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A Gazeta dos Municípios

Paróquia Exaltação da Santa 
Cruz celebra São Francisco 

de Assis, em Ubatuba

ACIT alerta sobre golpe que 
promete “limpar o nome”

MEC publica edital do Fies com
50 mil vagas remanescentes

Estado de São Paulo é reconhecido 
como destino seguro pelo

Conselho mundial de viagens

A Paróquia Exaltação da 
Santa Cruz, de Ubatuba, 
realiza de 1 a 4 de outubro 
a já tradicional Festa de 
São Francisco, na capela 
São Francisco, que, neste 
ano, terá como tema “Se-
nhor, que queres que eu 
faça?”.
Adaptada para os tempos 
de pandemia, a festa con-
ta a programação religio-
sa, com o tríduo de São 
Francisco, que inicia no 
dia primeiro, às 19h30, a 
missa em honra ao santo, 
domingo (4), às 18h, e a 
benção dos animais, sába-
do (3), às 17h, com arreca-
dação de ração para cães e 
gatos.
Shows
Já a parte social ficará por 

Nessa última semana, a 
Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté vem 
registrando diversos ca-
sos de consumidores que 
possuem alguma dívida 
em aberto e estão inscri-
tos em banco de dados de 
proteção ao crédito, estão 
sendo alvos de fraude por 
supostos representantes 
dessas instituições. Eles 
oferecem descontos subs-
tanciais para regularização 
e pagamentos de dívidas, 
com o intuito de “limpar 
o nome”, ou seja, deixar 
o consumidor positivo pe-
rante o mercado para que 

O Ministério da Educa-
ção (MEC) publicou nes-
ta terça-feira (29), o edi-
tal para preencher 50 mil 
vagas remanescentes do 
Financiamento Estudantil 
(Fies). As inscrições serão 
abertas em 6 de outubro 
no site oficial do Fies. A 
Faculdade São Lucas, de 
Caçapava, é uma dessas 
instituições de ensino que 
aderem ao programa.
Faculdade São Lucas
Na São Lucas, os estudan-
tes podem escolher entre 
os cursos de graduação em 
Direito, Administração, 
Farmácia, Enfermagem e 
Odontologia. 
Para se candidatar é ne-
cessário ter participado de 
uma das edições do Exame 

Os protocolos de seguran-
ça previstos pelo Plano SP 
foram reconhecidos pelo 
Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC na 
sigla em inglês) que con-
cedeu ao Estado o “Safe 
Travel”, selo que atesta as 
boas práticas dos governos 
e empresas quanto à higie-
ne e segurança sanitária.  
“O reconhecimento é im-
portante por padronizar a 
comunicação em todo o 

conta do show de prêmios 
e da cantina que estarão 
disponíveis todos os dias 
no salão da capela Fran-
cisco, logo após à missa, 
e com limitação de parti-
cipantes.
A novidade para este ano 
será a tainha na brasa, ser-
vida na hora do almoço do 
dia 4, a partir das 11h30. 
A tainha será servida no 
local ou em sistema drive 
thru e deverá ser reservada 
com antecedência, na Se-
cretaria paroquial.
Para o show de prêmios, 
as cartelas poderão ser ad-
quiridas antecipadamente 
na secretaria paroquial. O 
combo para os três dias 
principais (1, 2 e 3 de ou-
tubro) pode ser adquirido 

possa adquirir novos cré-
ditos. 
Várias dessas pessoas fo-
ram abordadas via tele-
fone por esses supostos 
representantes, não só do 
SCPC, mas também de 
outros bancos de dados de 
proteção ao crédito, ofere-
cendo condições extrema-
mente atrativas para que 
consumidor faça a adesão 
ao formato de quitação, 
inclusive, oferecendo a 
possibilidade de envio de 
boleto como forma de dar 
credibilidade a negocia-
ção.  
Mas, infelizmente, o con-

