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A GAzetA dos Municípios

Alunos da rede
municipal de Taubaté 
são diplomados na

Assembleia Legislativa

Prefeitura de Pinda
retoma expediente 
após feriados de

final de ano

Matheus Feliciano de 
Souza, do 1º ano do ensi-
no médio, matriculado na 
EMEFM Professor José 
Ezequiel de Souza, foi di-
plomado no último dia 19, 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo por ter sido 
selecionado para a edição 
2016 do Programa Parla-
mento Jovem Paulista.
O jovem e outros alunos 
de todo o Estado foram 
escolhidos entre escolas 
particulares e públicas, 
que puderam submeter 
seus projetos à apreciação 
da Assembleia para apro-
vação. Após diplomado, 
Souza participou da pro-
gramação, de discussões, 
da eleição da Mesa Direto-
ra além de discursar defen-
dendo sua proposta.
O aluno criou um projeto 
de lei que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de utiliza-
ção das chamadas Lâmpa-
das de LED nos espaços 
públicos estaduais, nas 
condições que especifica”. 
Ele propõe a substituição 
de lâmpadas de vapor de 
sódio de mercúrio e me-
tálico por modelo similar 
com Diodo Emissor de Luz 
(LED) nos espaços públi-
cos estaduais visando à 

Após as festividades de 
final de ano, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
tornou com seu expedien-
te normal nesta terça-fei-
ra, 3 de janeiro. Esta é a 
primeira semana da nova 
administração municipal 
e, independentemente do 
processo de transição in-
terno, todos os setores da 
administração municipal 
estão em funcionamento, 
inclusive os serviços ter-
ceirizados.
Serviços como limpeza 
e capina, por exemplo, 
realizados pela Coletora 
Pioneira, estão sendo rea-
lizados, nesta semana, por 

economia de eletricidade. 
Desde que esta substitui-
ção seja tecnicamente viá-
vel e não represente perda 
de eficiência luminosa ou 
qualquer outro prejuízo. O 
aluno defende a substitui-
ção gradativa das lâmpa-
das em uso e argumenta 
que se trata de uma “ati-
tude simples e de inegável 
relevância, sobretudo em 
um contexto de discussões 
ambientais frequentes e 
busca por alternativas tec-
nológicas capazes de eco-
nomizar energia”.
As vantagens das lâmpa-
das de LED apontadas no 
projeto são: permitir uma 
economia de energia entre 
60% e 90%, que apresen-
tam baixa voltagem, não 
transforma energia lumi-
nosa em calor, sua vida 
útil não fica comprometi-
da com seu acendimento e 
apagamento, não transmi-
tem radiação ultravioleta 
ou infravermelha, pos-
suem elevada resistência 
mecânica, são recicláveis, 
possuem vida útil superior 
a 50.000 horas e por isso 
necessitam de menos gas-
tos com a reposição, mão 
de obra e manutenção. E 
por características pró-

todo o Anel Viário.
Na área da Saúde, os aten-
dimentos também estão 
normalizados. A Farmácia 
Municipal continua com a 
entrega normal de medica-
mentos, de segunda a sex-
ta-feira, sendo a retirada de 
medicamentos da atenção 
básica, das 7h30 às 17h, e 
a retirada de componentes 
especializados, das 8h às 
15 horas.
O Laboratório Municipal 
também está com seu aten-
dimento normal, de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
17h e coleta de preventivo 
das 12h30 às 16 horas. 
Nesta terça-feira (3), pri-

prias, assegura maior con-
forto na percepção da luz 
pela visão do usuário e re-
flete em maior segurança.
Além de Matheus, que 
teve a orientação do pro-
fessor Carlos Eduardo 
Rodrigues, Maria Clara 
Aguiar Matias, do 9º ano 
da EMIEF Prof. Ernesto 
de Oliveira Filho, sob a 
supervisão do professor 
Jones Moreira da Silva, 
também foi selecionada 
para ser uma deputada mi-
rim. A aluna elaborou um 
projeto de lei que dispõe 
sobre “concessão de bolsa 
auxílio aos alunos do Ensi-
no Fundamental nos anos 
finais que participarem do 
programa de leitura com-
partilhada dentro da Uni-
dade Escolar”. A estudante 
defende a importância do 
projeto, pois este vem ao 
encontro da necessidade 
explícita da comunidade 
escolar, no aspecto leitura 
e escrita. O objetivo é im-
plantar uma cultura leitora 
e aprimorar a prática de 
alunos da educação bási-
ca. E o auxílio financeiro 
tem por finalidade a com-
pra de acervo particular e a 
continuidade na formação 
cidadã.

