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A GAzetA dos Municípios

Horário de verão 2019
termina neste domingo (17)

Shopping Pátio Pinda
realiza atendimento gratuito 

com Doutor Currículo

Cuidados ao passear com
o cachorro no verão

Amado por uns, odiado 
por outros, o término do 
horário de verão ou dei-
xará saudade ou será cele-
brado. O polêmico horário 
de verão, que se iniciou 
em 4 de novembro de 
2018, será encerrado neste 
domingo (17) no Distrito 
Federal e em dez estados. 
As onze unidades da fe-
deração devem atrasar o 
relógio em uma hora. De-
vem fazer o ajuste os es-
tados das regiões Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Mi-

Os atendimentos serão 
realizados no sábado (16) 
por ordem de chegada 
próximo ao fraldário.
No Brasil há, atualmente, 
12,7 milhões de pessoas 
desempregadas. Sim, a si-
tuação não é das melhores 
para aqueles que correm 
atrás de uma oportunidade 
de emprego, porém, algo 
que sempre ajuda a se des-
tacar aos olhos dos em-
pregadores é um currículo 
bem feito.

A veterinária da DogHero 
Amanda Peres explica que 
passear com o cachorro é 
importante mesmo na es-
tação mais quente do ano, 
mas é importante ficar 
atento a alguns pontos
O passeio traz melhorias 
para a saúde física e men-
tal do cachorro, mesmo 
que não seja muito longo. 
Mas em períodos quentes 
como os dias de verão, é 
importante tomar alguns 
cuidados para garantir, 
por exemplo, que eles não 
queimem as patinhas du-
rante o trajeto. A DogHe-
ro, aplicativo que conecta 
pais de cães a passeadores 
e anfitriões que hospedam 
o cachorro em casa, sepa-
rou algumas dicas impor-
tantes nesse sentido.
O passeio é, sem dúvi-
da, umas das atividades 
mais importantes na vida 
de qualquer cão. Quan-
do não têm uma rotina de 
atividades, os cachorros 
podem tornar-se ansiosos 
e possivelmente ter com-
portamentos destrutivos. 
“Cachorros são animais 
que precisam interagir 
com o mundo e isso é algo 
que eles só conseguem 
quando saem do quintal 
espaçoso ou do ambien-
te doméstico: é preciso ir 
pra rua”, afirma Amanda 
Peres, veterinária da Do-
gHero. “Mas sempre com 
segurança e bastante aten-

nas Gerais, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Distrito Fede-
ral). Conforme o G1, o ho-
rário de verão 2018/2019 
foi mais curto, por ter-se 
iniciado em novembro, e 
não em outubro, devido a 
um decreto assinado pelo 
ex-presidente Michel Te-
mer, em 2017, a pedido do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que ele não 
ocorresse entre o primeiro 
e o segundo turno da elei-

Mas ter um currículo es-
truturado não é tarefa fá-
cil, e muitos se encontram 
perdidos ao tentar elabo-
rá-lo. Pensando nessa re-
alidade, o Shopping Pátio 
Pinda terá a presença mais 
do que especial do Doutor 
Currículo.
O especialista na constru-
ção de currículos atrativos 
vai realizar consultorias 
gratuitas com o objeti-
vo de ajudar a jovens e 
adultos a montar um do-

ção”. Confira abaixo as 
principais orientações da 
DogHero:
Horários: escolha fazer o 
passeio em horários quan-
do a temperatura não está 
tão alta e a incidência do 
sol é menor. Vale lembrar 
que muitas vezes, mesmo 
em dias nublados, o chão 
fica com a temperatura 
alta, devido à presença 
do mormaço, que queima 
tanto quanto o sol. Prefe-
rencialmente, saia com os 
cães antes das 10h e após 
as 17h. Assim, você evi-
ta que eles fiquem muito 
cansados, ofegantes e que 
queimem as patinhas;
Rotina: é importante 
adaptar, mas manter a 
frequência de passeios do 
cachorro mesmo no verão. 
Caso falte disposição ou 
tempo para passear com o 
cãozinho, vale chamar um 
passeado. Na DogHero 
é possível contratar pas-
seios de 30 minutos ou 1 
hora e a atenção é exclusi-
va: os passeios acontecem 
com um cachorro por vez 
(ou até três, se forem da 
mesma família).
Atenção à temperatura do 
chão: faça o teste com o 
seu pé descalço ou com a 
palma da sua mão. Se você 
não aguentar o contato por 
mais do que dez segundos, 
é provável que seu cãozi-
nho também não aguente. 
Nesse caso, não saia com 

