
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 20 DE JANEIRO DE 2017 EDIÇÃO 1894 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Ambulantes podem se 
cadastrar na Prefeitura 
de Pinda para trabalhar 

no Carnaval

Os ambulantes interessa-
dos em comercializar ali-
mentos, adereços e bebi-
das variadas nos eventos 
oficiais do Carnaval 2017, 
em Pindamonhangaba, 
poderão se cadastrar na 
Prefeitura e participar dos 
sorteios de vagas.
O primeiro evento do 
“Carnaval Solidário” será 
o Festival de Marchinhas, 
de 15 a 19 de fevereiro, na 
Praça Padre João de Faria 
Fialho (Largo do Quartel). 
Haverá 16 espaços dispo-
níveis e as inscrições deve-
rão ser realizadas no Setor 
de Protocolo da Prefeitura, 
de 23 a 27 de janeiro, das 
8 às 17 horas.
Para se inscrever, é neces-
sário apresentar cópia do 
RG e CPF; cópia do com-
provante de residência; re-
querimento devidamente 
preenchido, a ser retirado 

no próprio Setor de Pro-
tocolo, constando todos os 
produtos a serem comer-
cializados.
As inscrições deverão ser 
realizadas por maiores de 
18 anos e somente será 
aceita uma inscrição por 
participante.
O sorteio das vagas para 
o Festival de Marchinhas 
será realizado no dia 1º de 
fevereiro, às 15h30, no au-
ditório da Prefeitura. A en-
trega das licenças será de 8 
a 10 de fevereiro, das 8 às 
17 horas.
Outros eventos: Serão re-
alizados sorteios de vagas 
para ambulantes também 
para as matinês no Largo 
do Quartel e os eventos na 
Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, que se-
rão realizados de 25 a 28 
de fevereiro.
As inscrições para ambu-

lantes nas matinês será de 
30 de janeiro a 3 de feve-
reiro, da 8h às 17h. Serão 
16 vagas. O sorteio está 
marcado para o dia 7 de 
fevereiro, às 15h30, no 
auditório da Prefeitura. A 
retirada das licenças será 
dias 16, 17, 20 e 21 de fe-
vereiro.
Para os eventos na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, serão 
140 vagas, sendo 70 na 
Rua José Humberto Go-
mes Filho e outras 70 na 
Rua Luiza Marcondes.  
As inscrições serão de 
30 de janeiro a 3 de fe-
vereiro e os sorteios  
serão dias 8 e 9 de feverei-
ro, sendo um dia para cada 
rua, também às 15h30, no 
auditório da Prefeitura. As 
licenças serão entregues 
dias 16, 17, 20 e 21 de fe-
vereiro. 

EMCA realiza cerimônia 
de abertura do ano

letivo 2017

Contadores participam 
de treinamento sobre 

novo sistema da
Prefeitura de Pinda

Prefeitura de Taubaté 
oferece colônia de férias 

aos idosos em janeiro

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Enge-
nheiro João Ortiz (EMCA) 
de Taubaté realizou nessa 
terça-feira, dia 17, a ceri-
mônia de abertura do ano 
letivo de 2017.
O evento, já tradicional 
e realizado anualmente, 
ocorreu no hangar da esco-
la e participaram, além dos 
71 alunos que ingressaram 
no ano passado, os 81 no-
vos alunos que compõem 
a 13ª turma, aprovados no 
processo seletivo realiza-
do em novembro.
O diretor da EMCA,  co-
ronel da reserva José Fer-
nando de Lacerda Macha-
do, agradeceu a presença 
de todos, disse que a esco-
la tem por objetivo formar 
profissionais competentes 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quarta-feira (18), o treina-
mento sobre a nova versão 
do Sistema Web do Siap 
Net, do grupo Embrás. 
Participaram funcionários 
da Prefeitura dos departa-
mentos de Receita e de In-
formática, além dos fiscais 
de rendas e contadores da 
cidade e região, que pos-