meiro dia de expediente 
do ano, foram realizados 
mais de 160 atendimentos 
e foram entregues mais de 
150 resultados de exames.
O transporte de pacientes 
também foi mantido com 
sua escala normal de aten-
dimentos, visando benefi-
ciar as pessoas que neces-
sitam deste serviço.
Outros serviços como o 
atendimento ao público no 
Setor de Protocolo, IPTU 
e ISS, na sede da Prefei-
tura e na Subprefeitura, 
também estão sendo rea-
lizados normalmente, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas.

Prefeito recebe atletas 
de Ilhabela pela

participação na corrida 
de São Silvestre

Na tarde desta terça-feira 
(4/1), o prefeito Márcio 
Tenório recebeu e para-
benizou em seu gabinete 
os funcionários públicos 
de Ilhabela, José Paulo da 
Silva (educação) e Geis-

la dos Santos (agente de 
saúde), que participaram e 
conquistaram medalhas na 
92ª Corrida de São Silves-
tre em São Paulo.
Mais de trinta mil atletas 
participaram da prova no 

dia 31/12, entre eles o ca-
sal de Ilhabela. José Paulo 
conquistou a 247ª posição 
na geral masculina e Geis-
la a 40ª posição na geral 
feminina.
O casal treina pelo menos 
seis vezes por semana nas 
ruas do arquipélago, com a 
ajuda do também corredor 
por Ilhabela Rildo Ribeiro 
e participam de campeo-
natos como X Terra e Tri-
buna.
Funcionário locado na Se-
cretária de Educação, José 
Paulo também foi parabe-
nizado com muita alegria 
pela secretária Stella Sali-
nas e a adjunta Sandra Ma-
ria Adão.
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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.
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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 97, Termo nº 6462
Faço saber que pretendem se casar HÉVERTON JOHNNY DA SILVA COSTA 
e HÉLLEN MARIANO LEAL, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Pindamonhangaba - SP, nascido em 19 de agosto de 1990, de profissão solda-
dor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno 
da Veiga, Km 138,5, Una, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA DA COSTA 
FILHO, desaparecido há 10 anos e de ANA REFINA DA SILVA COSTA, nacio-
nalidade brasileira, de 45 anos, nascida na data de 3 de março de 1971, residente 
e domiciliada em Pindamnhangaba/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, 
nascida em 2 de junho de 1994, de profissão autônoma, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Avenida Independência, nº 166, Cidade Nova, Pinda-
monhangaba/SP, filha de RUDVAL DA SILVA LEAL, de 45 anos, nascido na 
data de 25 de março de 1971 e de MARIA CRISTINA INACIO MARIANO, 
de 47 anos, nascida na data de 14 de junho de 1969, residentes e domiciliados 
em 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

Ajudante eletricista 
(com nr 10 atualizada)
Auxiliar de cozinha
Corretor de imoveis 
(para lançamento de loteamento)
Jardineiro
Operador de telemarketing 
(com experiencia em ong)
Vendedor interno (cursando universidade)
Vendedor pracista 
(com carteira clientes e veiculo próprio)

Todas as vagas disponíveis são para trabalhar 
em franquia de restaurante em guararema e 
campinas. Os interessados devem ter disponi-
bilidade para morar em alojamento cedido pela 
empresa.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

