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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba elege
novos membros do Conselho

Tutelar neste domingo

Atrações gratuitas marcam a 
celebração do Dia das

Crianças no Taubaté Shopping

Frente fria chega e cria
condições para chuva,
mas calor permanece

A partir das 08h deste pró-
ximo domingo (6) aconte-
ce em Pindamonhangaba 
a eleição unificada que 
vai escolher os novos con-
selheiros tutelares para 
o mandato 2020/2024. A 
função do Conselho Tu-
telar é a de zelar pelas 
atribuições que lhe foram 
confiadas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA).
Em Pindamonhangaba, 
serão eleitos 10 Conse-
lheiros Tutelares Titulares 
e 10 Suplentes. Os eleitos 
serão distribuídos nos dois 
conselhos tutelares do 
município, um no Centro 
e outro em Moreira César 
que está em fase final de 
implantação.
Qualquer eleitor do mu-
nicípio, que esteja em 
dia com suas obrigações 
eleitorais, poderá votar na 
Eleição do Conselho Tu-
telar. Para votar, é neces-
sário estar de posse de um 
documento com foto e o 
Título de Eleitor.
Os locais de votação são 

A data mais esperada do 
ano pela garotada está 
chegando: o Dia das 
Crianças. E para deixar a 
criançada ainda mais ani-
mada, o Taubaté Shopping 
receberá diversas atrações 
direcionadas ao público 
infantil nos próximos dois 
fins de semana.
Na sexta-feira (4), sábado 
(5) e domingo (6), a escola 
de idiomas CCAA e o Co-
légio Basic irão realizar 
Oficinas de Cupcake gra-
tuitas, com a participação 
especial da Tia Sininho, 
como Chef de Cozinha. O 
evento acontece no espa-
ço Domingo Cultural, das 
14h às 18h, em quatro tur-
mas de até 20 crianças. A 
programação do fim de se-
mana tem ainda presença 
de personagens animados, 
como a Boneca LOL, das 
15h às 17h, cabeleireiro 
maluco, distribuição de 
algodão-doce e tatuagem 
temporária, das 14h às 
18h.
Já no sábado (12) e domin-

Todos estados da Região 
Sudeste podem ter pan-
cadas de chuva nos próxi-
mos dias e de acordo com 
o site Climatempo, por 
motivos diferentes. Um 
sistema de baixa pressão 
atmosférica, uma frente 
fria e um VCAN (Vórtice 
Ciclônico em Altos Ní-
veis) influenciam o tempo 
em várias áreas do Sudes-
te.
Mesmo com previsão de 
chuva, o calor predomina 
e pode chegar aos 39°C no 

os seguintes: Cras/Ara-
retama; Cras/Castolira; 
Cras/Centro; Cras/Cidade 
Nova; e Cras/Moreira Cé-
sar, no horário das 08h às 
17h.
Conheça as regras e os 
candidatos para o mandato 
2020/2024
O Conselheiro Tutelar 
deve zelar pelo cumpri-
mento de direitos, garan-
tindo absoluta prioridade 
na efetivação de direitos, 
orientando a construção 
da política municipal de 
atendimento conforme a 
legislação vigente.
Em Pindamonhangaba, as 
eleições acontecerão nos 
cincos Cras da cidade,das 
8 às 17 horas. O voto não 
é obrigatório, mas segue 
todas as regras de uma 
eleição. O eleitor deve es-
tar apto à votação, ou seja, 
com o título considerado 
regular pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral até 11 de 
julho de 2019.
Qualquer eleitor do mu-
nicípio, em dia com suas 
obrigações eleitorais e em 

go (13), as atrações são 
cabeleireiro maluco, dis-
tribuição de algodão-doce 
e tatuagem temporária, 
das 14h às 18h. Para a data 
ficar ainda mais deliciosa, 
a loja Alpes realizará um 
Oficina de Fondue Ice - 
um sorvete acompanhado 
de calda quente de fondue 
e servido na casquinha 
-, com turmas de até 20 
crianças. A ação acontece 
no espaço Domingo Cul-
tural do shopping, das 14h 
às 18h, e para participar é 
só fazer a inscrição previa-
mente na loja, próxima da 
Polishop. O fim de sema-
na terá também a presença 
de personagens animados, 
como Woody e Jessie, do 
Toy Story, das 15h às 17h.
Também durante o fim de 
semana o centro de com-
pras receberá o persona-
gem Homem-Aranha, que 
passeará pelos corredores, 
tirando fotos e interagindo 
com o público, das 16h às 
19h. Também haverá uma 
limosine pink exposta no 

