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A GAzetA dos Municípios

Ilhabela ganha sua
primeira sala

de cinema

Ano Novo começa
com DPVAT 37%

mais barato

Michel Temer fixa novo
salário mínimo em R$ 937

A população de Ilhabela 
foi beneficiada com a pri-
meira sala de cinema da 
cidade. Trata-se do Cine 
Villa Bella, entregue ofi-
cialmente pela municipali-
dade e que funcionará no 
novo “Centro Cultural da 
Vila”, inaugurado no dia 2 
de dezembro.
No Cine Villa Bella serão 
apresentadas sessões de 
cinema e de audiovisuais, 
de modo a estimular o for-
talecimento da identidade 

Depois de tantas dificul-
dades que o brasileiro en-
frentou para saldar seus 
compromissos, eis que 
2017 traz uma boa no-
vidade para quem tem 
veículo motorizado. O 
valor do seguro obriga-
tório, o DPVAT, entra no 
novo ano com redução de 
37%, após um acordo com 
a Superintendência de  
Seguros Privado (Susep), 
que levou em considera-
ção a queda do número de 
indenizações pagas desde 
2014, com destaque para 
os casos de invalidez.
O cidadão que tem um 
veículo automotor (ex-
ceto picape) vai pagar 
R$ 63,69 frente ao valor 
de R$ 101,10 pago em 
2016. Para as motoci-

O presidente da República, 
Michel Temer, anunciou o 
novo valor do salário mí-
nimo que entrará em vigor 
a partir de 1º de janeiro. 
O decreto assinado pelo 
governo federal foi publi-
cado no Diário Oficial da 
União de hoje (30) fixando 
o novo mínimo, que passa 
de R$ 880 para R$ 937.
Em nota divulgada no iní-
cio ontem (29), o Ministé-
rio do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão 

cultural caiçara; promover 
a pesquisa e documentação 
da cultura cinematográfica 
com caráter educativo; e 
divulgar as belezas natu-
rais e a história da cidade 
ao mercado cinematográfi-
co e audiovisual.
A seleção dos filmes prio-
rizará obras que possuam 
abordagens que reforcem 
a identidade cultural cai-
çara, temas que discutam o 
mar e os seus personagens, 
além de obras clássicas, de 

cletas, o custo do segu-
ro que era de R$ 286,75  
recuará para R$ 180,65. 
Quem possui máquinas 
de terraplanagem e equi-
pamentos móveis em ge-
ral deixará de pagar R$ 
105,81 para desembolsar 
R$ 66,66.
Para que houvesse a redu-
ção, foi preciso uma forte 
pressão onde se uniram 
Polícia Federal (PF), Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG), Tribu-
nal de Constas da União 
e uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI).  
Na decisão encerrada em 
setembro, a gestão des-
se seguro foi acusada de 
inflar os preços, em de-
corrências de aumento 
artificial de despesas e de 

informou que o reajuste 
significa um aumento de 
R$ 38,6 bilhões da mas-
sa salarial em 2017. Esse 
valor representa 0,62% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e, segundo o gover-
no, terá “efeitos positivos 
na retomada do consumo e 
do crescimento econômico 
ao longo do ano”.
O valor do mínimo anun-
ciado hoje é menor do que 
aquele que o Congresso 
Nacional aprovou em de-

entretenimento (sucessos 
de bilheteria) e de interes-
se em outras linguagens 
audiovisuais, de todos os 
gêneros e formatos.
Além do cinema, o Cen-
tro Cultural que funcio-
na no prédio revitalizado 
do antigo colégio Gabriel 
Ribeiro, na Vila, conta 
ainda com o Salão de Ar-
tes “Waldemar Belisário”, 
sede da Fundaci e Biblio-
teca Municipal “Dr. Rena-
to Lopes Corrêa”. 

