Solidariedade. 
O destaque da festa ficou 
por conta das apresenta-
ções das escolas. Tivemos 
maior participação de alu-
nos se apresentando, cerca 
de 2100, que mostraram 
criatividade e organiza-
ção. O público foi agracia-
do por belas coreografias, 
muitas com teatralidade 
e com músicas do nosso 
cancioneiro popular, tam-
bém relacionadas à temá-
tica.
 O evento contou 
ainda com as barracas de 

brincadeiras comanda-
das pelo Programa Mais 
Educação, com sua equi-
pe sempre animada e dis-
posta a receber o grande 
número de crianças que 
passou por lá, e a barraca 
da Integração, um espaço 
reservado para divulgar e 
promover atividades re-
ferentes aos três Progra-
mas tripés da Educação, o 
FAST- Famílias e escolas 
juntas, o Mais Educação e 
o Projeto Comunidade de 
Aprendizagem. Nesse es-
paço estavam presentes os 
voluntários das escolas, os 
coordenadores dos progra-
mas e monitores.
 “Nossa barraca, 
não só apresentou os Pro-
gramas, como também 
propiciou que os visitan-
tes vivenciassem ativida-
des práticas.  Isso chamou 
muita atenção. O volunta-
riado estava em evidência 
na barraca, pois é a base 
dos 3 Programas. Os vo-
luntários presentes convi-
davam os visitantes para 
se tornarem voluntários 
também e ficamos felizes 
com o retorno das pesso-
as”. Nos conta Tumaki 
Aruanã, um dos coordena-
dores do Programa FAST.
 Na praça, em um 
ambiente familiar, o pú-
blico se divertiu com os, já 
tradicionais, caipiras ani-
madores da festa da Cia. 
Do Sol e dançaram ao som 
da dupla Luiz e Priscila e 
do cantor sertanejo Diego 
Rocha, que agitaram o fim 
de noite.
 O Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli, 
acompanhando da primei-
ra dama Andréa Vaqueli, 
marcou presença na festa.
“Estou muito contente 
com mais esse Arraial.  
  Como nos 

anos anteriores, a festa 
estava cheia, muito bem 
animada e organizada. 
Esse evento já faz parte do 
nosso calendário anual e 
vem mostrando sempre o 
eficiente trabalho de todos 
da Educação, diretores, 
coordenadores, professo-
res e todos os envolvidos. 
Parabenizo a Secretária de 
Educação, Prof.ª Cristiana 
Berthoud, pela iniciativa e 
agradeço a todos os muní-
cipes que prestigiaram o 
evento.  É muito bonito e 
emocionante ver as famí-
lias participando dos even-
tos da cidade. Tremembé 
merece o melhor sempre.
 A Secretária de 
Educação aproveita para 
agradecer a todos os cola-
boradores do evento:
 “Esse ano o evento 
superou as expectativas e 
nosso objetivo, que sem-
pre foi integrar as escolas 
para o fortalecimento do 
trabalho em rede e opor-
tunizar a participação e a 
apreciação de toda comu-
nidade, foi mais uma vez 
atingido. Aumentamos 
muito a participação dos 
alunos. Com o ofereci-
mento de transporte, tive-
mos adesão de aproxima-
damente 762 pessoas da 
área rural da cidade, o que 
nos deixa muito felizes.  
 Parabenizo e agra-
deço a todos os apoiado-
res, Secretaria de Turismo, 
Cultura e Esporte, Saúde, 
Planejamento, Obras, se-
tor de Trânsito, Corpo de 
bombeiros e a Polícia Mi-
litar que garantiu a segu-
rança das famílias que fo-
ram a Praça da Estação; e, 
claro, meu agradecimen-
to especial a toda minha 
equipe da Rede Municipal 
de Educação pelo impecá-
vel trabalho”.