interior de São Paulo. No 
litoral paulista, tem uma 
sexta-feira com muitas nu-
vens, mas com previsão de 
chuva só para o litoral sul.
Hoje (5), os períodos com 
sol aumentam e as panca-
das de chuva devem ser a 
partir da tarde. 
No domingo (6), a chega-
da de uma frente fria ao 
litoral paulista aumenta as 
condições para chuva em 
todas as regiões do Esta-
do. 
A temperatura tem ligeira 

pleno gozo de seus direi-
tos políticos, poderá votar 
na Eleição para Conselhei-
ros Tutelares. O voto será 
direto e secreto, podendo 
o eleitor escolher apenas 1 
(um) candidato. Para votar 
é preciso levar um docu-
mento oficial com foto e o 
titulo de eleitor.
Aqueles que não tiverem, 
podem solicitar segunda 
via no cartório ou baixar 
o aplicativo “E-Titulo”, 
da Justiça Eleitoral no seu 
celular.
Locais da votação:
a) Cras - Araretama - Rua 
José Alves Pereira, 36 - 
Araretama (Nova Espe-
rança)
b) Cras-Castolira: Rua Re-
gina Célia Pestana César, 
276, Castolira
c) Cras-Centro - Rua Dr. 
Laerte de Assunção Jú-
nior, 51 Campo Alegre
d) Cras-Cidade Nova - 
Rua Bonsucesso, 79 - Ci-
dade Nova
e) Cras-Moreira César - 
Rua Carlos Augusto Ma-
chado, 63 - Moreira César

shopping, estacionada 
próximo às Lojas Pernam-
bucanas, e serão distribuí-
dos cupons para o sorteio 
de um passeio no carro.
Mais atrações
Na Praça de Eventos do 
centro de compras e lazer 
está o Cosmonauta, espa-
ço de brincar de 160 m² 
de uma incrível cenogra-
fia, com foguete espacial 
e seu escorregador, disco 
voador com cordas para 
brincadeiras, módulo lu-
nar com escorregador, 
ponte para atravessar de 
um espaço para o outro, e 
um espaço baby, além de 
um ambiente especial para 
os pequenos colorirem 
seus personagens preferi-
dos. As famílias ainda po-
dem se divertir no Boliche 
do Taubaté Bowling e na 
Moviecom Cinemas, que 
além do espaço Diverkids, 
está com a programação 
recheada para a criançada, 
com filmes como “Abomi-
nável”, “Angry Birds 2” e 
“Ela Disse, Ele Disse”.

queda, mas ainda faz ca-
lor.
O Vale do Paraíba, no les-
te de SP, deve começar a 
sentir a mudança no tempo 
a partir deste sábado, prin-
cipalmente à tarde com a 
possibilidade de pancadas 
de chuva, informam os 
meteorologistas.
O domingo também tem 
previsão de chuva a partir 
do final da tarde, se pro-
longando pela noite e pela 
madrugada da segunda-
-feira da próxima semana.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 107, Termo nº 7083
Faço saber que pretendem se casar FRANCISCO EVILASIO GONÇALO e HERICA WANESSA BUZATTO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Alexan-
dria-RN, nascido em 11 de novembro de 1978, de profissão comerciante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Moreira Sales, nº 61, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO GONÇALO SOBRI-
NHO, de 74 anos, natural de Alexandria/RN, nascido na data de 09 de setembro de 1945, residente e domiciliado Alexandria/
RN e de FRANCISCA MARIA DE SOUZA, falecida em Alexandria/RN na data de 06 de novembro de 2016. Ela é natural de 
São Bento do Sapucaí-SP, nascida em 07 de junho de 1985, de profissão analista judiciaria, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ARIOVALDO BUZATTO, falecido em Taubaté/SP na data de 12 de 
maio de 2001 e de BENEDITA GONÇALVES DE OLIVEIRA BUZATTO, de 71 anos, natural de São Joaquim do Monte/PE, 
nascida na data de 09 de maio de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/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. 

