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A GAzetA dos Municípios

A região próxima à sede 
da Apae, no Crispim, está 
recebendo diversas me-
lhorias, que irão benefi-
ciar moradores de toda a 
cidade. As obras da nova 
escola municipal já estão 
entrando em fase final e, 
nessa mesma rua, aber-
ta para atender a unidade 
educacional, está prevista 
a construção de uma cre-
che – a licitação para essa 
obra foi aberta na última 
semana – e um centro de 
iniciação esportiva, por 
meio de convênio com o 

As crianças da rede muni-
cipal de ensino de Taubaté 
já estão no aquecimento 
para o Carnaval. Neste 
ano, o Integral Folia ho-
menageia o Rio Paraíba 
do Sul e abre o evento 
da Avenida do Povo no 
sábado, dia 6, às 20h.
Participam do desfile cer-
ca de 800 integrantes, 
entre alunos do integral, 
Balé da Cidade (comis-
são de frente), mães da 
escola Madre Cecília (ala 
das baianas), ex-alunos, 
entre outros convidados.
O professor Beto Sera-
pião e o monitor Carlos 

A Prefeitura de Tauba-
té informa que a par-
tir do dia 1º de feverei-
ro, os atendimentos do 
plantão odontológico 
do Pronto Socorro Munici-
pal serão transferidos para 
a UPA (Unidade de Pronto 

O distrito de Morei-
ra César receberá, mais 
uma vez, o bloco “Juca 
Teles”, de São Luiz do 
Paraitinga, neste sába-
do, a partir das 16 horas. 
A concentração será em 
frente à agência da Cai-
xa Econômica Federal no 
Terra dos Ipês 2 e o gru-
po seguirá até a Praça do 
Vale das Acácias, com 

Ministério dos Esportes, 
já em andamento. Para 
atender os novos prédios 
e residências, o local está 
recebendo mais uma rede 
de águas pluviais, am-
pliando a já existente e 
que não comportava mais 
a vazão daquela região. A 
nova galeria está passan-
do dentro do terreno da 
Apae, que gentilmente ce-
deu à Prefeitura passagem 
para a construção da rede 
de água. São cerca de 400 
metros de extensão, com 
tubulação de diâmetros de 

Augusto, além de uma 
equipe de oficineiros são 
os responsáveis pela cria-
ção dos carros alegóri-
cos e adereços. Os alunos 
também participaram da 
elaboração das fantasias, 
que foram confecciona-
das com material reciclá-
vel, abordando o concei-
to de sustentabilidade.
O samba-enredo desta-
ca o Rio Paraíba do Sul 
como fonte de subsistên-
cia da população ribeiri-
nha e do desenvolvimento 
da região como um todo, 
além de abordar a pre-
servação desse recurso 

Atendimento) San Marino. 
A transferência do plan-
tão ocorre em função das 
obras de reforma no PS.
A UPA San Marino pas-
sará a concentrar os ser-
viços de plantão, às 20h, 
nos dias de semana e du-

muita animação. O pré-
Carnaval “Caia na Folia” 
promete ser um grande 
sucesso. Para tanto, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba está providenciando 
estrutura de caminhão de 
som e sonorização, além 
de segurança contratada. 
A Polícia Militar esta-
rá presente dando apoio 
ao evento, para garantir 

0,80m e ramais de 0,60m, 
suficientes para atender as 
novas obras. Após a gale-
ria, a rua receberá postes, 
iluminação e pavimenta-
ção asfáltica. Todas essas 
melhorias estão sendo fei-
tas pela equipe da Prefei-
tura. Fase final As obras 
da escola estão entrando 
em fase de finalização, 
com o término do reves-
timento do piso, início 
da pintura geral e instala-
ção dos vidros. A quadra 
coberta da escola tam-
bém está recebendo piso.