O Centro de Convivência 
do Idoso da Vila Marly re-
cebe até o próximo dia 27, 
a Colônia de Férias para a 
melhor idade. A proposta é 
ofertar atividades físicas e 
de lazer para a população 
idosa. São atividades como 

e apresentou slides que 
mostraram alguns momen-
tos das atividades diárias 
dos alunos, viagens téc-
nicas e confraternizações.  
Ele também agradeceu a 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Comando 
de Aviação do Exército, 
que proporciona estágio 
remunerado a 30 alunos, 
que auxiliam na manuten-
ção dos helicópteros do 
Exército.
Os alunos que obtiveram 
as melhores notas no pro-
cesso seletivo de 2017 
receberam uma medalha 
de honra ao mérito. Fi-
cou com o primeiro lugar 
Marcos Guilherme Von 
Mühlen (não compare-
ceu); em segundo lugar, 
Alison Luiz Carvalho da 

suem clientes em Pinda.
Esse é um sistema de es-
crituração online e arreca-
dação do município, im-
portante para agilizar todo 
o processo de escrituração 
e de arrecadação, ligado 
ao ISSQN - Imposto Sob 
Serviço de Qualquer Na-
tureza.
Atualizações como essa 
são exigências da Prefei-

piscina, dança, jogos de 
mesa, ginástica funcional, 
pilates, alongamento, tênis 
de mesa, atividades em jo-
gos eletrônicos e karaokê. 
A programação acontece 
de segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 11h30 e das 

Silveira; e em terceiro, 
Ana Leticia de Faria Pires.
A cerimônia também con-
tou com a palestra proferi-
da pelo profissional  na
área de manutenção de ae-
ronaves, Joel Luiz Gonçal-
ves Josende, empresário 
diretor da EFIX Avation 
Manutenção de Compo-
nentes Aeronáuticos, com 
larga experiência em avia-
ção e com um currículo 
invejável. Aos 53 anos 
de idade, ele contou sua 
trajetória, iniciada numa 
escola técnica como a 
EMCA, mas com recursos 
bem mais inferiores. Sua 
história profissional serve 
de exemplo a esses novos 
alunos que sonham voar 
longe na carreira de mecâ-
nico de aviação.

tura de Pindamonhangaba 
para facilitar o trabalho do 
contador, agilizando e dei-
xando mais precisa a parte 
de escrituração de notas 
fiscais de serviços presta-
dos e tomados. Como re-
sultado final, o aumento da 
receita do município, que 
será revertido em diversas 
melhorias para a própria 
população.

13h às 17h. As inscrições 
são feitas no local. O Cen-
tro de Convivência do Ido-
so fica na Rua Ismênia de 
Matos Ribas, n° 65 – Vila 
Marly. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3625-
5093.
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Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os pardos 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China, trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
   
Humor

Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha prima e meu primo.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de quê, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro! Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra Belrizonte, daí a 
danada virou numa curva e foi um derrame só. Eles tudinho lá pra baixo...
***
Diferença entre ser sogra do genro e ser sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem. Uma 
pergunta pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. É ele 
quem levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, faz o café de ma-
nhã, arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e faz a faxina da casa. Só depois é 
que vai trabalhar, em silêncio, para não acordar a minha filha. Um amor de genro! 
Benza-o, oh Deus!
- Quem bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal. Imagina 
que ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, fazer 
o café de manhã, arrumar a casa, lavar as louças, recolhe o lixo e fazer a faxina da 
casa. E depois de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, pra não acordar 
a preguiçosa, vagabunda e encostada da minha nora, aquela porca, nojenta e mal 
agradecida!
Conclusão: Mãe é mãe! Sogra é sogra!

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um importan-
te papel na nossa vida, seja grande ou pequeno, Algumas irão nos machucar, trair e 
nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para nos 
mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente nos 
inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor despren-
dido e de generosidade amorosa. Cultive esses estado. Conheça os seus pensamen-
tos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado 
tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.
***
Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse

Pensamentos, provérbios e citações

Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.
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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.