São criaturas de Deus, estão na terra enviados por Deus. Estamos meio a 
eles, os domésticos só querem um pouco de comida e o máximo de carinho, 
mesmo que seja pouco. São amigos, companheiros e muito, mas muito fi-
éis exemplos de perdão logo esquecem algum mal que lhes tenham feito e 
voltam aos pés do dono, ainda os reverenciam demonstrando seus carinhos, 
ainda que muitas vezes nem sempre recebem o carinho que merecem. São 
bravos, defensores de seus donos, ainda que tenham que trocar suas vidas 
por eles. São exemplos de gratidão e demonstram isso a todo instante. São 
companheiros eternos, independente da forma que são tratados, parecem ter 
ouvido o padre que diz juntos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, 
coisa que os homens deixam de levar em consideração.  São amigos dos seus 
amigos e dos seus filhos e ainda ensinam as crianças muitas virtudes esque-
cidas pelos homens.  Como silvestres lutam para manter suas vidas longe de 
seu pior predador que é o homem. Sofrem quando seu habitat é invadido e 
destruído, muitas vezes pela simples vaidade humana. Sentem-se oprimidos 
quando da chegada dos homens que devastam suas moradias. Sem abrigo, 
sem comida eles partem em uma aventura perigosa atrás de comida e de um 
lugar para morar e muitas vezes são alvos fáceis para seus piores predadores 
que são os homens, que os matam, prendem e os separam da convivência 
necessária com seu grupo, sem contar que muitas vezes são atropelados ou 
mortos, quando sem a busca de comida para si e suas crias, são protetores 
da floresta, da mata virgem, do equilíbrio ecológico indispensável a vida 
humana. Louvado os bons de coração, sensíveis ao drama da vida animal, 
doméstica e silvestre, até porque a defesa deles é a nossa própria garantia de 
vida no futuro.

SÃO FRANCISCO PROTEJA OS ANIMAIS E SENSIBILIZE
OS HOMENS.

04 de outubro - Dia de São Francisco

Mensagem Importante

Volkswagen estreia nova
campanha do T-Cross para

apresentar diferenciais do modelo
Depois do sucesso de ven-
das e de vencer 14 testes 
comparativos da impren-
sa especializada, o novo 
SUV da Volkswagen che-
ga com nova campanha 
criada pela AlmapBBDO 
para aprofundar os dife-
renciais do carro. Som Be-
ats, teto solar panorâmico, 
sensor de fadiga, park as-
sist 3.0, inteligência artifi-
cial, painel digital (active 
info display), motores TSI 
e controle de estabilidade 
são alguns dos itens que 
formam a gama de tecno-
logias do T-Cross e prota-
gonizam o projeto.
Seguindo o conceito de 
“Bye-Bye, Hello”, apre-

sentado anteriormente na 
campanha de estreia do 
carro, os filmes mostram 
de forma bem-humorada 
o “adeus” às tecnologias 
ultrapassadas e o “olá” 
para as novas funcionali-
dades do SUV. Com pro-
tagonistas jovens, a marca 
traz novamente as mulhe-
res como target principal. 
Focando em figuras mo-
dernas, a campanha traz a 
ideia de inovação. A pro-
dução é da Paranoid, com 
direção de cena de Otavio 
Machado.
A campanha estreou nesta 
terça-feira (1) com filmes 
em formatos de 30 segun-
dos para televisão aberta e 

paga. Formatos de 60 e 15 
segundos, apresentando 
cada um dos diferenciais 
do modelo, também serão 
veiculados em platafor-
mas digitais. O conteúdo 
ainda será desdobrado 
para as mídias sociais da 
marca. 
Primeiro SUV produzido 
pela Volkswagen no Bra-
sil, o T-Cross já superou a 
marca de 19 mil unidades 
vendidas desde o seu lan-
çamento, em março deste 
ano, até o final de setem-
bro. Agora começa a ser 
exportado para o México, 
fortalecendo um impor-
tante mercado automobi-
lístico na América Latina.
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Vale Music Fest arrecada mais de 
14 mil quilos de alimentos

Campanha de vacinação 
contra o sarampo começa 

segunda-feira, dia 7

Zona Azul de Taubaté
inicia na próxima semana

O Festival Vale Mu-
sic Fest, em São José 
dos Campos, arrecadou 
14.215 quilos de alimen-
tos nos quatro dias de festa 
em São José dos Campos, 
divididos em dois finais de 
semana. 
Os mantimentos arreca-
dados foram revertidos ao 
Fundo Social de Solida-
riedade do município. 
Assim, se tornou o maior 
doador da entidade em 
2019 em São José. A festa 
aconteceu nos dias 13 e 14 
e 20 e 21 de setembro.