hídrico tão importante. 
A melodia foi criada por 
Ari Rangel, professor da 
escola de educação es-
pecial Madre Cecília, e a 
coreografia pelo oficineiro 
Marcelo Campos, da es-
cola Simone dos Santos.
Todos os ensaios da ba-
teria foram realizados no 
PEEJ (Programa Ensino 
Esporte e Juventude) do 
bairro Parque Três Ma-
rias, com a coordena-
ção do mestre Paulão.
Este é o terceiro ano 
que o Integral Folia 
abre as festividades do 
Carnaval de Taubaté.

rante todo o dia aos finais 
de semana e feriados.
O atendimento de ca-
sos de urgência e 
emergência durante a 
semana continua sen-
do feito no PSO (Pronto 
Socorro Odontológico).

a segurança no carnaval 
da cidade. Importante 
lembrar que o ‘Juca Te-
les’ retornará a Pinda-
monhangaba no sábado 
de carnaval, com saída às 
16 horas do Largo do Quar-
tel, seguindo até a Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, que será trans-
formada, mais uma vez, 
em Avenida do Samba.

Prefeitura de Pinda
amplia galeria no Crispim 
para atender nova escola

Integral Folia abre o 
Carnaval de Taubaté 
com homenagem ao 
Rio Paraíba do Sul

Plantão odontológico 
é transferido para UPA 
San Marino em Taubaté

Moreira César recebe
‘Juca Teles’ no sábado



página 2 A GAzetA dos Municípios 28 de janeiro de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 28/01/2016 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opi-
nião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Muni-
cipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários 
órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposi-
ção no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e Panifi-
cadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. Rua Dep. César 
Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Setembro, 258 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 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.

EXPEDIENTE

Em breve o setor contará com no-
vos serviços, com destaque para 
emissão de carteiras de trabalho
O Setor de Documentos 
da Prefeitura de Ubatuba 
funciona na Secretaria de 
Cidadania e Desenvolvimen-
to Social e atendeu cerca de 
quatro mil usuários em 2015.
Entre os serviços prestados pelo 
departamento, estão o Preenchi-
mento do Formulário de Regis-
tro Nacional (RG), a retirada 
de Antecedentes Criminais, do 
Cadastro de Pessoa Física e etc.
De acordo com Alex Vieira, dire-
tor de Apoio aos Conselhos, em 
breve o setor contará com novos 
serviços, com destaque para a 

emissão de carteiras de trabalho.
“Muitas vezes, a pessoa não 
sabe direito nem em qual cida-
de nasceu. Já tivemos casos de 
ficarmos dias ligando em cartó-
rios para resolver”, conta Vieira. 
“É com muita satisfação que 
trabalho no setor. Muitas ve-
zes, as pessoas vem até aqui 
sem nenhum documento e to-
dos sabemos da importância 
de ter um CPF e um RG. Sem 
isso, não se tem dignidade”, 
diz Silvio Cesar Fonseca, Che-
fe de Divisão da SMCDS. 
Para obter mais informações 
sobre o Balcão de Empregos, 
entre em contato pelos tele-
fones (0xx12) 3834-3516. 

Setor de Documentos
da Prefeitura de Ubatuba

atende milhares
de pessoas em 2015
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As inscrições para o EJA 
- Educação de Jovens e 
Adultos – tiveram início 
na última sexta-feira (15), 
e seguem até 12 de feve-
reiro. Para participar, é ne-
cessário apresentar RG e 
comprovante de endereço 
no momento da inscrição. 
Para quem quer concluir 
o Ensino Fundamental, 
a idade mínima é de 15 
anos.  Quem tiver interes-
se em concluir os estudos 

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju foi reaber-
to em setembro de 2015, 
somando até dezembro 
1.199 visitantes. Apenas 
em dezembro, foram 707 
pessoas em visita ao local. 
Dentre os visitantes, cerca 
de 450 foram levados pela 
Secretaria de Esportes, 
que realizou diversas ati-
vidades com seus alunos 
e atletas no local. Também 

