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A GAzetA dos Municípios

Taubaté disponibiliza 
rede para pagamento do 

IPTU 2018

Meninas da GR iniciam 
as atividades esportivas 

com curso técnico

Escolas de Esportes 
abrem 1600 vagas para 

novos alunos

Contribuintes de Tauba-
té têm à disposição uma 
rede composta por quatro 
bancos, 19 agências loté-
ricas e sete corresponden-
tes bancários para fazer o 
pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) de 2018.
Os carnês do imposto co-
meçam a chegar nas re-
sidências a partir desta 
semana. Quem quiser pro-
gramar seus compromis-
sos financeiros com maior 
antecedência já pode aces-
sar o portal da Prefeitura 
de Taubaté (http://www.
topdata-info.com.br/por-
tal/taubate/2via_iptu.php) 
para imprimir os boletos 
do IPTU, além de outros 
tributos, taxas e contribui-
ções. No caso do IPTU, o 
contribuinte tem a opção 
de quitar o carnê já no 
primeiro vencimento (19, 
20 e 21 de fevereiro) com 
10% de desconto. O paga-
mento integral na data do 
segundo vencimento (19, 
20 e 21 de março) dá direi-
to a um abatimento de 5%. 
Também há a possibilida-
de de parcelar o imposto 
em 10 vezes.
Para este ano, foram emiti-
dos 210 mil carnês do im-
posto, com o lançamento 
de R$ 108 milhões. A pre-
visão atualizada de arreca-
dação é de R$ 84 milhões, 
levando-se em conta a ina-
dimplência.
Em caso de dúvidas ou 
negociação de débitos, 
a orientação é de que o 
munícipe compareça à 
Divisão de Controle de 
Arrecadação, na sede da 
prefeitura que fica à aveni-
da Tiradentes, nº 520, cen-
tro ou telefone para  3625-
5147 e 3625-5051. A partir 
de 7 de fevereiro a secre-

No último final de sema-
na, do dia 2 a 4 de feve-
reiro, 24 atletas da equipe 
da Ginástica Rítmica da 
Semelp, desde a base até  
a equipe principal, partici-
param de um curso técnico 
de GR no Ginásio Itagua-
rá, em Guaratinguetá, ini-
ciando as atividades es-
portivas de 2018.

A partir de quarta-feira 
(14), estarão abertas as ins-
crições para novos alunos 
das Escolas de Esportes da 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer. 
Cerca de 1600 vagas estão 
sendo oferecidas.
As rematrículas de alunos 
do ano passado começa-
ram na segunda-feira (5) 
e os novos alunos devem 
comparecer a partir do dia 
14, na secretaria do giná-
sio com a modalidade de-
sejada, das 7h30 às 11h30 
e 13h30 às 17h30.
Para efetuar a nova ma-
trícula, são necessários os 
documentos: duas fotos 
3x4, cópia de Certidão de 

taria também vai manter 
um posto de atendimento 
na praça Monsenhor Sil-
va Barros (telefone 3629-
2554).
Importante também que 
o contribuinte mantenha 
atualizado seus dados ca-
dastrais junto à adminis-
tração municipal.
Bancos Credenciados
– Bradesco
– Itaú
– Caixa Econômica Fede-
ral
– Santander
Lotéricas
– Lotérica da Sorte – Av. 
Sagrado Coração de Jesus, 
nº 261 – VL. São Geraldo
– Estiva Lotérica – Rua 
Voluntário Benedito Ser-
gio, nº 334 – Estiva
– Lotérica XV- Rua XV de 
Novembro, nº 803 – Cen-
tro
– Combinação Milioná-
ria – Prq. DR. Barbosa de 
Oliveira, S/N BOX 34 – 
Centro
– Lotérica Praça Santa Te-
resinha – Rua Emílio Win-
ther, nº 526 – Centro
– Lotérica São Pedro – 
Rua São Pedro, nº 1553 – 
Jd. Sonia Maria
– Lotérica Nova – Avenida 
Bandeirantes, nº 808 BOX 
06 – Jd. Maria Augusta
– Vitória Shopping – Av. 
Charles Schneider, nº 1700 
LOJA 165 – Vila Costa
–  Lotérica Pé Quente – 
Rua Domingues Ribas, nº 
555 LOJA 6 – Vila Iapi
– A Sua Independência – 
Av. Independência, nº 977, 
LOJA 01 e 02 – Indepen-
dência
– Lotérica Trevo da Sorte 
– Rua Waldemar Bonelli, 
nº 341 – CECAP – Quiri-
rim
– Lotérica Central Taubaté 
– Rua Dr. Silva Barros, nº 

O curso teve a participa-
ção da treinadora da Se-
leção Brasileira de Con-
junto, Camila Ferezin,  
a Assistente  
Técnica Bruna Mar-
tins e também a atleta 
olímpica Jéssica Maier.  
O evento reuniu mais de 
200 pessoas da região, en-
volvidas na modalidade.