fraudes, além de superes-
timar a constituição de re-
servas técnicas
Tabela do DPVAT 2017
Automóveis: R$ 63,69 
(antes era R$ 101,10)
Motocicletas: R$ 180,65 
(antes era R$ 286,75)
Caminhões e caminhone-
tes: R$ 66,66 (antes era R$ 
105,81)
Ônibus e micro-ônibus 
com cobrança de frete e 
lotação de mais de 10 pas-
sageiros: R$ 246,23
Ônibus e micro-ônibus 
sem cobrança de frete ou 
lotação de até 10 passagei-
ros, com cobrança de fre-
te: R$ 152,67
Ciclomotores de até 50 
cilindradas (‘cinquenti-
nhas’): R$ 81,90 (era de 
R$ 130)

zembro no Orçamento 
Geral da União para 2017,  
no valor R$ 945, 80. No 
anúncio oficial do valor, 
mais baixo, o governo ex-
plicou o motivo da altera-
ção. A justificativa está no 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), 
utilizado para calcular o 
reajuste do mínimo e que 
foi menor do que o previs-
to inicialmente.
“A estimativa para o INPC 
em 2016 é de 6,74% cal-
culada pelo Ministério da 
Fazenda, menor do que a 
previsão de 7,5% realiza-
da em outubro quando do 
envio da Lei Orçamen-
tária Anual de 2017 [...]. 
No acumulado do ano, até 
novembro, o INPC está 
em 6,43%. Em virtude da 
inflação menor em 2016, o 
reajuste será menor do que 
o previsto na LOA [Lei 
Orçamentária Anual]. Tra-
ta-se, portanto, de aplica-
ção estrita da legislação”. 

Sesc Taubaté oferece
no mês de janeiro o 
‘Programa de Férias’

Programação será promo-
vida entre os dias 10 e 27 
de janeiro; inscrições se-
rão feitas essa semana.
O Sesc Taubaté oferece no 
mês de janeiro o ‘Progra-
ma de Férias’.
As atividades serão pro-
movidas entre os dias 10 e 
27, terça à sexta.
Nesses dias, as ações serão 
de 8h às 11h30 e das 14h 
às 17h30.
As atividades são desti-
nadas a crianças de 7 a 12 

anos.
INSCRIÇÕES/ Du-
rante o período das fé-
rias serão oferecidas  
atividades esportivas, 
aquáticas, jogos e brin-
cadeiras para as crianças, 
além de atividades esporti-
vas ligadas ao Sesc Verão, 
como o Vôlei Sentado e o 
Circuito de Atletismo.
As inscrições ficarão aber-
tas entre os dias 3 e 5 de 
janeiro, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, para as 

crianças que possuem a 
Credencial Plena do Sesc.
Os demais  
interessados podem se ins-
crever no dia 6, das 8h às 
18h, no dia 7, das 14h às 
16h e no dia 8, das 10h às 
13h.
Os documentos neces-
sários para a inscrição 
são o RG do responsável  
e uma cópia do RG ou da 
Certidão de Nascimento 
da criança, além do com-
provante de endereço.
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Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas.
Cinófilos são os criadores de cães.
Columbófilos são os criadores de pombos correio.
Entomologistas são os especialistas de insetos.
Ornitólogos são os especialistas de pássaros.
Piscicultores são os criadores de peixes.
Sericultores são os criadores de bicho da seda.
Zoólogos são os que estudam os animais.
***
Coletivo de alguns animais

Alcatéia de lobos.
Bando de pássaros.
Cardume de peixes.
Cáfila de camelos.
Colméia de abelhas.
Comboio de animais de carga.
Fauna de animais de uma região.
Manada de bois, búfalos ou elefantes.
Matilha de cães.
Ninhada de pintos.
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.).
Rebanho de gado ou ovelhas.
Plantel de cavalos.
Récua de bestas de carga ou cavalgadura.
Revoada de pássaros.
Tropa de cavalos.
Vara de porcos.

Humor

Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a ce-
gonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz 
os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em 
casa?
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas maté-
rias, colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa, que maravilha!
E o amigo esclarece: 
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou tentando 
vender o meu computador e o meu celular.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
Quando você se observar à beira o abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausar de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com 
inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Se não existisse pessoas más, não existiria bons advogados.
O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
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EXPEDIENTE 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.
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das Letras.
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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.