ção.
Ainda em 2017, o gover-
no federal analisou o fim 
do horário de verão, mas 
um estudo do Ministério 
de Minas Energia mostrou 
que o perfil do consumo 
de energia elétrica está re-
lacionado não ao horário, 
mas à temperatura, visto 
que o maior consumo de 
energia é registrado nas 
horas mais quentes do 
dia. O horário de verão 
no Brasil foi instituído em 
1931 pelo então presiden-
te Getúlio Vargas.

cumento coerente e orga-
nizado. O evento acontece 
no sábado (16), das 10h às 
18 h, ao lado do fraldário 
do shopping. Os atendi-
mentos são limitados e 
acontecem por ordem de 
chegada.
Serviço
Atendimento com Doutor 
Currículo
Data: sábado (16)
Horário: das 10h às 18 h
Local: Shopping Pátio 
Pinda, ao lado do fraldário

o cachorro e escolha outro 
horário para o passeio;
Opte pela grama: a gra-
ma é bem mais fresca que 
o asfalto e causará mais 
conforto ao passeio do ca-
chorro, evitando possíveis 
queimaduras nas patinhas 
(além de ser mais diverti-
da);
De olho no trajeto: durante 
todo o passeio temos que 
ficar atentos a qualquer 
movimento que o cachor-
ro faça. Mesmo que o tra-
jeto já seja conhecido por 
ambas as partes, o cachor-
ro pode se machucar com 
algum objeto cortante e 
ferir os coxins (as famosas 
“almofadinhas” que ficam 
na sola da pata dos cães). 
Ele também pode acabar 
ingerindo algum corpo es-
tranho ou resto de lixo da 
rua, ou até mesmo acabar 
se machucando caso se 
aproxime de locais (por-
tões) em que haja pets que 
não aceitem a presença de 
outros animais. Para evitar 
isso, basta manter a guia 
curta e sempre firme.
Hidratação: não se esque-
ça de levar água fresca 
para o oferecer ao cão-
zinho durante o passeio. 
Mesmo que ele não apa-
renta estar com sede, 
ofereça água e estimule a 
ingestão dela para trazer 
mais conforto ao cachorro 
e evitar que ele passe mal 
com o calor.
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Miscelânea
Curiosidades

Exercícios ao ar livre... Uma fonte inesgotável de saúde.

Todos nós queremos manter a saúde, certo? Uma maneira fácil, barata e 
agradável de ajudar o nosso organismo é sempre fazer alguns exercícios 
ao ar livre. Aqui estão seis motivos para você incluir essa prática no seu 
dia a dia:
1 – A exposição aos raios solares aumenta a absorção de cálcio e isso me-
lhora a saúde dos ossos. O Sol também ativa a vitamina D no organismo. 
Mas evite o Sol entre 11 e 16 horas, que tem muita radiação ultravioleta 
prejudicial à pele.
2 – Quando a pessoa está em movimento, o contato com o ar melhora a 
regulação da temperatura corporal, ajudando todas as funções fisiológicas 
do organismo.
3 – Exercitar-se ao ar livre é, além de mais saudável, menos exaustiva 
mentalmente do que exercícios em lugares fechados. Correr ou caminhar 
em locais arborizados é muito mais prazeroso do que dentro de uma aca-
demia.
4 – Praças e parques ou outros lugares públicos estão sempre aí, para uso 
de todos. Neles, podemos encontrar amigos, vizinhos e uma boa prosa nas 
horas vagas é sempre muito agradável, não é?
5 – O contato com a natureza, seus aromas, sons e cores, tudo isso contri-
bui para a produção da serotonina, um neurotransmissor conhecido como 
hormônio da felicidade.
6 – Exercitar-se em meio à natureza, é muito mais fácil manter o foco na 
atividade e a sensação de liberdade de estar ao ar livre, deixa as pessoas 
mais dispostas para encarar também a sua rotina habitual.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificul-
dade, lia um jornal. De repente, com uma voz pastosa, o bêbado pergunta 
ao padre: 
- O senhor sabe o que artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao 
bêbado e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por ex-
cesso de consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promis-
cuidade, sexo, farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso 
dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco tempo 
depois, o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta 
amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com 
artrite é o Papa...
***
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de 
arar minha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchas lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra do burro do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de 
repente, um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
- Não faz mal! Estamos os dois aqui...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto do lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Faça o que puderes, com o que tiveres, onde estiveres.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso do que a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.