Taubaté participa, a partir 
da próxima segunda-feira, 
dia 7 de outubro, da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra o Sarampo. 
A campanha acontece em 
duas etapas, de forma se-
letiva, com avaliação da 
situação vacinal e vacina-
ção conforme o calendário 
vigente.
A primeira etapa vai de 7 a 
25 de outubro, com a imu-
nização de todas as crian-
ças não vacinadas de seis 
meses a menores de cinco 
anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias). O dia 
“D” (sábado) de mobili-
zação nacional será em 19 
de outubro.
A segunda etapa aconte-
ce de 18 a 30 de novem-
bro. Durante este período, 

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 7 de outubro, co-
meça a valer o sistema de 
estacionamento rotativo 
em Taubaté, a Zona Azul 
Digital, com novas regras 
e fiscalização.
Desde o dia 26 de agosto, 
funcionários da empresa 
responsável pelo serviço, 
a Estapar, promoveram 
uma campanha de orienta-
ção para esclarecer as dú-
vidas dos usuários sobre o 
sistema.
A orientação aos usuários 
nos primeiros 15 dias será 
realizada por 24 agentes 
da concessionária, que 
estarão nos principais ho-
rários próximos aos ter-
minais de autoatendimen-
to. Agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana também foram 
capacitados pela empresa 
para orientar a população.
A Zona Azul de Taubaté 
conta com 1.131 vagas 
para carros, 489 para mo-
tocicletas, 47 para carga e 
descarga, 62 para idosos e 
32 para PCD. Para facili-
tar o dia a dia dos moto-
ristas, foram instalados 
24 terminais de autoaten-
dimento sustentáveis que 
funcionam com o uso de 
energia solar e toda sinali-
zação horizontal e vertical 
– placas de sinalização.
Regras da utilização do 
Sistema
• Estacionamento: na Zona 

Consolidado como prin-
cipal evento musical do 
Vale do Paraíba, este ano 
o Vale Music incorporou 
ainda mais a vocação de 
ser um festival, com muita 
interação com o público. 
Além dos shows, também 
haviam intervenções artís-
ticas, espaços promocio-
nais, sorteio de brindes e 
muito mais.
O público presente no 
Vale Music este ano pode 
conferir shows de Anitta, 
Dennis DJ, Wesley Safa-
dão, Henrique & Juliano, 

o foco será a população 
adulta não vacinada na fai-
xa etária de 20 a 29 anos 
de idade. O dia “D” (sába-
do) de mobilização      na-
cional será em 30 de no-
vembro. 
Tanto no dia 19 de outu-
bro quanto no dia 30 de 
novembro, as doses serão 
aplicadas nas UBS Mais 
Mourisco, Fazendinha e 
Independência das 8h às 
17h.
Nos demais dias, as doses 
contra o sarampo estão 
disponíveis em todas as 
unidades de saúde que dis-
põem de salas de vacina-
ção em Taubaté, conforme 
os dias e horários específi-
cos de cada uma delas. A 
relação das unidades pode 
ser conferida pelo link 

Azul, você deve se regis-
trar no sistema inserindo o 
número da placa do veícu-
lo e do setor (indicado nas 
placas de regulamentação 
fixadas nas ruas);
• Tempo máximo de per-
manência: duas horas. 
Desta maneira, não será 
permitido que o usuário 
estacione na mesma vaga 
e no mesmo setor em perí-
odos distintos do dia;
• Uso: o tempo adquirido 
poderá ser utilizado em 
qualquer setor até o venci-
mento do tíquete;
• Idosos e Deficientes: 
têm direito à gratuidade 
de até 2 horas na mesma 
vaga, desde que estacio-
nados nas vagas demarca-
das e que tenham o cartão 
de idoso ou de deficiente. 
Após esse período, não 
poderá permanecer na 
mesma vaga do mesmo 
setor;
Os motoristas têm o tem-
po máximo de 10 minu-
tos para pagar pelo uso 
da vaga. Após esse perío-
do, são notificados com o 
Aviso para Pagamento de 
Tarifa e podem regularizar 
a situação até o final do 
expediente do mesmo dia, 
com a quitação da Tarifa 
para Pagamento Posterior, 
no valor de 10 horas de es-
tacionamento, nos termi-
nais de autoatendimento, 
na central de atendimento 
ao usuário ou pelo aplica-

Gustavo Miotto, Zé Neto 
& Cristiano, Melim, Dil-
sinho, Gusttavo Lima e 
muitos outros.
Para montagem do festi-
val, houve uma logística 
especial para montagem 
do palco com 40 metros, e 
um incrível show de luzes 
com um painel de led de 
200m².
Após o grande sucesso, a 
equipe de organizadores já 
começa a programar a edi-
ção do ano que vem, que 
promete agitar a região 
mais uma vez.

http://www.taubate.sp.
gov.br/unidadesdesaude/.
Casos
Taubaté soma atualmente 
14 casos confirmados de 
sarampo. Os casos mais 
recentes são de um meni-
no de 1 ano de idade mora-
dor do bairro São Gonçalo 
(vacinado), um menino de 
8 anos morador do Belém 
(não vacinado), uma me-
nina de 10 anos moradora 
da Vila Olímpia (vacina-
da) e uma mulher de 33 
anos moradora do Parque 
Santo Antônio (não vaci-
nada). Foram realizadas 
ações de bloqueio vacinal 
no entorno dos bairros e 
todos os pacientes passam 
bem. Outros 42 casos es-
tão em análise e 22 casos 
foram descartados.