Nascimento ou RG, pai ou 
responsável devem preen-
cher e assinar a ficha de 
inscrição.
Os alunos que fizeram par-
te da Escola de Esporte no 
ano interior e desejam ser 
rematriculados, precisam 
levar a carteirinha de reno-
vação na secretaria do lo-
cal em que fez aula e pre-
encher a ficha de inscrição 
para este ano.
Para o ano de 2018, a no-
vidade é a expansão da 
faixa-etária abrangendo 
crianças de 5 a jovens de 
17 anos. As crianças de 5 
anos podem optar entre as 
modalidades de Iniciação 
Esportiva: Ginástica Rít-

411 – Centro
– Ao Campeão da Sorte – 
Rua Duque de Caxias, nº 
220 – Centro
– Lotérica da Sorte – Rua 
Helvino de Moraes, nº 
757, LOJA 08 – Vila São 
José
 – Catedral da Sorte – Pra-
ça Dom Epaminondas, nº 
07 – Centro
– Lotérica Porto Seguro 
II – Av. Charles Schneider, 
nº 420, Nagumo Super-
mercado – Estiva
– Lotérica Jd. Das Nações 
– Av. Independência, nº 
380 – Independência
– Lobo Loterias – Av. Des. 
Paulo de Oliveira Costa, 
nº 1034 – Centro
– Lotérica Sta. Terezinha 
– Av. Charles Schneider, 
nº 1201, BOX 1 Carrefour 
–Independência
Correspondentes Bancá-
rios – Bradesco
–  Casas Bahia – Até 
R$1.000,00 – Rua Dr. Sil-
va Barros, nº 403 – Centro
–  Casa de Carne Panora-
ma – Rua Capitão Adolfo 
Monteiro, nº 138 – Pq. Ae-
roporto
–  Pico do Açaí –  Av. Ti-
radentes, nº 634 – Centro
– Extra Hipermercado – 
Até R$800,00 – Av. Jusce-
lino Kubitscheck, nº 637 
– Jd. Eulália
Correspondentes Bancá-
rios – Itaú
– Supermercado Semar 
– Até R$1.000,00 – Av. 
Amador Bueno Veiga, nº 
2040 – Jd. Jaraguá
–  Supermercado Semar 
– Até R$1.000,00 – Rua 
Domingues Ribas, nº 555 
– Vila Iapi
Correspondente Bancário 
– Santander
–  Super Imaculada – Rua 
Imaculada Conceição, nº 
372 – Centro

“Tão importante quanto 
amar o que se faz é qualifi-
car-se naquilo. É uma gran-
de alegria poder proporcio-
nar essa participação, que 
com certeza contribuirá  
muito para o esporte na 
nossa cidade”, comentou 
a gestora esportiva res-
ponsável pela GR, Simone 
Rosa.

mica, Ginástica Artística e 
Capoeira.
Outra novidade é o retorno 
da modalidade de Tênis de 
Mesa, que agora faz parte 
grade de opções para os 
alunos, com o retorno do 
Prof. Tanaka.
Outras informações po-
dem ser obtidas direta-
mente nos centros e giná-
sios esportivos ou pelos 
telefones: Araretama – 
3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do Pulo 
– 3648-2248, Juca Morei-
ra – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito 
– 36375-5425, Pai João – 
3637-5069.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Taubaté investiga
3 mortes de macacos

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté informa que, 
em um ano, foram encon-
trados 16 macacos mortos 
no município, com um re-
gistro positivo para febre 
amarela e três casos em 
análise. Os demais exames 
deram negativo.
Do total de animais, 15 
são da espécie sagui e ape-
nas um bugio. O encontro 
do animal cujo registro foi 

positivo ocorreu em 29 de 
dezembro do ano passado 
na região do Areão.
O encontro mais recente 
foi registrado no dia 3 de 
fevereiro, na Gurilândia. 
As amostras do animal, 
um sagui, encontram-se 
em análise.
O monitoramento de pri-
matas doentes nas regiões 
de mata de Taubaté teve 
início em fevereiro do 
ano passado. A Vigilân-

cia Epidemiológica infor-
ma que os macacos não 
transmitem o vírus da fe-
bre amarela e ainda cum-
prem um importante pa-
pel de alerta biológico.  
Pelo contrário. Ao contra-
írem o vírus, transmitido 
em ambientes silvestres 
por mosquitos do gênero 
Hemagogus, os macacos 
servem de alerta para o 
surgimento da doença no 
local.