Dupla Fred & Kadu vence 
a grande final da 2ª edição 

do Duelo Sertanejo

A dupla Fred & Kadu ven-
ceu a grande final da 2ª 
edição do Duelo Sertane-
jo, realizado em São José 
dos Campos. Após seis 
eliminatórias ao longo dos 
meses de novembro e de-
zembro e a participação de 
36 competidores, o vence-
dor foi anunciado ontem 
(dia 21) durante evento no 
restaurante Calçada Brasi-
leira, zona sul da cidade. 
O júri formado por profis-
sionais da imprensa e mú-
sicos profissionais avaliou 
repertório musical, técnica 
de canto, presença de pal-
co e empatia com o públi-
co de nove finalistas. Na 
apresentação que selou a 
vitória, Fred & Kadu can-
taram músicas de Jorge e 
Mateus, Bruno e Barreto, 
João Bosco e Vinicius, 
além de um pot-pourri, 
executando várias músi-
cas sem pausa e sobrepos-
tas, o que chamou atenção 

sobre sintonia e harmonia 
da dupla. “O carinho e a 
receptividade do público 
foram essenciais durante 
toda competição. Esse é 
um reconhecimento que 
demonstra a seriedade do 
nosso trabalho” disse Fred 
ao término do evento. 
De acordo com Kadu, a vi-
tória representa mais uma 
motivação para a carreira. 
“Nós temos uma trajetória 
artística relativamente cur-
ta. Precisamos ser persis-
tentes diante dos desafios 
e percalços do mercado. 
Mas são essas conquistas 
e o apoio da família que 
recompensam todos os es-
forços,” disse. Segundo os 
cantores, o objetivo agora 
é reunir canções de autoria 
própria que vão compor 
um CD que será lançado 
em breve. 
Apresentação da dupla 
durante evento no restau-
rante Calçada Brasileira, 

zona sul da cidadePa-
ra o músico profissional 
Marlon, da dupla Marlon 
e Marcelo, um dos ide-
alizadores do evento, o  
Duelo Sertanejo busca 
revelar novos talentos da 
música regional. “É uma 
satisfação ver a repercus-
são do evento. Nosso plano 
é expandir essa ação para 
outras cidades da região e 
gerar oportunidades para 
mais profissionais”, des-
tacou Carreira Nascidos 
em São Francisco Xavier, 
na Serra da Mantiqueira, 
Frediano Graciano (35) e 
Carlos Eduardo Maia (26), 
formaram a dupla Fred & 
Kadu no fim de 2008 para 
animar os eventos em fa-
mília. 
A paixão pela música e 
o repertório que mistura 
moda de viola e sertane-
jo universitário logo ga-
nharam repercussão pela 
região. Influenciados por 
amigos e familiares, a 
perseverança da dupla ra-
pidamente resultou em 
convites para participa-
ções especiais em eventos 
da comunidade. A dupla 
realiza frequentemente 
apresentações em bares e 
casas noturnas do Vale do 
Paraíba. 
Contato para shows: 12 
99634-9124 / 99758-1920 
ou via página Fred & Kadu 
no Facebook.

Centro Paula Souza
oferece cursos gratuitos

a distância de
empreendedorismo

O Centro Paula Sousa, da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia e Tecnologia e Inova-
ção do Governo do Estado, 
oferece cursos gratuitos à 
distância para os interes-
sados em aprofundar o co-
nhecimento na área de em-
preendedorismo e gestão.
O curso Modelagem de 
Negócios, lançado recen-
temente, aborda temas 
relacionados ao empreen-

dedorismo e à criação de 
startups. A iniciativa é uma 
parceria com a Rede Inova 
São Paulo e a Agência de 
Inovação da Unicamp. O 
curso é desenvolvido em 
dez aulas on line de 15 mi-
nutos cada e as inscrições 
podem ser feitas pela in-
ternet.
Introdução à Propriedade 
Intelectual, elaborado pela 
Inova Unicamp, e Avalia-
ção de Tecnologias, em 

parceria com a Unesp, são 
os outros dois cursos à dis-
tância disponíveis em pla-
taforma digital. Os cursos 
são voltados para a for-
mação de pessoal na área 
de gestão de propriedade 
intelectual de núcleos de 
inovação tecnológica.
As inscrições devem ser 
feitas pela internet e po-
dem ser iniciados a qual-
quer momento pelos parti-
cipantes.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 96, Termo nº 6461
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO GONÇALVES DIAS e MA-
RIANGELA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 30 de janeiro de 1989, de profissão engenheiro, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Avenida Diamantes, nº 2314, Eldorado, nesta 
cidade, filho de FERNANDO VIEIRA DIAS, de 61 anos, nascido na data de 16 
de dezembro de 1955 e de ROSANA MARIA GONÇALVES DIAS, de 55 anos, 
nascida na data de 3 de março de 1961, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 
4 de março de 1989, de profissão analista, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de BENEDITO CARLOS 
DA SILVA, de 56 anos, nascido na data de 12 de janeiro de 1960 e de FATIMA 
APARECIDA CORREA LEITE DA SILVA, de 56 anos, nascida na data de 8 
de fevereiro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/
SP, naturais de Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade.