Esporte de tiro é atração
no Taubaté Shopping

Zona Nuclear Airsoft é se-
melhante ao Paintball e pos-
sui modalidades de Tiro ao 
Alvo e Circuito
A Zona Nuclear Airsoft é 
a nova atração de férias do 
Taubaté Shopping. A moda-
lidade de tiro é semelhante 
ao Paintball, mas ao invés de  
cápsulas com  
tinta os participantes utili-
zam armas de pressão que 
atiram projéteis plásticos mi-
rando alvos estáticos. Loca-
lizado em frente à Inovar, o 
espaço funciona de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, e 
aos domingos e feriados, das 

14h às 20h.
Os interessados em parti-
cipar podem optar por dois 
tipos de ingressos: R$ 25,00 
por 100 tiros no Tiro ao 
Alvo ou R$ 35,00 por 100 
tiros no Circuito. Enquanto  
no primeiro o jogador atira 
em objetos parados, no se-
gundo é preciso se movimen-
tar em busca dos 25 alvos 
de madeira espalhados pelo  
p e r c u r s o .  
Quando o participante acer-
ta o primeiro, passa para o 
segundo, logo depois para o 
terceiro e assim por diante, 
até chegar ao vigésimo quin-

to. Terminados os disparos, 
os organizadores mostram 
em quanto tempo o atirador 
conseguiu completar o cir-
cuito.
O Airsoft é uma ótima opor-
tunidade para reunir famí-
lia e amigos, promovendo 
uma divertida competição.  
Antes de iniciar  
a brincadeira, todos os par-
ticipantes recebem ins-
truções sobre como ma-
nusear os equipamentos  
e óculos protetores. Menores 
de 18 anos podem participar 
desde que acompanhados por 
pais ou responsáveis.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE - 3 QUADRIMESTRE 2016

Em atendimento, da Lei Complementar nº 141 de 2012, e visando assegu-
rar a transparência na gestão fiscal, para demonstrar a avaliaçã do cumpri-
mento das metas do 3º Quadrimestre, a Secretaria de Saúde do Município 
de Monteiro Lobato torna público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA, a partir das 15 horas do dia 30 de janeiro de 2017, nas dependências 
da Câmara Municipal, convido a todos os interessados a participarem des-
ta audiência pública.

Conforme dispõe a Lei Complementar 141/2012

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVAIAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO

3 QUADRIMESTRE 2016

Em atendimento ao artigo 09, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000, e visando assegurar a transparência na gestão fiscal, para demons-
trar a avaliaçã do cumprimento das metas fiscais do exercício financeiro 
do 3º Quadrimestre, a Secretaria de Finanças do Município de Monteiro 
Lobato torna público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, a partir 
das 18 horas do dia 30 de janeiro de 2017, nas dependências da Câmara 
Municipal, convido a todos os interessados a participarem desta audiência 
pública.
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Parque Estadual de 
Ilhabela comemora

40 anos

O Parque Estadual de Ilha-
bela comemora 40 anos no 
próximo dia 20 de janeiro, 
e para comemorar a data, 
uma programação especial 
foi montada para a oca-
sião.
Os festejos começam no 
dia 18 com uma roda de 
conversa, na Praia Grande, 
com o tema “Importância 
dos Ilhotes de Ilhabela 
para a Preservação da Fau-
na Marinha”. No dia 20, 
será realizada a reabertura 
da Trilha que liga o Parque 
Municipal das Cachoeiras 
ao Parque Estadual, além 
da cerimônia comemora-
tiva com exposição foto-
gráfica, que acontece às 
16 horas, no auditório do 
Paço Municipal. E, no dia 
21, terá plantio de mudas 
nativas da Mata Atlânti-

ca, na Trilha do Morro do 
Baepi.
Parque Estadual: O Par-
que Estadual de Ilhabela 
preserva uma das maiores 
áreas de florestas inclusas 
nos 3% do que ainda resta 
da Mata Atlântica do Esta-
do de São Paulo. Ele en-
globa um total de 12 ilhas, 
3 ilhotes, 3 lajes e 1 parcel.
Quem visita o local pode 
aproveitar diversas ativi-
dades como caminhadas 
em trilhas de diferentes 
níveis, subida ao pico e 
mirantes com vistas pa-
norâmicas, observação de 
fauna e flora, banho em 
cachoeiras e piscinas natu-
rais. Além de ter acesso às 
comunidades tradicionais 
caiçaras, que preservam 
sua cultura na arquitetura 
de suas casas, artesanatos, 