Prefeitura reforça
limpeza em escolas

municipais em Pinda
A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura em 
parceria com a Secretaria 
de Serviços Públicos, está 
realizando medidas de 
conservação nas institui-
ções da rede municipal de 
ensino como parte da volta 
às aulas em 2018.
As aulas retornaram dia 5 
de fevereiro, e com obje-
tivo de garantir a conser-
vação das unidades edu-
cacionais para mais um 
ano, além do paisagismo 
e segurança das crianças 
em relação a animais pe-
çonhentos, foi iniciado em 
janeiro o serviço de capi-

na e roçada, e até mesmo 
alguns reparos necessários 
nas instituições de diver-
sas áreas de Pindamo-
nhangaba.
No distrito de Moreira Cé-
sar, mais três escolas mu-
nicipais e CMEIs - Centro 
Municipal de Educação 
Infantil receberam a ação. 
No restante da cidade, 20 
unidades já passaram pela 
manutenção.
O secretário de Educa-
ção, professor Júlio Valle, 
ressalta a importância da 
manutenção realizada nas 
unidades, já que os locais 
serão sede diária de alu-
nos, professores, entre 
outros funcionários. “Nos 

dedicamos arduamente 
desde o início da gestão ao 
cuidado das escolas, com a 
infraestrutura dos prédios 
que diariamente recebem 
milhares de crianças de 
nosso município. Espera-
mos que esse cuidado seja 
sentido agora no retorno às 
aulas em que quase vinte 
escolas receberam servi-
ços de manutenção da rede 
elétrica, hidráulica, de te-
lhado, alvenaria e pintura. 
Cuidar da escola é o modo 
que encontramos para re-
velar o respeito que temos 
às crianças e aos professo-
res”, disse. A expectativa é 
que ao longo do ano mais 
escolas sejam atendidas.
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SEPEDI prorroga prazo
para recadastramento

das pessoas com
deficiência em Caraguá

Renato
Teixeira e 

grande
elenco

fazem show 
em cunha, no 

dia 24 de
março, em 
tributo ao 

compositor 
elpídio dos 

santos

Foi prorrogado o prazo 
para o recadastramento 
das pessoas com deficiên-
cia, com intuito de atuali-
zar o número de pessoas 
com deficiência residen-

tes no município. O re-
cadastramento, que seria 
realizado até o dia de hoje  
(09/02), será realizado 
também nos dias 15/02 
(quinta-feira) e 16/02 

(sexta-feira), no horário 
das 9 às 12 horas e das 14 
às 16h30.
O recadastramento é fei-
to na Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso  
(Sepedi), no Jardim Ja-
queira. Os beneficiários 
e o acompanhante devem 
levar RG, CPF e compro-
vante de residência.
Serviço:
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso (Sepedi) – Rua: 
Jorge Buriham, 10, bairro 
Jardim Jaqueira.

Um dia com muitas ati-
vidades para Cunha, que 
culmina com um grande 
show reunindo Renato 
Teixeira, Chico Teixeira, 
Gabriel Satter, Paranga e 
Coletivo Música Taubate-
ana. Além de oficinas cul-
turais e, ainda, viola, cau-
so e prosa, com Moreno 
Overá. Tudo na Praça da 
Matriz, em Cunha, durante 
o dia 24 de março.

“Me Tira do Sério” é 
campeã do 12º Festival 

de Marchinhas de
Quiririm

Ciclismo de Taubaté
pontua em Torneio

de Verão

A composição “Me Tira 
do Sério” faturou o 1º lu-
gar na final do 12º Festival 
de Marchinhas de Quiri-
rim. O festival ocorreu na 
noite da última sexta-feira, 
09 de fevereiro.
A música de Galvão Frade 
foi interpretada pelas lui-
zenses Patrícia Guimarães 
e Esther Frietz, que tam-
bém ganharam o prêmio 
de melhores intérpretes, 
provando a força da tradi-
ção das marchinhas de São 
Luiz do Paraitinga. As can-
toras receberam, ao todo, 
R$ 3.000,00, sendo R$ 
2.500,00 pela 1ª colocação 
e R$ 500,00 referentes à 