A Prefeitura  
Municipal de Santa 
Branca está aberta 

novamente a  
população,  

atendendo nova-
mente no horário 

administrativo, das 
08:00 às 11:30 e 
13:00 às 17:00.

BLOQUEIRO
CARPINTEIRO
ELETRICISTA INDUSTRIAL – COM 
NR- 10 E NR- 35
ESTAMPADOR
INSTALADOR DE CALHAS
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTI-
VO
LAVADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUS-
TRIAL –  TRABALHO EM ALTURA
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MECÂNICO DIESEL – COM NR-10
NUTRICIONISTA

Balcão de Empregos de Taubaté 
Relação de Vagas desta semana

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no Balcão de Empre-
gos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVAMENTE, para EM-
PRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes sobre as vagas 
por telefone a munícipes interessados em concorrer a vagas de empregos*.

PINTOR INDUSTRIAL
PASSADEIRA (COM EXPERIÊNCIA 
NA ÁREA COMERCIAL)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL – COM INGLÊS, ESPANHOL 
OU FRANCÊS
SALGADEIRA
SERRALHEIRO – COM EXP. EM JA-
NELAS E PORTÃO DE FERRO
SUSHIMAN
TÉCNICO DE   P.A.B.X.
TÉCNICO ELETRÔNICO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO ÓTICO
VENDEDOR INTERNO

Corretor de imóveis (Lançamento de 
Loteamento)

Vagas disponíveis no PAT
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

Cadastro para Empresas – PAT
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  entrar em contato pelo 
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Desemprego atinge 12
milhões de pessoas no Brasil

O número de desempregados 
no Brasil atingiu 12,1 milhões 
de pessoas, equivalente a 11,9% 
de pessoas desocupadas no tri-
mestre móvel encerrado em 
novembro. A taxa é a mais alta 
da série histórica da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílio Contínua (Pnad Contí-

nua), que se iniciou em 2012. 
Os dados foram divulgados na 
manhã desta quinta-feira (29) 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). 
O número é quase um ponto 
percentual maior que a taxa de 
desocupação divulgada no tri-
mestre anterior (entre junho e 

agosto de 2016). Em relação ao 
mesmo período no ano passado, 
a taxa teve aumento de 3 pon-
tos percentuais, subindo de 9% 
para 11,9%. Já o contingente 
de desempregados atingiu 12,1 
milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em novembro, o equi-
valente a 3 milhões de pessoas 
a mais em busca de trabalho, 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Já a população 
empregada hoje, 90,2 milhões 
de pessoas, é 2,1% menor que 
o mesmo período do ano passa-
do, quando havia 92,2 milhões 
de pessoas empregadas. A pes-
quisa também mostrou que os 
rendimentos reais das pessoas 
ocupadas (que é a população 
com idade para trabalhar) che-
gou a média de R$ 2.032, valor 
estável em relação ao mesmo 
período de 2015, que atingiu R$ 
2.041.
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Pinda: Vereadores são 
empossados e Magrão 

é escolhido novo
presidente da Câmara

Prefeito reeleito
Ortiz Júnior toma
posse em Taubaté

Prefeitos e vereadores 
eleitos tomam posse no 

Vale do Paraíba

Prefeitos eleitos e vereadores 
tomam posse nas cidades

do Litoral Norte

Além da posse de Isael 
Domingues (PR) e Ricar-
do Piorino (PROS), como 
prefeito e vice de Pinda-
monhangaba, os 11 vere-
adores eleitos na última 
eleição foram empossados 
e o novo presidente da Câ-
mara foi escolhido no do-
mingo (1º).
A cerimônia de posse foi 
presidida por Rafael Go-
ffi (PSDB), pois foi o ve-
reador mais votado com 
3.152 votos. Ele empos-