Neste domingo (24), às 
16 horas, o Bosque da 
Princesa recebe mais uma 
edição do projeto de Con-
tação de Histórias, com 
Fabiana Fonseca. Nesta 
semana, será a vez do tex-
to “A Menina e o Pássaro 
Encantado”, de Rubem 
Alves. Em seguida, as 
crianças estão convidadas 
a aprender mais sobre os 
pássaros com Ágatha Co-
quetti e Vítor Bernardes 
Valentini Para mais con-
forto, a dica é levar uma 
toalha ou canga, pois a 
atividade é realizada 
no gramado do bosque. 
Lembrando que se esti-
ver chovendo, a contação 
de histórias é automati-
camente transferida para 

Os mais de 13 mil alunos da 
rede municipal, serão melhor 
atendidos com merenda esco-
lar neste ano, graças ao novo 
caminhão frigorífico adquiri-
do pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através de li-
citação federal. O caminhão 
é resultado do cumprimento 
da cidade ao proposto pelo 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), e 
será utilizado para transporte 
de produtos, adquiridos atra-
vés de chamada pública com 
agricultores familiares, e que 
enriquecem a merenda esco-
lar oferecida. O investimento 
no veículo foi de R$190 mil. 
Com o novo caminhão, os 
alimentos que compõem a 
merenda escolar serão trans-
portados com mais seguran-
ça e terão garantia de melhor 

pelo programa pode pro-
curar as secretarias das 
escolas: Prof. Elias Bargis 
Mathias, localizada na rua 
Benedito Bacca Benega, 
nº 60 - Araretama, Prof. 
Mário de Assis César, na 
rua Maria da Glória Carlo-
ta, nº 424 - Jardim Marieta 
Azeredo (Moreira César) 
ou também a Secretaria 
de Educação, que fica na 
Avenida Fortunato Mo-
reira, nº 173 - Centro. O 

visitaram o parque mais 
de 250 munícipes, que 
puderam apreciar a natu-
reza e as novas instala-
ções.  Na visita, é possível 
conhecer algumas das tri-
lhas, além da parte histó-
rica do Parque integrada 
com o município, como 
a tubulação de ferro que 
no passado servia para 
abastecimento de água no 
centro da cidade. Também 

o coreto. Várias atrações 
Em todos os domingos, o 
Bosque da Princesa re-
cebe atividades cultu-
rais, abertas a pesso-
as de todas as idades. 
No segundo e quarto do-
mingos, são realizadas, 
além da contação de his-
tórias, as rodas de dança 
circular e as oficinas de 
modelagem em argila, am-
bas das dez ao meio-dia. 
No primeiro e terceiro do-
mingos, é a vez do projeto 
“Yoga para todos”, tam-
bém na parte da manhã. 
Mais informações so-
bre as atividades po-
dem ser obtidas no De-
partamento de Cultura 
da Prefeitura, telefones 
3643-2690 e 3642-1080.  

armazenamento. Agora, os 
produtos serão entregues nas 
unidades escolares com mais 
rapidez, pela capacidade do 
veículo em comportar um 
número maior de itens, aten-
dendo toda a Rede Municipal 
de Ensino. Para a secretária 
de Educação da Prefeitura, 
esse caminhão era de gran-
de necessidade para melho-
rar ainda mais a qualidade 
do atendimento aos alunos. 
“O caminhão frigorífico foi 
um investimento muito im-
portante para garantir que 
os produtos cheguem com 
maior segurança e qualidade, 
cumprindo o proposto pelo 
PNAE, como também facili-
tando e otimizando o tempo 
das entregas”, avaliou. As au-
las na Rede Municipal terão 
início no dia 15 de fevereiro.

EJA apresenta o conteúdo 
diferente do ensino regu-
lar. Cada módulo equivale 
a um ano ou série, porém 
com a duração de apenas 
seis meses. Com apenas 4 
horas de duração, os dias 
letivos também se diferen-
ciam da escola regular. O 
curso diferenciado é uma 
alternativa para a obtenção 
de certificado por aqueles 
que não puderam concluir 
os estudos na idade certa. 

é feita visitação na “Ex-
posição 5 Elementos” e 
nas “ocas temáticas”. As 
visitas para o mês de ja-
neiro podem ser agenda-
das no Departamento de 
Meio Ambiente (telefo-
ne 3645-1494). Escolas 
e grupos fechados são 
agendados entre terça e 
quinta-feira. Demais in-
teressados são agendados 
aos sábados e domingos.