Os atletas de Taubaté par-
ticiparam do 32º Torneio 
de Verão de Ciclismo em 
Ilha Comprida – SP que 
ocorreu na última semana, 
entre os dias 1º e 4 de feve-
reiro e abriu a temporada 
2018 da modalidade estra-

empolgante performance 
no palco do festival.
A final ocorreu entre 10 
participantes já seleciona-
dos, pela mesma comissão 
julgadora, na noite ante-
rior, quando 19 apresenta-
ções animaram o público 
de Quiririm. O 2º lugar 
ficou com “Dá Medo”, de 
Wagner Muzak, que brin-
cava com a resistência dos 
homens em se submete-
rem ao exame de prósta-
ta. E o terceiro lugar ficou 
com Nando Silva, autor da 
marchinha “A Crise Che-
gou”, que fazia piada com 
a atual situação do país e 
com o salário da maioria 

da. O sprinter taubateano, 
Márcio Ferreira Bigai, ga-
rantiu o 5º lugar do torneio 
e com isso soma 85 pontos 
no ranking nacional.
Foram 4 etapas ao lon-
go da competição. No dia 
18 de fevereiro, a Equipe 

da população que acaba 
não dando para cobrir as 
despesas do mês todo. Eles 
receberam R$ 2.000,00 e 
R$ 1.500,00, respectiva-
mente, como prêmio.
O 12º Festival de Mar-
chinhas de Quiririm abre 
os festejos carnavales-
cos do distrito que terá 
em sua programação  
matinês, bailes noturnos, 
blocos e atrações como 
pintura no rosto e ativi-
dades recreativas para as 
crianças.
Depois do término do fes-
tival os foliões foram em-
balados pelo som da Ban-
da Mistura Folia.

de Ciclismo de Taubaté 
(ECT) vai participar da 1º 
Etapa da Super Copa Mas-
ter e Juniores de 2018, na 
própria cidade. A prova 
será um treino tático para 
aprimorar o revezamento 
dos atletas no pelotão.

Primeiro dirigível construído
na América Latina passará 

pelo céu de Caçapava

No próximo dia 15 de fe-
vereiro (quinta-feira) pas-
sará sobre o céu de Caça-
pava o primeiro dirigível 
da América Latina, cons-
truído pela AIRSHIP DO 
BRASIL – ADB. A em-
presa decidiu realizar uma 
viagem de divulgação visi-
tando mais de 60 cidades, 

com início em São Carlos, 
no dia 05 de fevereiro, ele 
segue com destino ao Rio 
de Janeiro.
O dirigível ADB 3-X01 é 
uma aeronave mais leve 
que o ar, e surge como 
nova alternativa para o ser-
viço de vigilância e trans-
porte de cargas e pessoas, 

uma vez que a aeronave é 
mais econômica que um 
avião, mais rápida que um 
caminhão, e também mais 
segura que os meios de 
transportes tradicionais. A 
aeronave tem 49 metros de 
comprimento e 17 de altu-
ra, com capacidade de car-
ga em torno de 1,5 tonela-
da e espaço para um piloto 
e até 5 outros ocupantes.
A AIRSHIP DO BRASIL 
– ADB é especializada em 
desenvolver, fabricar, co-
mercializar e operar aero-
naves e soluções utilizan-
do tecnologias mais leves 
que o ar. O trajeto poderá 
ser acompanhado pela pá-
gina da empresa: www.
adb.ind.br
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Centro Cultural de 
Taubaté abre mais 200 

vagas em oficinas
artísticas

Taubaté inicia envio de 
SMS a pacientes da Rede 

Municipal de Saúde

Palacete 10 de Julho tem novas 
exibições gratuitas de cinema

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
80 vagas para oficina de 
sapateado para iniciantes 
e outras 120 vagas para 
oficina de teatro no Centro 
Cultural Toninho Mendes. 
As inscrições podem ser 
efetivadas até o dia 16 de 
fevereiro (sexta-feira), das 
8h às 12h e das 13h às 17h.
O sapateado é um estilo de 
danças que mistura ritmo, 
som e técnica, movimen-
to e estilo e as vagas são 
para crianças a partir dos 
8 anos de idade até adul-
tos maiores de 18 anos em 
cinco turmas nos períodos 
da manhã e tarde.
As 80 vagas serão distri-
buídas nos seguintes ho-
rários: às segundas-feiras, 
das 9h30 às 10h30 para 
adolescentes acima dos 