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2010, 
ter obtido no mínimo 450 
pontos na média das cinco 
provas do exame e não ter 
zerado a prova de redação. 
O interessado precisa ain-
da ter renda mensal bruta 
de até três salários míni-
mos por pessoa da família.
Vagas
A ocupação das vagas, 
segundo o Ministério da 
Educação, será feita de 
acordo com a ordem de 
conclusão das inscrições. 
O candidato que precisar 
alterar informações depois 
da inscrição concluída no 
sistema terá de cancelar e 
fazer de novo o procedi-
mento. Durante esse pro-
cedimento, a mesma vaga 

mundo, orientando princi-
palmente os turistas inter-
nacionais”, disse Vinicius 
Lummertz, secretário de 
Turismo do Estado.
Os protocolos alinham os 
setores público e privado 
por meio de padrões para 
garantir a segurança dos 
colaboradores e viajantes. 
Embora levem em consi-
deração as diretrizes atu-
ais, eles são documentos 
vivos que serão atualiza-

a R$ 15,00.
Programação da festa de 
São Francisco - de 1 a 4 de 
Outubro
1/10 - 19h30 - 1º Dia do 
Tríduo
Show de prêmios e cantina
2/10 - 19h30 - 2º Dia do 
Tríduo
Show de prêmios e cantina
3/10 - 17h -     Benção dos 
animais
19h30 - 3º Dia do Tríduo
Show de prêmios e cantina
4/10 - 11h30 - Almoço - 
tainha na brasa
18h - Missa de São Fran-
cisco
Mais informações podem 
ser adquiridas pelas redes 
sociais da paróquia Exal-
tação da Santa Cruz ou na 
secretaria paroquial.

sumidor constata foi ví-
tima de “golpe” ao   ve-
rificar que, mesmo após 
o pagamento, seu nome 
continua inscrito no banco 
de dados de proteção ao 
crédito.
O departamento jurídico 
da ACIT esclarece que 
o consumidor deve ficar 
atento aos descontos ou 
condições muito especiais 
e aconselha que as renego-
ciações de dívidas sejam 
efetuadas e/ou confirma-
das na sede da Associação 
ou, ainda, diretamente nas 
empresas credoras. 
Fonte: ACIT 

escolhida anteriormente 
poderá ser ocupada por 
outro candidato que con-
cluir a inscrição antes.
O Fies é um programa de 
financiamento para estu-
dantes cursarem o ensino 
superior em universidades 
privadas e, atualmente, 
possui duas categorias: 
a primeira, oferece va-
gas com juros zero para 
os estudantes com renda 
mensal familiar de até três 
salários mínimos. Já a se-
gunda, chamada P-Fies, é 
direcionada para os estu-
dantes com renda mensal 
familiar de até cinco salá-
rios mínimos.
O edital de vagas rema-
nescentes atende somente 
à primeira modalidade.

dos à medida que novas 
informações forem dis-
ponibilizadas sobre o co-
vid-19.  O WTTC “acredi-
ta em um futuro de viagens 
que seja seguro, protegido 
e que forneça uma experi-
ência autêntica e significa-
tiva ao viajante durante a 
viagem; um futuro que o 
turismo seja o sustento de 
milhões e contribua para 
o crescimento econômico 
sustentável”.  
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Miscelânea
Curiosidades

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, tomate, 
couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presen-
te para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de 
agora você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. 
Viva este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre 
da natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos 
demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria de dar 
espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos peque-
nos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão 
depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar 
carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde 
demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando 
para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando 
para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais 
necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem 
um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando 
nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 188, Termo nº 7244
Faço saber que pretendem se casar YASSER WAKIM LÚCIO e BRUNA KRESZENZ DE OLIVEIRA KEIMEL, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante 
é natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 28 de setembro de 1984, de estado civil solteiro, de profissão motorista, 
residente e domiciliado na Rua Sebastião Manoel da Silva, nº 152, Parque Vera Cuz, Tremembé/SP, filho de PAULO FERREI-
RA LÚCIO, natural de Luminosa/MG, residente e domiciliado em Luminosa/MG e de SORAIA YASSER WAKIM LÚCIO, 
natural de Campos do Jordão/SP, residente e domiciliada em São Paulo/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 
dia 28 de julho de 1978, de estado civil divorciada de Wilson Gomes Junior, de profissão auxiliar de enfermagem, residente 
e domiciliada na Rua Sebastião Manoel da Silva, nº 152, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de WERNER KEIMEL, 
falecido em Taubaté/SP na data de 14 de fevereiro de 2014 e de EVANY MARIA DE OLIVEIRA KEIMEL, de 64 anos, 
natural de Santo Antonio do Pinhal/SP, nascida na data de 02 de outubro de 1955, residente e domiciliada 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.