IPVA: Prazo de pagamento com 
desconto vence em janeiro

Os proprietários de veí-
culos com final 1 têm até 
9 de janeiro para pagar a 
primeira das três parce-
las do IPVA ou a parcela 
única do imposto com 3% 
de desconto. Os prazos de 
pagamento prosseguem de 
acordo com o final da pla-
ca do veículo até 20 de ja-
neiro, data de vencimento 
para os veículos com final 
zero.
É possível consultar a ta-
bela de prazos na Internet, 
terminais de autoatendi-
mento ou diretamente nas 
agências bancárias, com a 

apresentação do Renavan e 
do final da placa. Mas não 
é necessário esperar até o 
final do prazo para fazer 
o pagamento do imposto 
com o desconto de 3% ou 
a primeira das parcelas do 
IPVA. As agências estão 
autorizadas a receber o pa-
gamento, desde o último 
dia 21 de dezembro.
A Secretaria da Fazenda 
já enviou aos contribuin-
tes o aviso de pagamento 
do IPVA. Mas o valor cor-
respondente deve ser pago 
diretamente nas agências 
bancárias. As informações 

sobre todos os débitos de 
IPVA, DPVAT, eventuais 
multas de trânsito, taxas 
de licenciamento e débitos 
anteriores podem ser aces-
sadas na internet.
Esta é a última vez que 
os avisos impressos se-
rão enviados pelo cor-
reio. Nos próximos 
exercícios, todas as infor-
mações de interesse dos  
proprietários deverão ser 
consultadas no endereço 
eletrônico da Secretaria 
da Fazenda, na página do 
IPVA www.ipva.fazenda.
sp.gov.br
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Serviço:

Férias no Museu - de 2 a 31/1/2017
Lendas da Mantiqueira
Data: 2/1/2017
Horário: às 11h e às 16h

Jogos Cooperativos
Datas: 3, 10, 17, 24 e 31/1/2017 (todas as terças-
feiras)
Horário: às 11h e às 16h

Descobrindo a Natureza
Datas: 4, 11, 18 e 25/1/2017 (todas as quartas-
feiras)
Horário: às 11h e às 16h

Brincando com Música
Datas: 5, 12, 19 e 26/1/2017 (todas as quintas-
feiras)
Horário: às 11h e às 16h

Fazendo Arte de Verdade
Datas: 6, 13, 20 e 27/1/2017 (todas as sextas-
feiras)
Horário: às 11h e às 16h

Curiosos Cordéis
Datas: 8, 15, 22 e 29/1/2017
Horário: às 16h

Oficina de Tinta da Terra
Data: 7/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Oficina de Compostagem Doméstica
Data: 7/1/2017
Horário: às 16h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Oficina: Cosméticos Naturais
Data: 8/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

A Música da Natureza e a Natureza da Música
Data: 14/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 35 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Férias no Museu
reúne atividades

culturais e lúdicas em
Campos do Jordão

Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro 
oferecem atividades musi-
cais, circenses, de preser-
vação ambiental, contação 
de histórias entre outras, 
durante todo o mês de ja-
neiro
Localizados na cidade tu-
rística de Campos do Jor-
dão (SP), o Museu Felicia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro - instituições 
da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, 
administradas em parceria 
com a ACAM Portinari - 
oferecem uma programa-
ção especial no mês de ja-
neiro com foco no público 
infantil e familiar. De 2 a 
31/1, dentro da agenda Fé-
rias no Museu, serão rea-
lizadas contações de histó-
ria, vivências na natureza, 

ações envolvendo música, 
danças e artes circense en-
tre outras.
Todas as atividades serão 
conduzidas por profissio-
nais capacitados, seja do 
corpo educativo dos es-
paços culturais, ou convi-
dados para determinadas 
ações. Para os amantes da 
literatura e das histórias 
orais, o Museu realiza a 
apresentação de lendas, 
cordéis e histórias sobre os 
patronos nos dias 2, 8, 15, 
22 e 29 de janeiro.
A natureza e sua preser-
vação, além do aproveita-
mento total dos recursos, 
são os temas de variadas 
atividades nos dias 4, 7, 8, 
11, 18 e 25/1. A música e 
a dança serão desenvolvi-
das de maneiras amplas, 
com apresentações, ofici-

nas, vivências e interação 
entre as pessoas e, prin-
cipalmente, pais e filhos 
nos dias 5, 12, 14, 19, 21, 
22, 26, 28 e 29 de janeiro. 
Também serão desenvol-
vidos jogos cooperativos, 
todas as terças-feiras, ofi-
cinas de artes e colagem 
em 6, 13, e 15, 20 e 27, e 
atividades circenses, em 
28/1.
 A participação é gratuita 
e os horários e o número 
de vagas variam de acordo 
com a atividade trabalha-
da no dia. O endereço do 
Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro 
é avenida Dr. Luis Arrobas 
Martins, nº 1.880. O tele-
fone para informações é 
(12) 3662-6000. A institui-
ção funciona de terça-feira 
a domingo, das 9h às 18h.