A Prefeitura de Taubaté 
inicia, a partir desta quin-
ta-feira, dia 8 de feverei-

Após a sessão do docu-
mentário “#Resistência” 
no dia 31 de janeiro, o 
Palacete 10 de Julho exi-
birá, gratuitamente, novos 
filmes nos dias 7 e 21 de 
fevereiro. Em ambas datas 
as exibições começarão às 
19h e a distribuição dos 
ingressos será a partir das 
18h30.
A cada dia, estarão dis-
poníveis somente 50 lu-
gares. Sendo que, nesta 
quarta-feira (7), o filme 
apresentado será o “Quase 

14 anos de idade. No pe-
ríodo da tarde, das 13h30 
às 14h30, as aulas são para 
as crianças de 8 a 14 anos. 
Para os adultos, acima de 
18 anos, as aulas acon-
tecerão às quintas-feiras, 
das 17h30 às 18h30. E 
ainda nas sextas-feiras, 
pela manhã, outras duas 
turmas serão criadas. Uma 
turma das 9h às 10h para 
crianças de 8 a 12 anos e 
das 10h às 11h para jovens 
de 12 a 15 anos. No final 
da oficina serão montadas 
coreografias para apresen-
tação ao público.
As 120 vagas para oficina 
de teatro atenderão turmas 
de segunda a sexta-feira, 
exceto quartas-feiras. Nas 
aulas serão trabalhadas 
técnicas de improvisação, 
exercícios de interpreta-

ro, o serviço de envio de 
mensagens de SMS para 
pacientes atendidos pela 

samba”, uma produção na-
cional dirigida e roteiriza-
da por Ricardo Targino e 
tem a classificação indica-
tiva para o público acima 
de 16 anos.
Já no dia 21, a sessão 
gratuita mostrará o do-
cumentário “Terreiros do 
Brincar”, que retrata a par-
ticipação de crianças em 
vários grupos de manifes-
tações populares em qua-
tro estados brasileiros e a 
sua relação com um brin-
car coletivo, inter-geracio-

ção para desinibição e tra-
balhos em grupos para de-
senvoltura e socialização. 
O foco principal da oficina 
é o trabalho em palco e na 
conclusão do curso uma 
peça teatral será produzida 
para apresentação.
As aulas de segundas-fei-
ras, das 14h30 às 15h30, 
são para crianças de 8 a 
11 anos. Às terças-fei-
ras, das 8h às 9h30, o 
público atendido será o 
de adultos maiores de 18 
anos, das 10h às 11h. E 
das 15h às 17h o curso é 
destinado aos maiores de 
40 anos. Às quintas-fei-
ras, no período da ma-
nhã, das 9h30 às 10h30,  
as oficinas serão para jo-
vens entre 12 e 15 anos 
e a tarde, das 15h às 17h, 
para adultos acima de 40 
anos. Às sextas-feiras no 
período da tarde, das 14h 
às 15h, crianças de 11 a 
13 anos e das 15h às 17h, 
adolescentes dos 14 aos 
18 anos poderão participar 
das oficinas.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes fica à Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 no Centro. 
Mais informações pelo nú-
mero 3621-6040.

Rede Municipal de Saúde.
As mensagens serão enca-
minhadas por celular para 
a confirmação do agenda-
mento de consultas com 
especialistas e exames, 
bem como avisos de can-
celamento e alertas sobre 
faltas.
A prioridade é reduzir 
as faltas nos procedi-
mentos, que chegam a 
30% em alguns casos,  
além de dar mais conforto 
aos usuários da rede pú-
blica e permitir um aten-
dimento com maior quali-
dade.

nal e sagrado. O filme tem 
a classificação indicativa 
livre, permitida para todos 
os públicos.
Lembrando que essas exi-
bições de cinema consis-
tem em uma realização do 
Cine Didun com apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, e do Video Camp 
e será apresentada no Pala-
cete 10 de Julho, localiza-
do na Rua Deputado Claro 
César, 33 – Centro.