Professora Pollyana Gama
é a nova secretária de
Educação de Ubatuba

Elizabeth Isnard passa a 
ser diretora pedagógica da 
Rede Municipal
Com o objetivo de agregar 
a experiência adquirida 
em mandatos legislativos 
à formação profissional 
como docente da pro-
fessora Pollyana Gama, 
o prefeito Délcio Sato 
(PSD) fez o convite para 
que ela ocupasse a pasta 
da Educação de Ubatuba.
Pollyana assumiu na ter-
ça-feira, 12, o lugar que 
era ocupado pela também 
professora Elizabeth Is-
nard que, agora, assume 
a Direção Pedagógica da 
secretaria. 
O advogado Paulo Már-
cio Prado continua como                
secretário adjunto da pas-
ta.
Além de professora, a 
nova secretária carrega em 
seu currículo três manda-
tos consecutivos como ve-
readora em Taubaté, além 
de ter como deputada fe-
deral sempre defendendo 
a bandeira da Educação. 
Segundo ela, alguns dos 
principais aspectos que 
nortearão os trabalhos 
nesta fase são: os traba-
lhos com primeira infân-
cia e educação infantil, a 
melhoria dos índices do 

Ideb e a formação de pro-
fessores.
“Pollyana tem grande 
experiência em trâmites 
como deputada. Com cer-
teza contribuirá em busca 
de recursos e benefícios 
para Educação do nosso 
município”, garantiu Sato.
Adequações
Além da Educação, Meio 
Ambiente, Habitação, 
Fundac e Gabinete apre-
sentaram mudanças. O 
advogado e ex-delegado 
Fausto Cardoso deixa a 
Fundac e passa atuar como 
Assessor de Relações Fe-
derativas; a Fundac será 
comandada pelo pastor 
Elizeu Alves Correa.
Wilber Cardozo sai da 
secretaria de Meio Am-
biente e assume a secre-
taria de Habitação. Silvio 
Bonfiglioli desliga-se da 
Administração por moti-
vos pessoais. Guilherme 
Adolpho Penteado passa 
de adjunto para titular da 
pasta de Meio Ambiente.
Confira o currículo de 
Pollyana Gama
Pollyana Gama é profes-
sora, pedagoga, escrito-
ra e política. Mestra em 
Desenvolvimento Huma-
no pela Universidade de 
Taubaté, pós-graduada 

em Gerente de Cidade 
pela FAAP e em Ensino 
Religioso pela Faculdade 
Santa Cecília e graduada 
em Pedagogia com Habi-
litação em Administração 
Escolar pela Universidade 
de Taubaté (2004).
Tem experiência na área 
de Educação, Desenvolvi-
mento Humano e Políticas 
Públicas, possuindo Ha-
bilitação em Orientação 
Educacional, Pedagógica, 
Vocacional e Supervisão 
Escolar pela Universidade 
de Guarulhos (2007). Ve-
readora no Município de 
Taubaté por três mandatos 
(2004-2016). Exerceu o 
mandato como Deputada 
Federal na 55ª Legislatura 
no período de novembro 
de 2016 a abril de 2018. 
Foi membro da Comissão 
de Educação da Câmara 
dos Deputados. Presidiu a 
Subcomissão Permanente 
destinada a acompanhar 
a consolidação do texto 
da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a 
reformulação do Ensino 
Médio no país. Membro 
da Academia Taubateana 
de Letras, ocupando o as-
sento 38, cujo patrono é o 
escritor Tharcílio Gomes 
de Macedo.