Show Interativo com o Jam Trio
Data: 14/1/2017
Horário: às 16h

Oficina de Colagem: “Quem É Você?”
Data: 15/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Brincadeiras Dançantes para Pais e Filhos
Data: 21/01/2017
Horário: às 11h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Dançar, Dançar e Dançar
Data: 21/1/2017
Horário: às 16h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

O Som das Esculturas e as Esculturas Sonoras
Data: 22/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 35 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Danças Circulares
Data: 28/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Atividades Circenses
Data: 28/1/2017 - Horário: às 16h

Jam Session de Dança e Música
Data: 29/1/2017
Horário: às 11h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de 
chegada

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 
1.880 – Campos do Jordão/SP)
Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir 
com a doação de livros, que serão utilizados no 
projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor En-
contrado” (os materiais devem estar em boas 
condições de uso. Não serão aceitos livros di-
dáticos e paradidáticos ou materiais considera-
do agressivos e impróprios para circulação em 
locais públicos)
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Taubaté Shopping
realiza saldão de Natal

até domingo

Recadastramento para 
isenção de pedágio na 

estrada do Atanázio
segue até dia 31

As lojas do Taubaté Sho-
pping realizam até o do-
mingo (8) o Saldão de Na-
tal. A campanha tem como 
objetivo liquidar os esto-
ques de fim de ano, antes 
das lojas se prepararem 
para receber as novidades 
de 2017.
São mais de 100 lojas 
participantes, que estão 
oferecendo descontos de 
até 70%. Para saber se a 
loja participa do saldão, 
basta ver as vitrines que 

Os motoristas que utilizam 
a estrada do Atanázio e são 
de Pindamonhangaba, têm 
até o dia 31 de janeiro para 
solicitar a isenção de pa-
gamento do pedágio. Para 
realizar o recadastramen-
to, é necessário ir ao Setor 
de Protocolo da Prefeitu-
ra (Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1.400), ou à 
Subprefeitura de Moreira 
César, para dar entrada no 
pedido, de segunda a sexta 
das 8h às 17h. A isenção 
do pedágio é concedida às 
pessoas que estudam ou 
trabalham em Pindamo-
nhangaba e têm o veículo 
licenciado em outra cida-
de. A Prefeitura alerta que 
a partir do primeiro dia de 
fevereiro, quem não tiver 

receberam adesivos espe-
ciais. “Durante o período, 
o cliente encontrará óti-
mas oportunidades para 
adquirir, por preços mais 
atrativos, aqueles produtos 
que ficaram de fora da lis-
ta de presentes no fim de 
ano”, afirma o Gerente de 
Marketing, Mauro Fontes.
Além dos descontos, quem 
for ao shopping nos próxi-
mos dias pode desfrutar 
da companhia de cosplays 
como Minions, Capitão 

feito o recadastramento, 
terá a isenção suspensa.
Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legíveis 
do licenciamento do ve-
ículo no nome da pessoa 
que realizar o pedido, ou 
em nome do esposo (a) 
com a certidão de casa-
mento; Carteira Nacional 
de habilitação (CNH); 
comprovante de endere-
ço (máximo mês ante-
rior); Carteira de trabalho 
(CTPS) e declaração do 
RH da empresa.
No caso de estudantes, é 
preciso apresentar cópias 
do licenciamento do veí-
culo no próprio nome, ou 
da esposa (o) com a cer-
tidão de casamento, ou 
documentação do auto-

América, Homem de Fer-
ro, A Bela e A Fera e di-
versas outras princesas 
que estão circulando pelos 
corredores todos os dias 
do Saldão a partir das 12h.
Ainda acontece diaria-
mente apresentações do 
Palhaço Palito, sempre das 
14h às 20h. Por fim, a di-
versão também fica a car-
go do Mágico Jack, que se 
apresenta nos dias 3, 4, 5 e 
8, das 14h às 20h, e no dia 
6, das 13h às 18h.

móvel no nome dos pais, 
com autorização de fir-
ma reconhecida; Carteira 
Nacional de Habilitação; 
comprovante de endereço 
(máximo do mês anterior); 
e declaração de matrícula 
da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais, Corpo 
de Bombeiros e integran-
tes das Forças Armadas 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de ca-
samento; Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH); 
comprovante de endere-
ço, de dezembro; Carteira 
Funcional; e Declaração 
do Batalhão/Companhia.