EJA está com as matrículas 
abertas em Pinda

Visita ao Parque Trabiju é 
opção para férias em Pinda

Bosque terá
contação de histórias 
no domingo em Pinda

Caminhão frigorífico
beneficia merenda escolar 

de estudantes de Pinda



O Melhor Carnaval é aqui

Dia 30/01 (sábado)
PRÉ-CARNAVAL - MOREIRA CÉSAR
16h - bloco Juca Teles, saída em frente à Caixa Econômica Federal de Moreira 
César

Dia 31/01 (domingo)
PRAÇA DA VILA SÃO JOÃO – MOREIRA CÉSAR
16h - bloco do Cupim (Carnavila)

Dia 03/02 (quarta-feira)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA
20h - bloco da Ferroviária, saída em frente à A. A. Ferroviária

Dia 04/02 (quinta-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
19h - bloco das Marchinhas 

Dia 05/02 (sexta-feira)
AVENIDA DO SAMBA
20h - abertura do carnaval com Neguinho da Beija-Flor
PRAÇA DO QUARTEL
20h - banda Nota Samba 
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
23h59 - bloco Socó da Madrugada

Dia 06/02 (sábado)
AV. CEL FERNANDO PRESTES
10h - bloco das Dondocas
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: Banda Wale Som
16h - bloco Juca Teles
19h - banda Charles Anjo 45
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Frente de Varanda

Dia 07/02 (domingo)
BAR DO EPA (Ouro verde)
11h30 - bloco FFDÉF
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: banda Multiband Show
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
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Neguinho da Beija-Flor, 
bandas na avenida do Sam-
ba e Largo do Quartel, ma-
tinês, Juca Teles, Barbosa 
e mais 22 blocos de Pin-
damonhangaba agitam a 
programação do Carnaval 
2016 na cidade. O primeiro 
evento carnavalesco será o 
Festival de Marchinhas, de 
27 a 31 de janeiro, às 20 
horas, no Largo do Quar-
tel. O Bloco Juca Teles, 
de São Luiz do Paraitinga, 
mais uma vez é presença 
garantida no Carnaval de 
Pindamonhangaba, ani-
mando tanto o pré-carna-
val de Moreira César, no 
dia 30, quanto a galera 
no centro da cidade, tra-
dicionalmente no sábado 
de carnaval. O Bloco do 
Barbosa também estará 
de volta a Pinda, na terça-
feira de carnaval. A saída 
desses blocos será no Lar-
go do Quartel, às 16 horas, 
e a chegada será na Aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, devidamente 

As unidades educacio-
nais municipais de Pin-
damonhangaba possuem, 
desde novembro do ano 
passado, nova nomencla-
tura oficial. A mudança 
se deu conforme lei nº 
5839, de 3 de novembro 
de 2015, visando adequar 
a denominação às no-
vas funcionalidades das 
unidades. Assim, ago-
ra as escolas são oficial-
mente denominadas de 
Escolas Municipais e as 
antigas creches passam 
a ser Centro Municipal 
de Educação Infantil. 
De acordo com a lei, es-
colas municipais são as 
instituições de ensino 
fundamental, mantidas 
pelo município, nas quais 

transformada em Aveni-
da do Samba nos dias de 
folia. Neguinho da Beija-
Flor abre oficialmente o 
Carnaval de Pindamo-
nhangaba na sexta-feira, 
dia 5 de fevereiro, às 20 
horas, na Avenida do Sam-
ba, apresentando grandes 
sucessos que prometem 
iniciar a folia com o pé 
direito. Um dos maio-
res destaques do carna-
val de Pindamonhangaba 
será o desfile dos blocos 
locais, que somam 22 
grupos, e que desfilarão 
pelas ruas da cidade em 
diversos dias, e na Aveni-
da do Samba no domingo 
e na terça-feira de Carna-
val. Os foliões encontra-
rão diversão em todos os 
dias da semana, a partir 
da quarta-feira, 3 de fe-
vereiro. Os organizadores 
do desfile de blocos rea-
lizarão a última reunião 
preparatória para o even-
to nesta segunda-feira, às 
19 horas, no auditório da 