modo de vida e tradições.
Confira a programação 
completa das comemora-
ções do Parque Estadual:
18 de janeiro
15h – Roda de Conver-
sa na Praia Grande, com 
o tema “Importância dos 
Ilhotes de Ilhabela para a 
preservação da fauna ma-
rinha”.
Local: Encontro em frente 
ao restaurante do Barba
19 de janeiro
8h – Piquenique na Gua-
rita do Parque com con-
vidados da melhor Idade 
do Centro de Referência 
de Assistência Social – 
CRAS.
15h – Exposição “Xô 
Gaiola” sobre Fauna Ame-
açada
Local: Pça. Cel Julião de 
Moura Negrão, Vila
20 de janeiro
9h – Reabertura da Trilha 
que liga o Parque Munici-
pal das Cachoeiras ao Par-
que Estadual.
16h – Cerimônia Come-
morativa e exposição de 
fotos
Local: Paço Municipal de 
Ilhabela
21 de janeiro
7h30 – Plantio de mudas 
nativas da Mata Atlântica 
na Trilha do Baepi
22 de janeiro
10h às 18h – Exposição 
“Xô Gaiola” sobre fauna 
ameaçada
Local: Guarita da Estrada
-Parque dos Castelhanos
25 de janeiro
19h – Roda de Conversa 
na Praia Grande e Praia do 
Julião com o tema “Impor-
tância dos Ilhotes de Ilha-
bela para a preservação da 
fauna marinha”
Local: Encontro em frete 
ao restaurante do Julião.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 100, Termo nº 6469
Faço saber que pretendem se casar VALDIR ALVES CARDOSO e CLEONI-
CE DE ABREU LUCIANO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé - SP, nascido em 5 de abril de 1975, de profissão autônomo, de es-
tado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Miguel Alves Cardoso, nº 
70, Padre Eterno, nesta cidade, filho de MIGUEL ALVES CARDOSO, falecido 
em Tremembé/SP na data de 28 de maio de 1976 e de GEORGINA MARIA 
CABRAL CARDOSO, de 79 anos, nascida na data de 5 de maio de 1937, re-
sidente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 12 de junho de 1977, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de JOÃO LUCIANO, de 67 anos, nascido na data de 8 de agosto de 1949, re-
sidente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de CLEUSA 
DE ABREU LUCIANO, falecida em Tremembé/SP na data de 25 de janeiro 
de 1992. 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

Corretor de imóveis
Cortador de roupas
Cozinheiro geral
Nutricionista
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Técnico em nutrição
Vendedor de serviços

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 cadastro: 
-rg -cpf 
-carteira de trabalho 
-número do pis

Endereço do pat: piso superior da rodoviária 
velha - tel: 3632-3984
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira das 08h às 17h

Françoise Forton no musical
“Um amor de Vinil” em SJC

“Um espetáculo que aborda a 
memória emotiva através da 
música e do humor, que re-
trata o amor como agente de 
transformação”, detalha Flá-
vio Marinho, autor do espe-
táculo “Um Amor de Vinil”, 
que se apresenta em curtíssi-

Fazenda repassa
R$ 323 milhões em
ICMS às prefeituras

O governo do Estado de 
São Paulo deposita nes-
ta terça-feira, 17/1, R$ 
323,33 milhões em repas-
ses de ICMS para os 645 
municípios paulistas. O 
depósito feito pela Secre-
taria da Fazenda é referen-
te ao montante arrecadado 
no período de 9 a 13 de 
janeiro. Os valores corres-
pondem a 25% da arreca-
dação do imposto, que são 
distribuídos às administra-
ções municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) definido para 
cada cidade.Os municípios 
paulistas já haviam recebi-
do R$ 401,49 milhões em 
um repasse anterior efetu-
ado no dia 10/1, relativo à 
arrecadação do período de 
2/1 a 6/1. Com os depósi-
tos efetuados nesta terça-
feira, o valor acumulado 
distribuído às prefeituras 