tivo.
Valores e formas de paga-
mento
As tarifas para carro se-
rão de R$1 (30min); R$2 
(60min); R$3 (90min); 
R$4 (120min). Já para mo-
tos serão R$0,50 (30min); 
R$1 (60min); R$1,50 
(90min); R$2 (120min). 
Os idosos e portadores 
de necessidades especiais 
têm direito à gratuidade 
desde que estacionados 
nas vagas específicas. Não 
existe impedimento de uso 
das demais vagas, porém, 
para utilização, devem 
efetuar o registro e paga-
mento das tarifas, assim 
como os demais usuários.
Os motoristas podem efe-
tuar o pagamento da Zona 
Azul de Taubaté pelo apli-
cativo da Estapar chama-
do Vaga Inteligente, dis-
ponível gratuitamente nas 
versões Android e iOS, 
que tem como forma de 
pagamento cartão de cré-
dito e boleto. Outra forma 
de pagamento do estacio-
namento rotativo é pelo 
terminal de autoatendi-
mento, que aceita cartões 
de débito e crédito, cartões 
recarregáveis e moedas.
Além disso, o usuário 
pode realizar o pagamento 
com as agentes da conces-
sionária que aceitam car-
tões de débito e crédito e 
nos pontos de venda fixo 
junto ao comércio local.
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MEC desbloqueia 679
bolsas de pós-graduação

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou, no dia 
3, o desbloqueio de 679 
bolsas de pós-graduação, 
cuja renovação havia sido 
congelada por falta de 
recursos. Segundo o pre-
sidente da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Anderson Ribei-
ro Correia, as bolsas serão 
disponibilizadas às insti-
tuições de ensino superior 
nos próximos dias.
Ao todo, serão liberadas 
271 bolsas de mestrado, 
com valor de R$ 1,5 mil 
mensais; 304 bolsas de 
doutorado, de R$ 2,2 mil 
mensais; e 104 de pós-
-doutorado, de R$ 4,1 mil 
por mês. Todas as bolsas 
serão ofertadas em cursos 
nota 4, com tendência de 
melhora. Os cursos são 
avaliados pela Capes em 
uma escala que vai até 7, 
sendo os cursos 7 os me-
lhores avaliados. Para fun-
cionar, os cursos devem 
ter, no mínimo, nota 3.
A medida, segundo o 

MEC, foi possível graças 
ao descontingenciamen-
to de R$ 270 milhões, do 
montante de R$ 1,99 bi-
lhão do Orçamento libera-
dos para a pasta e por eco-
nomias da própria Capes.
Segundo o MEC, o mérito 
e o impacto científico são 
fatores para a liberação 
das bolsas.
“O meu objetivo não é dar 
bolsa, é chegar à cura da 
dengue, é selecionar os 
melhores professores para 
conseguir ensinar às nos-
sas crianças a ler e a escre-
ver melhor”, disse o minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub. “[Quem rece-
be bolsa] tem que saber 
que a gente paga imposto 
e vira bolsa e isso tem que 
voltar para a sociedade de 
alguma forma”.
Segunda liberação
Essa é a segunda liberação 
das renovações das bolsas 
de estudos pelo MEC. Em 
setembro, a pasta anun-
ciou o bloqueio de 5.613 
bolsas de pós-graduação, 
cujos pesquisadores con-

cluíram as pesquisas e que 
não seriam ofertadas este 
ano para novos estudantes.
Ainda em setembro, o 
MEC anunciou que seria 
possível retomar a maior 
parte dessas bolsas, e que 
seriam ofertadas a novos 
pesquisadores. Ao todo, 
foram desbloqueadas 3,1 
mil bolsas, todas de pro-
gramas de pós-graduação 
com notas 5, 6 e 7.
Agora, a pasta fez uma 
nova liberação, disponi-
bilizando recursos para a 
oferta de 679 para cursos 
nota 4. Essas bolsas equi-
valem, segundo a Capes, 
a 40% do que é ofertado 
para os cursos com esse 
desempenho.
Além dos bloqueios, a Ca-
pes anunciou, no primeiro 
semestre, cortes em bolsas 
de cursos nota 3, que não 
deverão ser retomadas.
De acordo com o presi-
dente da Capes, as bolsas 
vigentes não serão afeta-
das e os estudantes bolsis-
tas continuam recebendo 
os recursos normalmente