são ministrados o curso 
de educação infantil para 
crianças de 4 a 5 anos de 
idade e o curso de ensino 
fundamental de nove anos, 
relativos aos anos iniciais. 
E os Centros Municipais 
de Educação Infantil são 
as instituições mantidas 
pelo município, nas quais é 
mantido apenas o curso de 
educação infantil para o 
segmento de creche, para 
crianças de até três anos 
de idade, e para o seg-
mento pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de 
idade. Importante des-
tacar que os nomes dos 
patronos das unidades 
escolares não foram mo-
dificados, permanecendo 
os mesmos já utilizados.

Prefeitura. Além do festi-
val e dos blocos carnava-
lescos, as matinês e shows 
na Praça do Quartel, e os 
shows noturnos na Aveni-
da do Samba serão realiza-
dos de 6 a 9 de fevereiro. 
A novidade deste ano são 
as matinês na Praça de 
Eventos do Araretama, no 
domingo e na segunda-
feira de carnaval, das 15 
às 18 horas. Mais de 100 
mil pessoas estão sendo 
esperadas em todos os dias 
de festa no Carnaval 2016 
“Caia na Folia”. Como 
nos anos anteriores, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
toda uma estrutura de ten-
das, sanitários químicos, 
sonorização, organização 
de ambulantes e segu-
rança, entre outros, para 
que a festa atraia público 
de todas as idades e seja, 
mais uma vez, um grande 
sucesso. Todas as atrações 
do Carnaval de Pindamo-
nhangaba são gratuitas.

Pindamonhangaba divulga
programação do Carnaval 2016

Pinda Escolas e 
creches

municipais têm 
nova

nomenclatura

Programação Carnaval 2016 Pindamonhangaba
15h - bloco Pé na Cova
19h - banda Frente de Varanda
CAMPO DO CORINTHIANS
15h30 - bloco do Sabatinão
BAR BIFUKS
16h - bloco Los Beudos
AVENIDA DO SAMBA
18h - desfile dos blocos Carnavalescos
       * 18h - bloco Unidos do Morro
       * 18h30 - bloco Nego Loko
       * 19h - bloco Chique Chitas
       * 19h30 - bloco Vai que Cola
       * 20h - bloco Banana Ouro
21h - banda Garotos do Vale
22h - banda Multiband Show

Dia 08/02 (segunda-feira)
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: Charles Anjo 45
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
16h - bloco do Barbosa
19h - bloco El Sombrero
19h - banda Clave de Sol
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Sambatuque

Dia 09/02 (terça-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
19h - banda Garotos do Vale
AVENIDA DO SAMBA
19h30 - desfile dos blocos Carnavalescos
               * 19h30 - bloco do Português
               * 20h - bloco dos Pirados
               * 20h30 - bloco Pé na Cova
               * 21h - bloco Bom a Beça com Jesus
               * 21h30 - bloco Hlera
               * 22h - bloco Esquenta
               * 22h30 - bloco dos Mineiros
               * 23h - bloco do Doutor
               * 23h30 - bloco do Cupim