Tremembé registra
aumento de 36% na

arrecadação de royalties 
de petróleo e gás em 

2017
Secretaria lança Informe 
das Participações Gover-
namentais de Petróleo e 
Gás que traz informações 
detalhadas da arrecadação 
de royalties e participa-
ções especiais
O município de Tremembé 
registrou em 2017 aumen-
to de 36% na arrecadação 
de royalties e participa-
ções especiais pela produ-
ção de petróleo e gás natu-
ral. O total da arrecadação 
do município foi de R$ 1,3 
milhões contra R$ 923 mil 
em 2016. A cidade respon-
de por 0,1% da arrecada-
ção de royalties entre os 
municípios do Estado.
Também o Estado de São 
Paulo registrou em 2017 a 
arrecadação recorde de R$ 
2,5 bilhões em royalties e 
participações especiais. A 
remuneração pela explora-
ção de petróleo e gás no li-
toral paulista ficou em R$ 
1,4 bilhão para o Governo 
do Estado e R$ 1,1 bilhão 
para os municípios paulis-
tas como mostra o Informe 
das Participações Gover-
namentais de Petróleo e 
Gás lançado nesta sexta-
feira, 2 de fevereiro, no 
site da Secretaria de Ener-
gia e Mineração do Estado 
de São Paulo.
Esse valor representa um 
aumento de 70% em rela-
ção ao ano anterior, quan-
do foram arrecadados R$ 
1,4 bilhão, somando es-
tado e municípios. Já o 
Brasil arrecadou no ano 
passado R$ 30,4 bilhões, 
aumento de 72% em rela-
ção aos R$ 17,7 bilhões de 
2016.
“O petróleo é uma ativi-
dade que gera uma cadeia 

completa de benefícios 
para os países, estados e 
municípios produtores, 
que vai desde o setor de 
pesquisa à produção de 
peças para a indústria. A 
geração de emprego e ren-
da é muito forte e só tende 
a crescer no Estado de São 
Paulo”, explica o secretá-
rio de Energia e Minera-
ção, João Carlos Meirel-
les.
As cidades paulistas que 
mais receberam recursos 
da atividade de petróleo 
no Estado foram Ilhabela 
R$ 440 milhões, São Se-
bastião R$ 87,3 milhões 
e Caraguatatuba R$ 82,3 
milhões. Os três municí-
pios, que respondem por 
60% da arrecadação das 
cidades, estão localizados 
no litoral, área diretamente 
impactada pela atividade 
petrolífera.
Estão, ainda, entre os 
dez primeiros colocados 
Cubatão R$ 61 milhões, 
Bertioga R$ 50 milhões, 
Guararema R$ 48 milhões, 
Ilha Comprida R$ 34 mi-
lhões, Iguape R$ 23,1 mi-
lhões e Praia Grande e São 
Vicente com R$ 15,3 mi-
lhões cada.
“São Paulo vem aumen-
tando ano a ano a sua pro-
dução de petróleo e gás. 
Em poucos anos passa-
mos de nono para terceiro 
maior produtor nacional e 
os royalties acompanham 
essa evolução representan-
do uma importante arreca-
dação para o Estado e para 
os municípios paulistas”, 
afirma o subsecretário de 
Petróleo e Gás do Gover-
no de São Paulo, Dirceu 
Abrahão.

Em 2017, apesar de São 
Paulo ter ficado em tercei-
ro lugar no ranking de pro-
dução de petróleo e gás, 
o Estado ficou com a se-
gunda posição nacional na 
arrecadação de royalties 
e participações especiais, 
passando o Espírito Santo 
que somou R$ 2,2 bilhões 
e ficando atrás apenas do 
Rio de Janeiro que arreca-
dou R$ 11 bilhões.
Entre as regiões do estado 
a que recebeu a maior par-
te dos royalties foi o Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
que respondeu por 69% do 
total. Em segundo lugar 
aparece a Baixada Santista 
que totaliza 14,7%, segui-
da por Registro 7,9%, re-
gião metropolitana de São 
Paulo com 6,7%, Soroca-
ba 1% e Campinas 0,7%.
A produção de petróleo e 
gás do Estado é oriunda de 
seis campos localizados na 
plataforma continental da 
Bacia de Santos no litoral 
de São Paulo. Atualmente, 
Sapinhoá, localizado no 
pré-sal, é o maior campo 
paulista.
O Informe das Participa-
ções Governamentais de 
Petróleo e Gás traz infor-
mações detalhadas da arre-
cadação dos royalties e das 
participações especiais de 
109 municípios paulistas, 
bem como apresenta os 
cálculos de arrecadação da 
Parcela do Fundo Especial 
das outras 536 cidades.
A publicação semestral 
pode ser acessada na área 
de Dados Energéticos do 
site da Secretaria de Ener-
gia e Mineração dispo-
nível no endereço www.
energia.sp.gov.br