em janeiro sobe para R$ 
724,83 milhões.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da Se-
cretaria da Fazenda sem-
pre até o segundo dia útil 
de cada semana, conforme 
prevê a Lei Complemen-
tar nº 63, de 11/01/1990. 
As consultas dos valores 
podem ser feitas no site 
da Secretaria da Fazenda, 
no link Acesso à Infor-
mação > Transferências 
de Recursos > Transfe-
rências Constitucionais a 
Municípios.Agenda Tri-
butária: Os valores sema-
nais transferidos aos mu-
nicípios paulistas variam 
em função dos prazos de 
pagamento do imposto fi-
xados no regulamento do 
ICMS. Dependendo do 
mês, pode haver até cin-
co datas de repasses. As 
variações destes depósitos 
oscilam conforme o calen-

dário mensal, os prazos de 
recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. 
A agenda de pagamentos 
está concentrada em até 
5 períodos diferentes no 
mês, além de outros reco-
lhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.
Índice de Participação dos 
Municípios
Os repasses aos municí-
pios são liberados de acor-
do com os respectivos Ín-
dices de Participação dos 
Municípios, conforme de-
termina a Constituição Fe-
deral, de 5 de outubro de 
1988. Em seu artigo 158, 
inciso IV está estabeleci-
do que 25% do produto 
da arrecadação de ICMS 
pertencem aos municípios, 
e 25% do montante trans-
ferido pela União ao Esta-
do, referente ao Fundo de 
Exportação (artigo 159, 
inciso II e § 3º). 
Os índices de participação 
dos municípios são apu-
rados anualmente (artigo 
3°, da LC 63/1990), para 
aplicação no exercício se-
guinte, observando os cri-
térios estabelecidos pela 
Lei Estadual nº 3.201, de 
23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.

ma temporada - de 12 a 29 de 
janeiro - no Teatro Colinas, 
em São José dos Campos. 
Uma comédia romântica mu-
sical estrelada por , com di-
reção de André Paes Leme. 
“Um Amor de Vinil fala de 
recordação, no seu maior as-

pecto. A vida da gente é um 
filme cheio de lembranças 
em que a música faz a nossa 
trilha”, conta Françoise For-
ton, que divide o palco com 
mais dois atores: Maurício 
Baduh e Marco Gérad (ator 
e músico).
“As canções de Um Amor de 
Vinil por si só bastariam para 
narrar a mais apaixonante 
história de amor. Quando 
o poeta e o compositor se 
unem é impossível proteger 
o coração das memórias e 
das emoções”, relata Paes 
Leme. “Flávio foi muito fe-
liz na escolha do repertório, 
ele resgatou e misturou pé-
rolas brasileiras bem antigas 
com trilhas mais modernas. 
Todo o contexto musical é 
de extrema importância para 
trama e é por isso que estou 

transformando alguns arran-
jos e dando uma nova ves-
timenta às músicas”, conta 
Liliane Secco, diretora mu-
sical. “Uma história de amor 
entre um homem que ensina 
uma mulher a chorar e uma 
mulher que ensina um ho-
mem a sorrir”, define o autor 
e jornalista Flávio Marinho.
Amanda (Françoise For-
ton) é proprietária de uma 
loja de discos de vinil que 
sobreviveu até ao auge do 
CD. Animada e bem-humo-
rada, ela nunca chegou a se 
ligar, de verdade, a homem 
algum. Maurício (Maurício 
Baduh) é um dos seus clien-
tes mais fiéis, que se diverte 
com Amanda da mesma for-
ma que é extremamente fiel à 
sua mulher. Mas os dois aca-
bam se envolvendo a partir 

do interesse em comum pela 
música. 
Martinho (Marco Gérard) 
faz a transição das emoções 
e sentimentos dos persona-
gens por meio de 21 can-
ções, clássicos da música 
popular brasileira. São com-
posições presentes no ima-
ginário do público, canções 
de Isolda, Antônio Marcos, 
Milton Nascimento, Lulu 
Santos, Tavito, Ivan Lins,  
Caetano Velloso, entre ou-
tros, sucessos na voz de 
intérpretes como: Rober-
to Carlos, Fagner, Marisa 
Monte, Erasmo Carlos, etc. 
“A MPB é uma excelente  
dramaturgia, o texto e a ence-
nação mostram a força que a 
música tem para contar uma 
história” relata Paes Leme.
“O Vinil voltou à moda 