28 de janeiro de 2016 página 5A GAzetA dos Municípios



página 6 A GAzetA dos Municípios 28 de janeiro de 2016



página 7A GAzetA dos Municípios28 de janeiro de 2016

Transição para a TV digi-
tal vai ocorrer neste ano 
em Rio Verde (GO), Bra-
sília e cidades do entor-
no. Campanha para teles-
pectador será reforçada
Brasília, 25/01/2016 - O Mi-
nistério das Comunicações 
(MC) publicou hoje um novo 
cronograma de transição do 
sinal de TV analógico para o 
digital no Brasil. A portaria 
nº 378 estabelece que a im-
plantação da TV digital vai 
começar com o projeto-pi-
loto na cidade goiana de Rio 
Verde no dia 15 de feverei-
ro próximo. Ainda em 2016, 
Brasília será a única capital 
que migrará totalmente para o 
sinal digital. A capital federal 
e cidades do entorno do Dis-
trito Federal vão fazer a tran-
sição em outubro deste ano.
No decorrer de 2017 será a 
vez de todas as capitais da 
Região Sudeste (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte e Vitória), Goiânia, 
Salvador, Recife e Fortale-
za. Outras cidades do esta-
do de São Paulo e do Nor-
deste também passarão pela 
mudança no próximo ano.
Já em 2018, a transição para 
o sinal de TV digital vai in-
cluir as capitais e importan-
tes cidades das Regiões Sul, 
Centro-Oeste e Norte, todo o 
interior dos estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. O Mi-
nistério das Comunicações 
vai publicar em outras por-
tarias a relação dos demais 
municípios afetados pela 
transição para o sinal digital. 
Para o secretário de Comu-
nicação Eletrônica do MC, 
Roberto Pinto Martins, a 

portaria faz um ajuste no 
cronograma de implanta-
ção da TV digital levando 
em consideração os grandes 
eventos que vão ocorrer no 
país até 2018. “Teremos as 
eleições municipais e Olim-
píadas neste ano, além de 
novas eleições e outra copa 
em 2018. Todos esses even-
tos têm uma participação 
fundamental da TV aberta.”
A v i s o s
A portaria também inten-
sifica a divulgação que as 
redes de televisão terão de 
fazer para avisar os teles-
pectadores sobre o desli-
gamento. A campanha de 
alerta terá início um ano 
antes da data prevista para 
a transição em cada cidade.
O número de inserções do 
logotipo – indicação de que 
se trata de uma transmis-
são analógica - e de tarjas 
informativas sobre o des-
ligamento vai aumentar à 
medida em que se aproxima 
a data-limite para o fim das 
transmissões analógicas.
Além disso, 180 dias antes 
do prazo final, começarão 
a ser exibidos cartelas in-
formativas, e 75 dias antes, 
vídeos informativos aos 
telespectadores. As locali-
dades onde o desligamento 
vai ocorrer neste ano, terão 
30 dias para se adequar às 
novas regras. Esse é o caso 
de Brasília e outras nove 
cidades do entorno do DF.
O Ministério das Comunica-
ções estabelece que durante 
a campanha sobre o desli-
gamento  as emissoras de 
TV vão ter de adotar a pro-
porção de tela de 16:9 (for-

mato widescreen) em suas 
transmissões. Com exceção, 
se as emissoras assim dese-
jarem, dos programas jorna-
lísticos, espaços destinados 
à publicidade comercial e 
programas originalmente 
produzidos no for-
mato de imagem 4:3.
Para o secretário de Comuni-
cação Eletrônica, o objetivo 
de intensificar a comunica-
ção é para reforçar junto à 
população de que a transição 
para o sinal digital é uma 
evolução importante da co-
municação. “A população 
está informada sobre o desli-
gamento, mas não tem a per-
cepção de que é uma evolu-
ção das telecomunicações.”
R e c e p ç ã o
O documento mantém como 
condição para o desliga-
mento da TV analógica que 
93% dos domicílios do mu-
nicípio tenham garantida a 
recepção do sinal digital. O 
Gired - grupo responsável 
pela transição dos sistemas - 
poderá recomendar ao minis-
tério, por decisão unânime, 
a alteração desse percentual.
O Gired terá de apresentar 
ainda ao MC um relatório tri-
mestral sobre o processo de 
transição do sistema analógi-
co de TV para o digital. Além 
disso, o Ministério poderá 
requerer, a qualquer momen-
to, um detalhamento sobre 
o andamento dos trabalhos.
A portaria nº 378/2016, 
divulgada hoje, unifica e 
revoga outras cinco por-
tarias publicadas sobre o 
processo de transição da 
tecnologia de TV, em 2014 
e 2015, pelo ministério.

MC divulga novo cronograma de 
desligamento da TV analógica
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