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

Livro D-25, FLS. nº 40, Termo nº 6949
Faço saber que pretendem se casar LUCAS RANGEL e MARIANA GABRIELA DE OLIVEIRA, apresentando os do-
cumentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 15 de setembro de 1993, de profissão auxiliar de serviços gerais, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Santa Paula, nº 55, fundos, Chácara Canaã, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de DEVANIR JOSÉ RANGEL, 
de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 4 de abril de 1970 e de ANDREIA APARECIDA RANGEL, de 46 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de julho de 1972, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 21 de novembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JULIO CESAR DE OLIVEIRA, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data 
de 30 de março de 1971 e de ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 
de junho de 1970, residentes e domiciliados em Taubaté/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. 

Tremembé, 18 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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“Terço dos Homens” se
reúne na Canção Nova

São Paulo reabrirá
viaduto da Marginal
Pinheiros em março

Bolsonaro pode ter alta
nesta semana, diz médico

Ibama vê falha no
salvamento de animais e 
aplica nova multa à Vale

Neste Kairós, Dom Gil, 
bispo de Juiz de Fora 
(MG), preside missa, às 
15h, no Santuário do Pai 
das Misericórdias
A Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista (SP) re-
cebe neste domingo (17), 
o Kairós – Terço dos 
Homens, com o tema: 
“Transformando nosso 
pensar e agir”. O propósi-
to deste encontro é reunir 
os membros dos grupos do 
“Terço dos Homens”, pre-
sente em todo o país.
Dom Gil Antônio Morei-
ra, bispo de Juiz de Fora 
(MG) estará presente e 
preside a missa de encer-
ramento, às 15h, no San-
tuário do Pai das Miseri-
córdias.
Antes, os fiéis poderão 
participar dos momen-

A prefeitura de São Paulo 
informou ontem, dia 12, 
que o viaduto na Margi-
nal Pinheiros, interditado 
desde 15 de novembro do 
ano passado, deverá ser 
reaberto para circulação 
de carros leves no dia 18 
de março.
As obras de recuperação 
do viaduto, que cedeu cer-
ca de 2 metros, custaram 
aos cofres da prefeitura 
aproximadamente R$ 19 
milhões. Os contratos com 
as empresas responsáveis 
pelos reparos foram fei-
tos de forma emergencial, 
sem licitação.
De acordo com a prefeitu-
ra, foram instaladas estru-
turas de fibras de carbono, 
material mais resistente 
e durável que substitui o 

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, man-
tém boa evolução clíni-
ca, sem dor nem febre, e 
pneumonia em processo 
de cura, segundo boletim 
médico divulgado ontem, 
dia 12 pelo Hospital Isra-
elita Albert Einstein, onde 
ele está internado desde o 
dia 27 de janeiro. Na se-
mana passada o presiden-
te foi diagnosticado com 

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renová-
veis (Ibama) aplicou novo 
auto de infração à mine-
radora Vale, responsável 
pela barragem da Mina 
Córrego do Feijão, que se 
rompeu no dia 25 de janei-
ro em Brumadinho, região 
metropolitana de Belo 
Horizonte. 
O Ibama estabele-
ceu multa diária de R$                       
100 mil até que seja exe-
cutado de forma satisfató-
ria o plano de salvamento 
de animais silvestres e do-
mésticos.
O valor definido é o má-
ximo previsto na legisla-
ção ambiental para o tipo 
de infração constatada. 
De acordo com o Ibama, 
a Vale havia sido notifica-
da um dia após a tragédia 
para que iniciasse em até 
24 horas a execução do 
plano de salvamento da 
fauna e passasse a entre-
gar relatórios diários com 
informações sobre os ani-
mais resgatados. Para o 
Ibama, os documentos en-

tos de orações, palestras 
e Adoração ao Santíssi-
mo com padre Vandemir 
Meister, Assessor Nacio-
nal do Movimento; diáco-
no Melquisedec Ferreira 
da Rocha, da Arquidioce-
se Rio de Janeiro (RJ); e 
os missionários da Can-
ção Nova Flávio Pinheiro 
e Sandro Arquejada.
Toda programação é aber-
ta ao público e tem início 
às 8h, no Rincão do Meu 
Senhor. São esperados aos 
menos 5 mil visitantes 
neste dia.
Terço dos Homens
O Terço dos Homens teve 
início com Frei Peregrino, 
em 1936, na então Vila da 
Providência, hoje cida-
de de Itabi, em Sergipe. 
Dentro do “Movimento de 
Schoenstatt”, o Terço dos 