O prefeito reeleito de 
Taubaté, Ortiz Jr. (PSDB), 
e os 19 vereadores eleitos 
tomaram posse na tarde de 
domingo (1º), no prédio 
do Sedes, no Jardim Ana  
Rosa.
Durante discurso de posse, 
Ortiz agradeceu os servi-
dores públicos e a popula-
ção de Taubaté que o ree-
legeram em primeiro turno 
e comparou a situação da 
Prefeitura em janeiro de 
2013, quando assumiu em 
seu primeiro mandato, e 
janeiro de 2017, afirman-
do que o cenário atual é de 
uma cidade ajustada, dife-
rente de como ele encon-
trou a Prefeitura no come-
ço do primeiro mandato.
“Em 2013 a situação era 
pré-falimentar, a Prefei-
tura devia R$ 60 milhões, 
não pagava fornecedores 
e não tinha capacidade 
de investimento. Hoje, as 
contas estão em dia, esta-
mos entre os 20% de mu-
nicípios brasileiros que 
não devem um centavo a 
nenhum fornecedor, e en-
cerramos o dia 31 de de-
zembro de 2016 com todos 
os compromissos pagos”, 
garantiu o prefeito.
Ortiz também falou sobre 
o processo que cassou seu 
mandato e do vice, Edson 

O primeiro dia de 2017 foi 
marcado pela posse de pre-
feitos e vereadores eleitos na 
última eleição, realizada em 
outubro de 2016, em todas as 
cidades da região do Vale do 
Paraíba. Veja abaixo como 
foi a posse em algumas cida-
des da região:
Jacareí
Izaias Santana (PSDB) assu-
miu como prefeito de Jaca-
reí. Ele entrará no lugar de 
Hamilton Mota (PT) e en-
cerrará 16 anos de governo 
petista na cidade.
Cerca de 500 pessoas par-
ticiparam da cerimônia. O 
novo prefeito ressaltou a 
importância de um trabalho 
conjunto com a Câmara Mu-
nicipal na fiscalização dos 
trabalhos. “Espero da Casa 
Legislativa que fiscalize os 
secretários, a mim, os ser-
vidores e os serviços, apon-
tem erros e falhas. Prefiro as 
críticas do que bajulações. 
Exerçam o papel com so-
berania e independência”, 
discursou Izaias. O vice-pre-
feito, Edgard Sasaki, e os 13 
vereadores eleitos também 
foram empossados. A nova 
presidente da Câmara será 
Lucimar Ponciano (PSDB), 
que será a primeira mulher a 
ocupar o posto. Ela foi eleita 
por oito votos a cinco.
Guaratinguetá
Marcus Soliva (PSB) tomou 
posse, junto do vice Régis 
Yasumura  e dos vereadores 
eleitos, na Câmara Munici-
pal.
Após receber o cargo de 
Francisco Carlos (PSDB), 
que foi derrotado quando 
tentava o segundo manda-
to, o novo prefeito celebrou 
a posse em uma festa orga-
nizada para a população na 
Praça Condesse de Frontin 
(Praça da Estação).

Os prefeitos, vice e verea-
dores eleitos tomaram posse 
nas cidades do Litoral Nor-
te nesse domingo (1º). Veja 
como foi a cerimônia em 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba:
Caraguatatuba
José Pereira de Aguilar Jú-
nior (PMDB) foi empossado 
junto do vice, Eugênio de 
Campos Júnior, e os 15 vere-
adores eleitos em cerimônia 
no Teatro Mário Covas. Mais 
de 1 mil pessoas participa-
ram da posse. A cerimônia 
foi presidida por Aurimar 
Mansano, vereador reeleito 
e com o maior número de 
votos. O ex-prefeito José Pe-
reira de Aguilar, pai do novo 
prefeito, também participou 
da cerimônia.
Aguilar Júnior foi eleito com 
25.138 votos, corresponden-
te a 42,50%.
Ilhabela
Márcio Tenório (PMDB) to-
mou posse como prefeito em 
Ilhabela. Ele foi eleito com 
7.917 votos, correspondente 
a 44,16%. Márcio é servidor 

sou todos os vereadores 
eleitos, que são: Gislene 
Cardoso (DEM), Janio 
Ardito Lerario (PSDB), 
Jorge da Farmácia (PR), 
Felipe César (PV),  
Magrão (PR), Professor 
Osvaldo (PR), Roderley 
Miotto (PSDB), Ronaldo 
Pipas (PR), Renato Cebola 
(PV) e Toninho da Farmá-
cia (PSDB).
O novo presidente da 
Câmara para o biênio 
2017/2018 será Carlos 