As 100 mais tocadas nas 
rádios em 2016

Qual foi o maior suces-
so do ano passado? A 
Crowley analisou dados 
de emissores de rádio do 
Brasil entre 1º de janeiro 
e 31 de dezembro de 2016 
– das 07 da manhã às 07 
da noite - e compilou, na 
lista que você confere em 
primeira mão a seguir, as 
músicas mais tocadas no 
país. O grande destaque 
ficou para o sertanejo, que 
dominou as rádios brasi-
leiras em 2016, com o sur-
gimento de um forte seg-
mento feminino dentro do 
gênero, representado por 
nomes como Marília Men-
donça, Maiara & Maraísa 
e Naiara Azevedo.
01) “Seu Polícia” - Zé 
Neto & Cristiano
02) “Infiel” - Marília Men-
donça
03) “Pronto Falei” - Edu-
ardo Costa
04) “Romântico Anôni-
mo” - Marcos & Belutti 
(Part. Fernando Zor)
05) “Medo Bobo” - Maia-
ra & Maraísa
06) “Vai Me Perdoando” - 
Victor & Leo
07) “Sosseguei” - Jorge & 
Mateus
08) “50 Reais” - Naiara 
Azevedo (Part. Maiara & 
Maraísa)
09) “Esqueci Você” - Hen-
rique & Diego
10) “Que Pena Que Aca-
bou” - Gusttavo Lima
11) “Como É Que A Gente 
Fica” - Henrique & Julia-
no
12) “O Nosso Santo Ba-
teu” - Matheus & Kauan
13) “40 Graus De Amor” - 
Bruno & Barretto
14) “Batom Vermelho” - 
Lucas Lucco
15) “Pra Ter Você Aqui” - 
Thaeme & Thiago
16) “Homem De Família” 
- Gusttavo Lima
17) “Sonha Comigo” - Zé 
Neto & Cristiano
18) “10%” - Maiara & 
Maraísa
19) “Vício” - João Neto 
& Frederico (Part. Jads & 
Jadson)
20) “Cancun” - Thiagui-
nho
21) “Coração Machucado” 
- Wesley Safadão
22) “Chocolate Quente” - 
Michel Teló
23) “Vamo Que Vamo” - 
Thiaguinho
24) “Quando O Mel É 
Bom” - Simone & Simaria
25) “Não Tem Pra Nin-
guém” - Michel Teló
26) “Eu, Você, O Mar E 