(risos). O amante  
da música, hoje, tem uma 
vitrola em casa e defende a 
qualidade mais pura da gra-
vação, através do vinil e da 
vitrola. As músicas retratadas 
na peça continuam contem-
porâneas e atuais. Acho que 
o público cantará junto com 
os atores. ‘Um amor de vinil’  
tem uma dramaturgia origi-
nal que homenageia a teatra-
lidade que as músicas bra-
sileiras produzem nas letras 
e canções”, revela Eduardo 
Barata, produtor e idealiza-
dor do musical.
Os ingressos podem ser 
adquiridos de quarta a sá-
bado, das 13h às 21h e do-
mingo, das 13h às 19h,  
na bilheteria do Teatro, ou 
pelo sitewww.bilheteriadigi-
tal.com.
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Pega-Tudo começa dia 
23 em Moreira César

em Pindamonhangaba

Encontro do prefeito
de Redenção da Serra

com representante
da Elektro

Encontro do prefeito
de Redenção da Serra
com representante da 
Expresso Redenção

O distrito de Moreira Cé-
sar dará início ao “Pega-
Tudo” na próxima segun-
da-feira (23), pelos bairros 
Vila São João e Vila São 
Benedito. O programa 
visa recolher o entulho 
acumulado nos quintais 
das residências, auxilian-
do a população. Durante 
esta semana, os morado-
res desses dois bairros de-
vem colocar o entulho de 
seus quintais nas calçadas, 
afastados do muro, para 
que a equipe da Subprefei-
tura possa fazer o recolhi-
mento. A coleta será de 23 
a 27 de janeiro.
Importante destacar que 

não será retirado entulho 
de dentro dos quintais ou 
terrenos particulares, ape-
nas das calçadas, por isso 
a participação da popula-
ção é de grande importân-
cia. A Subprefeitura lem-
bra, ainda, que o entulho 
depositado nas calçadas 
fora do período do Pega-
Tudo será passível de mul-
ta. O disk-denúncia para 
entulho depositado em lo-
cais inapropriados no dis-
trito de Moreira César é o 
3641-2060.
O Pega-Tudo é um aliado 
dos moradores da cidade 
e do distrito de Moreira 
César, pois combate a pro-

liferação de animais pe-
çonhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
Além do distrito de Mo-
reira César, o Pega-Tu-
do também voltará para 
as demais localidades do 
município. A Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos vai lançar nos pró-
ximos dias um novo cro-
nograma para o programa. 
A mudança prevê atender 
alguns bairros ao mesmo 
tempo para diminuir o 
tempo de espera entre um 
bairro e outro.

Na semana passada o Pre-
feito Ricardo Lobato re-
cebeu em seu gabinete a 
representante Fernanda da 
Concessionária de Energia 
Elétrica Elektro.
O encontro teve como ob-
jetivo firmar parceria com 
a concessionária em rela-
ção a manutenção da ilu-
minação pública existente 
no município e continua-
ção do projeto de ilumina-
ção do trecho da Rodovia 
Major Gabriel Ortiz Mon-
teiro entre o centro e bair-
ro Vila das Graças.

O Prefeito Ricardo Lobato 
esteve hoje reunido com 
representante da empresa 
de ônibus Expresso Re-