Aparecido, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
em agosto do ano passado 
e agradeceu a todos que 
rezaram e torceram para 
que ele conseguisse conti-
nuar à frente da Prefeitura 
por mais quatro anos. E 
também agredeceu ao pai, 
o ex-prefeito Bernardo 
Ortiz, por seu seu exemplo 
como homem público.
Ele garantiu que seu com-
promisso maior será me-
lhorar a educação infantil, 
com mais vagas em cre-
ches e escolas, aumentar 
os leitos hospitalares e me-
lhorar a estrutura da Santa 
Casa, reforçar a segurança 
e dar continuidade aos tra-
balhos realizados na sua 
primeira gestão.
Posse dos vereadores
Os 19 vereadores eleitos 
em Taubaté também to-
maram posse no domingo, 
são eles: Alexandre Ville-
la (PTB), Augusto César 
“Guará” Filho (PR), Bo-
anerge dos Santos (PTB), 
Diego Fonseca, José de 
Angelis “Bilili” e Rodri-
go Luis Silva “Digão”, 
do PSDB, Douglas Car-
bonne (PCdoB), Jessé da 
Silva (SD), João Henrique 
de Moraes Ramos “Den-
tinho”, Orestes Vanone 
e Rodson Lima Junior 

O novo prefeito ressaltou o 
início de um novo projeto 
para uma Guaratinguetá do 
futuro, que busca o cresci-
mento e desenvolvimento 
da cidade. ‘Ficam aqui meus 
agradecimentos a toda po-
pulação de Guaratinguetá 
e, para finalizar, deixo uma 
frase: confiem em nosso tra-
balho”, disse o novo prefeito 
nas redes sociais.
Cruzeiro
Thales Gabriel (Solidarieda-
de) tomou posse em Cruzei-
ro junto do vice-prefeito, Dr. 
Davi (PV), e dos 10 vereado-
res eleitos. O novo prefeito, 
de 30 anos, foi eleito com 
17.211 votos, corresponden-
te a 43,92%.
A cerimônia de posse aconte-
ceu no Oratório Salesiano e 
reuniu autoridades, familia-
res dos eleitos e populares. 
Após o ato, o Thales foi até 
a Prefeitura onde participou 
do ato simbólico de transição 
dos cargos com o ex-prefeito 
Rafic Zake Simão (PSDB).
O novo prefeito agradeceu 
o apoio recebido durante a 
campanha eleitoral, o in-
centivo de seus familiares e 
amigos, e destacou o desa-
fio de administrar Cruzeiro. 
“Vamos fazer uma reestrutu-
ração administrativa, organi-
zar as secretarias e diretorias. 
Estamos pegando a folha de 
pagamento dos funcionários 
para pagar até o 5º dia útil 
e encaminhar projetos para 
a Câmara Municipal que vi-
sam contensão de despesas 
no município”, disse.
Campos do Jordão
Fred Guidoni (PSDB) tomou 
posse para o 2º mandato jun-
to do vice Caê em Campos 
do Jordão. Os 13 vereadores 
eleitos também foram em-
possados na manhã de do-
mingo. O atual prefeito foi 

público municipal. A cerimô-
nia aconteceu no auditório 
do Paço Municipal, localiza-
do no Perequê. Márcio, sua 
vice Gracinha Ferreira e os 
vereadores eleitos foram em-
possados e a eleição da Mesa 
Diretora da Câmara foi feita. 
Após a posse, o ex-prefei-
to Toninho Colucci passou 
o cargo ao novo prefeito e 
aconteceu a assinatura do 
termo de posse.
São Sebastião
Felipe Augusto (PSDB) to-
mou posse junto com o vice, 
Amílton Pacheco, e os 12 
vereadores eleitos no pleito 
de 2016. O novo prefeito foi 
eleito com 19.924 votos, cor-
respondente a 83,2%.
A cerimônia foi presidida por 
Gleivison Gaspar (PMDB), 
vereador mais votado na 
última eleição, na Câmara 
Municipal. O ex-prefeito Er-
nane Primazzi (PSC) passou 
o cargo ao novo prefeito e a 
assinatura do termo de posse 
aconteceu no próprio plená-
rio da Câmara e não no Paço 
Municipal, como estava pro-

Eduardo de Moura “Ma-
grão” (PR), que foi esco-
lhido por 10 votos a um. 
O vice-presidente será 
Professor Osvaldo (PR) e 
Renato Cebola (PV) será o 
2º vice-presidente.
Roderley Miotto (PSDB) 
foi eleito o 1º secretá-
rio e Ronaldo Pipas (PR) 
foi eleito 2º secretário.  
Os integrantes das Comis-
sões Permanentes serão 
escolhidos na próxima 
sessão de Câmara.