Polícia Civil de
Guaratinguetá é assaltada

O 3º Distrito Policial de 
Guaratinguetá sofreu um 
furto durante a madruga-
da desta terça-feira (29). 
Os assaltantes levaram ar-
mas que estavam na dele-
gacia, entretanto a polícia 
não especificou detalhes 
do armamento. Confira a 
nota de esclarecimento di-
vulgada pela Polícia Civil 
do Estado na íntegra: “A 
POLÍCIA CIVIL DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, 
através da Delegacia Sec-
cional de Polícia de Gua-

ratinguetá, informa que na 
presente data, 29 de Se-
tembro de 2020, em lapso 
indeterminado na madru-
gada, houve entrada e o 
cometimento de crime de 
Furto no Terceiro Distrito 
Policial de Guaratinguetá, 
situado no bairro Enge-
nheiro Neiva. As investi-
gações estão sendo reali-
zadas, não havendo dados 
de autoria para se infor-
mar. Também, cumpre ci-
tar que a quantificação e 
especificação dos objetos 

furtados estão sendo ob-
servadas e realizadas em 
boletim de ocorrência e 
peças que estão norteando 
o Inquérito Policial corre-
lato que já foi instaurado. 
Ademais, se destaque que 
armas de fogo foram le-
vadas dentre os objetos, 
das quais suas especifica-
ções (tipo, calibre, marca, 
numeração, etc...) estão 
sob as observações legais 
garantidas pelo Inquérito, 
para se evitar falsas infor-
mações e especulações.”
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Tecnologia Autônomas é 
tema da 7ª RM VALE TI

ThermoScan monitora
temperatura corporal de

participantes de evento no ITA

Novo Shibata em
Pindamonhangaba gerará 

mais de 200 empregos

Sabesp conclui licitação para 
a execução do sistema de
esgotos em São Sebastião

Tecnologias autônomas é 
tema da 7º RM Vale TI - 
Feira e Congresso de Tec-
nologia e Inovação que vai 
acontecer do dia 20 a 23 
de outubro. 
Um evento 100% online 
para o público conhecer 
as soluções mais incríveis 
do mercado que vão auxi-
liar na tomada de decisão, 
organização de processos, 
gestão de dados e de pes-

O Grupo Akaer está pre-
sente no Simpósio de 
Aplicações Operacionais 
em Áreas de Defesa do 
ITA (Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica), em São 
José dos Campos, com o 
Opto-ThermoScan, câme-
ra termal para identifica-
ção da temperatura cor-
poral dos participantes do 
evento, que acontece nesta 
terça-feira (29) e quarta-
-feira (30). Esse supor-
te técnico da Akaer com 
o          ThermoScan atende 
os protocolos de seguran-
ça em virtude da pandemia 
de Covid-19.
O ThermoScan está locali-
zado à entrada do evento, 
fazendo o monitoramento 
corporal e identificando 
estado febril entre as pes-
soas que circulam pelo lo-
cal. O estado febril é um 
dos sintomas de pessoas 