aço. Também foram recu-
peradas uma junta de di-
latação e houve troca dos 
aparelhos de apoio de dois 
pilares.
Testes
Segundo o prefeito Bruno 
Covas, testes serão feitos 
durante o período do car-
naval. “As obras de manu-
tenção poderão ser feitas 
já com o viaduto sendo 
utilizado pela população 
com carros leves. Vamos 
fazer uma fase de testes 
para poder comprovar [se 
isso é possível]. Caso os 
testes confirmem essa hi-
pótese, o viaduto será li-
berado para carros leves 
a partir do dia 18 de mar-
ço”, disse o prefeito.
A prefeitura anunciou 
ainda que um edital de 

pneumonia. Bolsonaro 
continua recebendo dieta 
sólida leve e suplemento 
nutricional, com boa tole-
rabilidade e prossegue rea-
lizando exercícios respira-
tórios e de fortalecimento 
muscular, alternados com 
períodos de caminhada. 
Por ordem médica, as visi-
tas permanecem restritas.
O médico cirurgião Antô-
nio Luiz Macedo disse à 

viados pela empresa não 
atenderam integralmente 
as exigências estabeleci-
das.
Entre diversas medidas, o 
plano de salvamento pre-
vê a instalação de hospital 
de campanha para reabi-
litação dos animais res-
gatados e de centro para 
triagem e abrigo. “Em vis-
torias, agentes ambientais 
constataram atraso na rea-
lização das obras”, disse o 
Ibama em nota.
Questionada pela Agência 
Brasil, a Vale afirmou que 
todas as exigências con-
tidas no auto de infração 
foram devidamente aten-
didas. A empresa também 
disse já ter prestado os es-
clarecimentos solicitados 
diretamente ao Ibama.
Este é o sexto auto de in-
fração aplicado pelo Iba-
ma após o rompimento da 
barragem. Nos cinco pri-
meiros, as multas soma-
ram R$ 250 milhões, e a 
mineradora foi punida por 
causar poluição que possa 
resultar em danos à saúde 
humana; tornar área urba-

Homens partiu da inicia-
tiva de um pequeno grupo 
de homens, que rezavam 
o terço na rua, enquanto 
suas esposas participa-
vam das reuniões. Atu-
almente, os grupos estão 
presentes em todo o país, 
transformando vidas, tan-
to no “Movimento da Mãe 
Rainha” quanto em outras 
iniciativas.
SERVIÇO
Evento: Kairós – Ter-
ço dos Homens – Tema: 
“Transformando
nosso pensar e agir”
Data: 17 de fevereiro de 
2019
Local: Rincão do Meu Se-
nhor – Canção Nova
Endereço: Av. João Paulo 
II, s/n, Alto da Bela Vista 
– Cachoeira Paulista-SP
Entrada: Gratuita

licitação para recuperar 
o restante da estrutura do 
viaduto será lançado na 
próxima semana. Segundo 
a administração munici-
pal, o valor dos contratos 
será de cerca de R$ 10 
milhões. Estão previstas 
trocas de juntas de apoio, 
de duas juntas de dilatação 
(no começo e no final da 
estrutura) e dos guarda-
corpos, além da correção 
de fissuras nos pilares.
A velocidade de circula-
ção dos trens da Linha 9 
Esmeralda da Companhia 
Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), que 
passam por baixo do via-
duto afetado, voltou ao 
normal nesta terça-feira, 
sem redução de velocida-
de.

Agência Brasil que a equi-
pe médica ainda não to-
mou a decisão de quando 
será a alta do presidente 
em razão dos medicamen-
tos e exames que estão 
sendo realizados. No en-
tanto, ele disse que o pre-
sidente está muito bem 
de saúde e que a previsão 
é que Bolsonaro saia do 
hospital ainda esta sema-
na.