Prefeitura de Taubaté 
publica edital da bolsa 

de estudos SIMUBE
A Prefeitura de Taubaté 
tornou público o edital do 
Simube (Sistema Munici-
pal de Bolsas de Estudo) 
para cursos de graduação 
e técnico profissionalizan-
tes.
Para garantir a participa-
ção no processo, o candi-
dato deve estar matricula-
do em uma das instituições 
de ensino cadastradas jun-
to ao Conselho de Admi-
nistração do Fundo Muni-
cipal de Bolsas de Estudo, 
deve residir em Taubaté 
nos últimos cinco anos e 
não pode ter nenhum ou-
tro benefício semelhante, 
como outras bolsas.
A ficha de inscrição estará 
disponível de 13 a 24 de 
fevereiro, no site da pre-
feitura. O candidato deve-
rá preenchê-la, imprimir e 
juntar toda documentação 
exigida no edital, como 
cópia do comprovante de 
matrícula; cópia do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
e comprovante de rendi-

mentos do candidato e 
dos membros do grupo 
familiar; comprovante de 
residência; dentre outros. 
A documentação deve ser 
entregue na instituição de 
ensino até às 17h do dia 24 
de fevereiro.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de ca-
rência.
Modalidades de Bolsas
A bolsa custeio é destina-
da aos alunos classificados 
entre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição 
ao fundo. Apenas 20% 
do montante destinado ao 
fundo será para essa mo-
dalidade. Na modalidade 

financiamento, o bolsista 
firmará contrato afirmando 
o compromisso de restitui-
ção ao Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo dos 
valores após o término do 
curso, podendo chegar a 
100% de financiamento. 
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize estágio 
não remunerado nas secre-
tarias municipais, tendo 
como contrapartida a bol-
sa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para 
pessoa com deficiência, 
que poderá participar des-
de que comprove sua de-
ficiência através de laudo 
atualizado emitido por 
profissional habilitado, fi-
cando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento.

denção na sede em Tauba-
té.
O encontro teve como ob-
jetivo melhorar a presta-

ção de serviço aos muníci-
pes de Redenção da Serra, 
além de solicitar a empresa 
a viabilidade de retomar o 
trajeto 18h que tinha como 
destino a Pça Santa Tere-
zinha, Avenida 9 de Julho, 
parada no terminal velho e 
demais pontos de paradas 
dos alunos que fazem fa-
culdades e cursos técnicos 
e afins.
O Prefeito tendo em vista 
o retorno das aulas vem 
solicitando melhorias aos 
estudantes e demais pas-
sageiros que utilizam a 
linha Natividade da Serra 
com passagem em Reden-
ção da Serra com destino a 
Taubaté.

Prefeitura de Taubaté
define entrega de chaves 
do conjunto habitacional 

Novo Horizonte

A Prefeitura de Taubaté 
definiu para o dia 31 de 
janeiro, às 9h, a entrega 
das chaves dos 864 con-
templados do conjunto ha-
bitacional Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Ho-
rizonte, após negociação 
com o Banco do Brasil, 
gestor do empreendimen-
to.  A solenidade acontece 
na escola Madre Cecília, 
à Av. Franscisco Alves 
Monteiro, s/nº,  que fica 
próxima ao condomínio.
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté, a Caixa Eco-
nômica Federal, como ges-
tora do Programa Minha 
Casa Minha Vida (Gover-
no Federal), Casa Paulista 
(Governo Estadual), e o 
gestor do empreendimen-
to, Banco do Brasil. Para 

fazer parte do programa 
habitacional do município 
é necessário ter registro no 
Cadastro Único do Gover-
no Federal.
Todos os beneficiários 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 
sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São três condomínios com 
18 torres cada e 16 apar-
tamentos por torre; tota-
lizando 288 apartamentos 
em cada um. Todos os 

apartamentos possuem 
50 m², com sala, 2 quar-
tos, 1 banheiro, cozinha 
e área de serviço. O local 
também conta com play-
ground, área de lazer com 
churrasqueira, quadra po-
liesportiva e garagem.
A atual gestão já entregou 
no bairro do Barreiro 108 
unidades habitacionais 
(Conjunto Habitacional 
Benedito Capelleto), e 
mais 320 (Conjunto Habi-
tacional Sérgio Lucchiari).
Em 2013  
foram entregues 62 mo-
radias no Quinta das Fru-
tas. Além disso, outras 
832 unidades estão em 
construção no Vista das 
Palmeiras no Barranco, e 
mais 640 unidades já estão 
pré-aprovadas para a re-
gião do Quinta das Frutas.