“Bobi”, do PV, João Vidal 
(PSB), Loreny Caetano 
Roberto (PPS), Luiz Hen-
rique de Abreu “Neneca” 
(PDT), Maria das Gra-
ças Gonçalves Oliveira 
(PSD), Maria Gorete To-
ledo (DEM), Noilton Ra-
mos (PPS), Nunes Coelho 
(PRB) e Viviane de Aqui-
no “Vivi da Rádio” (PSC).
A cerimônia foi presidida 
pelo vereador que obteve 
o maior número de vo-
tos na eleição, Alexandre 
Villela (PTB). “Sabemos 
que 2017 será um ano de 
desafios, mas os verea-
dores da 16ª Legislatura 
(que se encerrou em 31 de 
dezembro) e da 17ª Legis-
latura estão empenhados 
em fazer um município 
cada vez melhor. Cada 
um de nós estará firme e 
forte para defender a ci-
dade”, disse Alexandre. 
O novo presidente da Câ-
mara será Diego Fonseca, 
o “Digão” (PSDB). Ele 
foi eleito por 11 votos a 
oito e vai presidirá para o 
biênio 2017/2018. Com a 
mesma votação, foi eleito 
1º vice-presidente Nunes 
Coelho (PRB), e a 2º vice
-presidente Maria Gorete 
de Toledo (DEM). *Com 
informações da Câmara 
Municipal de Taubaté

reeleito com 12.927 votos, 
representando 49,19% dos 
votos.
Em discurso, Fred Guidoni 
garantiu a continuidade do 
projeto que transformou a ci-
dade, oferecendo um “novo 
jeito de governar”. Ele tam-
bém ressaltou a importância 
da união, as parcerias com a 
sociedade jordanense e agra-
deceu a todos aqueles que 
somaram esforços nos últi-
mos quatro anos.
Lorena
Fábio Marcondes (PSDB) 
tomou posse junto da vice, 
Maireta Bartelega (PMDB), 
para seu segundo mandato 
em Lorena. Ele foi reeleito 
com 22.981 votos, corres-
pondente a 50,44%.
Em cerimônia realizada na 
noite de domingo no Teatro 
São Joaquim, o prefeito e os 
vereadores assinaram o ter-
mo de posse para o manda-
to de 2017 a 2020. “Vamos 
prosseguir com um modelo 
administrativo que deu certo 
e que tem como principais 
características a eficiência e 
o bom uso do dinheiro públi-
co”, disse o prefeito.
Cachoeira Paulista
Edson Mota (PR) tomou pos-
se nesse domingo na Câma-
ra Municipal de Cachoeira 
Paulista. Ele foi eleito com 
7.670 votos, correspondente 
a 41,85%. Mota irá assumir 
o lugar de João Luiz Ramos 
(PT).
Aparecida
Sargento Ernaldo (PMDB) 
tomou posse como pre-
feito de Aparecida nes-
se domingo. Ele era vice 
prefeito na chapa de  
Márcio Siqueira (PSDB), que 
era o prefeito desde 2012. O 
novo prefeito foi eleito com 
7.388 votos, correspondente 
a 33,53%.

gramado.
Felipe Augusto disse em dis-
curso que terá uma grande 
responsabilidade como pre-
feito, principalmente na área 
de saúde e educação. Ele rei-
terou o compromisso de fina-
lizar as obras no Hospital de 
Boiçucanga.
Ubatuba
Delcio José Sato (PSD) to-
mou posse como prefeito de 
Ubatuba. Ele foi eleito com 
14.243 votos, corresponden-
te a 36,41%. Sato assumirá a 
Prefeitura no lugar de Mau-
rício Moromizato (PT), que 
era candidato à reeleição.
Em seu discurso de posse, 
o prefeito eleito agradeceu 
a população pela confiança 
e disse que todos os eleitos 
devem se unir para ajudar a 
melhorar a vida do cidadão 
de Ubatuba. “Tanto os vere-
adores na Câmara como nós 
na Prefeitura, que tenhamos 
tranquilidade e transparência 
para com a população e pos-
samos cumprir nossas pro-
messas nesses quatro anos”, 
disse.