Ela” - Luan Santana
27) “Flor E O Beija-Flor” - 
Henrique & Juliano (Part. 
Marília Mendonça)
28) “Pergunte Ao Dono 
Do Bar” - Leonardo
29) “Não Me Toca” - Zé 
Felipe (Part. Ludmilla)
30) “Cantada” - Luan San-
tana
31) “Beija-Flor, Me Beija” 
- Bruninho & Davi
32) “Eu Sei De Cor” - Ma-
rília Mendonça
33) “Na Hora Da Raiva” - 
Henrique & Juliano
34) “Deixa A Gente Quie-
to” - João Bosco & Viní-
cius (Part. Henrique & Ju-
liano)
35) “Zé Trovão” - Jads & 
Jadson
36) “Tô Pouco Me Lixan-
do” - Bruno & Barretto
37) “Se Toca Essa Moda” 
- Jads & Jadson
38) “126 Cabides” - Simo-
ne & Simaria
39) “Tão Feliz” - Marcos 
& Belutti
40) “Decide Aí” - Matheus 
& Kauan
41) “Louca De Saudade” - 
Jorge & Mateus
42) “Só Não Deixa Eu To-
mar Birra” - Lucas Lucco
43) “Você Me Trocou” - 
Bruno & Marrone (Part. 
Chitãozinho & Xororó)
44) “Chuva De Arroz” - 
Luan Santana
45) “E Essa Boca Aí?” - 
Bruninho & Davi (Part. 
Luan Santana)
46) “Vira Lata” - Loubet
47) “Maquiagem Borrada” 
- Zé Felipe
48) “Casa Branca” - Fer-
nando & Sorocaba
49) “Carência” - Humber-
to & Ronaldo (Part. Jorge 
& Mateus)
50) “Piração” - Paula Fer-
nandes
51) “Fecha O Porta Mala” 
- João Gustavo & Murilo
52) “Sim Ou Não” - Anitta 
(Part. Maluma)
53) “Cachorro De Rua” - 
Cesar Menotti & Fabiano
54) “Amor A 3” - Munhoz 
& Mariano
55) “Rosa E O Beija-Flor” 
- Matheus & Kauan
56) “Depende Da Gente” - 
Paula Fernandes
57) “Desisto Ou Insisto” 
- George Henrique & Ro-
drigo
58) “Podia Ser Nós Dois” 
- Kleo Dibah & Rafael 
(Part. Maiara & Maraísa)
59) “Seu Oposto” - Geor-
ge Henrique & Rodrigo 
(Part. Henrique & Juliano)
60) “Inevitavelmente” - 

Daniel
61) “Pra Sempre Com 
Você” - Jorge & Mateus
62) “Dia, Lugar E Hora” - 
Luan Santana
63) “Essa Mina É Louca” - 
Anitta (Part. Jhama)
64) “Moda Derramada” - 
João Neto & Frederico
65) “Curtição” - Zé Felipe
66) “Sorry” - Justin Bieber
67) “E Aí” - Matogrosso 
& Mathias (Part. Gusttavo 
Lima)
68) “Tô Bebendo De Tor-
neira” - Conrado & Alek-
sandro (Part. Bruno & 
Barretto)
69) “Pen Drive De Mo-
dão” - Munhoz & Mariano 
(Part. Zé Neto & Cristia-
no)
70) “Pindaíba” - Guilher-
me & Santiago
71) “Não Existe Amor 
Sem Briga” - Israel & Ro-
dolffo
72) “Dona Do Meu Desti-
no” - Leonardo
73) “Meu Violão E O Nos-
so Cachorro” - Simone & 
Simaria
74) “Muie, Chapéu e Buti-
na” - Loubet
75) “Três Da Manhã” - 
Gustavo Mioto
76) “Photograph” - Ed 
Sheeran
77) “Dependente” - Sorri-
so Maroto
78) “Meu Coração Deu 
Pt” - Wesley Safadão 
(Part. Matheus & Kauan)
79) “Isso Cê Num Conta” 
- Bruno & Marrone
80) “Aquele 1%” - Marcos 
& Belutti (Part. Wesley 
Safadão)
81) “Sobre Você E Eu” - 
Anselmo & Rafael
82) “Rosa Amarela” - Pau-
la Mattos
83) “Impressionando Os 
Anjos” - Gustavo Mioto
84) “Rolo E Confusão” - 
Fernando & Sorocaba
85) “Coração Embriaga-
do” - Wanessa Camargo
86) “Jejum De Amor” - 
Gusttavo Lima
87) “Bom” - Ludmilla
88) “Que Bar Cê Tá” - 
João Bosco & Vinícius
89) “Tô Com Pena De 
Você” - Cleber & Cauan
90) “Eu Quero É Rolo” - 
Bruno & Barretto
91) “Bang” - Anitta
92) “Nunca Foi Ex” - Tha-
eme & Thiago
93) “Ponto Fraco” - João 
Bosco & Vinícius
94) “Trocaria Tudo” - 
Marcos & Fernando (Part. 
Henrique & Juliano)
95) “Que Susto” - Fiduma 
& Jeca
96) “Tô Mal” - Cesar Me-
notti & Fabiano
97) “Sapequinha” - Eduar-
do Costa
98) “Deixa Em Off” - Tur-
ma do Pagode
99) “Anjo De Cabelos 
Longos” - Fernando & So-
rocaba
100) “Você Faz Falta 
Aqui” - Maiara & Maraísa