na ou rural imprópria para 
a ocupação humana; cau-
sar poluição hídrica que 
torne necessária a inter-
rupção do abastecimento 
de água; provocar o pere-
cimento de espécimes da 
biodiversidade; e por lan-
çar rejeitos de mineração 
em recursos hídricos. Ou-
tra multa, no valor de R$ 
99 milhões, foi aplicada 
à Vale pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
de Minas Gerais (Semad).
Em outro caso de rom-
pimento de barragem, 
ocorrido em novembro 
de 2015 no município 
de Mariana, também em 
Minas Gerais, os órgãos 
ambientais têm tido difi-
culdades para fazer com 
que a mineradora respon-
sável, Samarco, efetue os 
pagamentos. Nesse caso, a 
soma das multas impostas 
pelo Ibama e pela Semad 
chega a R$ 656,5 milhões. 
Passados mais de três 
anos, o montante quitado 
pela Samarco não supera 
7% do total.
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Parque ganha sistema
de iluminação Alteração de inscrição

municipal beneficia motoristas
e motociclistas autônomos

Prefeitura de Taubaté
contrata professor

de Libras e telefonista

Frequentadores do 
Parque Municipal                                                
Jardim das Nações 
passam a contar ago-
ra com um sistema de                                             
iluminação para a pista de 
caminhada.

Após reuniões com repre-
sentantes dos motoristas e 
motociclistas autônomos 
das categorias de táxi, mo-
totáxi e condutor escolar 
do município, a Prefeitura 
de Taubaté informa que o 
contribuinte que hoje pos-
sui inscrição municipal 
como autônomo pode op-
tar por cadastrar-se como 
Micro Empreendedor In-
dividual (MEI).
Como MEI, o motorista 
não pode ultrapassar R$81 
mil de faturamento anual e 
as vantagens são: recolhe 
todos os tributos em uma 
única guia de arrecadação 
(hoje, no valor de R$50,65 
mensais, incluindo o ISS-
QN e o INSS para se apo-

A Prefeitura de Taubaté 
abre nessa quinta-feira, 
dia 14 de fevereiro, ins-
crições para a contratação 
temporária de um profes-
sor de Libras e de um te-
lefonista.
O salário para o professor 
é de R$ 16,36 a hora/aula 
mais  40% de Adicional de 
Nível Universitário. A jor-
nada de trabalho prevista 
é de 27 horas/aula sema-
nais. 
O valor da taxa de inscri-
ção é de R$ 15,65.
Já o telefonista tem salário 

O investimento foi                         
de cerca de R$ 88 mil,                             
com recursos obtidos por 
meio da Contribuição 
de                             Ilumina-
ção Pública             (CIP).
A próxima etapa será a 

sentar); não precisa ter 
contador; pode abrir conta 
bancária como pessoa ju-
rídica; pode obter emprés-
timos com juros baixos; 
etc. 
Entretanto, não pode par-
ticipar de outra empresa 
como titular, sócio ou ad-
ministrador.
Já como autônomo, o mo-
torista não possui limite de 
faturamento, entretanto, 
deve recolher anualmente 
a taxa de fiscalização de 
funcionamento, e ainda, o 
ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) Fixo, hoje, no valor 
mensal de R$ 81,11.
Caso queira fazer a troca 
de autônomo para MEI, 
o permissionário/autori-

de R$ 1.458,83 para cum-
prir 36 horas semanais. O 
valor da taxa de inscrição 
é de R$ 13,70.
As inscrições serão reali-
zadas por meio da inter-
net até o dia 10 de março. 
As provas estão previstas 
para ocorrer no dia 24 de 
março.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 

implantação do sistema de 
iluminação das quadras de 
vôlei do parque. 
O Parque Jardim das Na-
ções está localizado à ave-
nida Marrocos e funciona 
diariamente das 6h às 20h.

zatário deve requerer o 
cancelamento da inscri-
ção municipal como au-
tônomo (atendimento da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana) e realizar a aber-
tura do MEI (Sala do Em-
preendedor). Como o ISS 
fixo tem lançamento em 
1° de janeiro,  o valor total 
do ano de 2019 como au-
tônomo será devido, caso 
o MEI seja aberto agora.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
fica localizada na avenida 
Marechal Artur da Costa 
e Silva, nº 1.435, Jaboti-
cabeiras, e a Sala do Em-
preendedor, na sede da 
prefeitura, na avenida Ti-
radentes, 520, Centro.

também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.
Requisitos
Professor III – Intérpre-
te de Libras: habilitação 
específica em curso de 
graduação (licenciatura 
plena); Curso de Especia-
lização em Libras e Edu-
cação de Surdos, com car-
ga horária mínima de 180 
horas
Telefonista – ensino fun-
damental completo