Pindamonhangaba recebe-
rá a segunda unidade do 
Shibata Supermercados, 
desta vez no Centro da 
cidade, onde antigamen-
te funcionava o Sindicato 
Rural. O espaço gerará 200 
empregos diretos e será 
inaugurado ao público no 
primeiro trimestre de 2021 
e contará com 3.270 m2 de 
área de vendas e 25 caixas.
O novo Shibata terá esta-
cionamento para 476 veí-
culos, dos quais 150 serão 
cobertas e oferecerá aos 
clientes uma grande va-
riedade de produtos nos 
diversos setores.  
Além do supermercado, o 
local contará com mais de 
30 pontos de locações co-
merciais, entre eles, pres-

A Sabesp conclui o pro-
cesso de licitação para a 
execução da primeira fase 
das obras do sistema de 
esgotamento sanitário de 
Maresias, na Costa Sul 
de São Sebastião, que vai 
coletar e tratar o esgoto da 
comunidade. Foi vencedor 
o Consórcio SES Mare-
sias, integrado pelas em-
presas Allonda Engenharia 
e Construção, Água Forte 
Saneamento Ambiental e 
Cosatel Construções, Sa-
neamento e Energia, pelo 

soas e, muito mais do que 
isso, ajudar a se preparar 
para os Negócios do Fu-
turo!
Os processos autônomos 
são muito mais do auto-
mação. É interpretação de 
dados e tomada de decisão 
utilizando Inteligência ar-
tificial, Internet das Coisas 
e Aprendizado de Máqui-
na para você utilizar o seu 
tempo para o que as má-

contaminadas pelo novo 
coronavírus.
De acordo com o ITA, o 
SIGE é um evento anual 
promovido pelo instituto 
com o objetivo de criar 
um ambiente de troca de 
experiências entre os se-
tores acadêmicos, indus-
triais e operacionais das 
Forças Armadas, em te-
mas de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento em áreas 
de Defesa.
O evento é realizado em 
São José dos Campos des-
de 1998 e está em sua 22ª 
edição. Por conta da pan-
demia, este ano o ITA está 
fazendo em um formato 
híbrido, presencial no pri-
meiro dia e a distância no 
segundo dia.
O SIGE é organizado pela 
Comissão de Coordenação 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Aplicações 

tações de serviços, alimen-
tação e vendas, drogaria, 
petshop, acessórios para 
celulares, beleza feminina 
e masculina, perfumaria, 
ótica, cafeteria, chocola-
teria, empadaria, açaiteria, 
entre outros. 
A unidade conta com três 
acessos ao público: na 
frente pela rua Dr. Frede-
rico Machado, lateral pela 
rua Major José dos Santos 
Moreira e também pela 
rua Heloísa Vilela Ribeiro.
Para a Diretoria, o obje-
tivo é expandir o atendi-
mento no Vale do Paraíba, 
onde já tem a confiança e a 
preferência do público. “A 
expectativa é muito grande 
e altamente positiva, para 
mais uma unidade em Pin-

valor de R$ 28,9 milhões.
Publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de São Pau-
lo na última semana, o en-
cerramento da licitação é o 
começo necessário para a 
próxima fase: a elaboração 
do contrato, montagem do 
canteiro e início das obras 
que integram o Programa 
Onda Limpa.
O superintendente da Sa-
besp no Litoral Norte, Rui 
César Rodrigues Bueno 
explica: “Oferecer sanea-
mento de qualidade e pre-

quinas nunca farão: pensar 
o seu negócio.
Na 7ª RM VALE TI o pú-
blico vai conhecer o que 
tem de mais avançado no 
seu setor. 
A feira está organizada 
em 5 verticais: Smart Ci-
ties, Agronegócio, Indús-
tria 4.0, Varejo e Espacial. 
Cada vertical irá focar em 
assuntos específicos da 
área. 

Operacionais, que conta 
com a participação volun-
tária de todos os alunos de 
mestrado e doutorado do 
programa.
Opto-ThermoScan
O Opto-ThermoScan foi 
desenvolvido pela Opto 
para uso militar, mas com 
a pandemia do novo co-
ronavírus, o equipamento 
foi adaptado para ser usa-
do como auxiliar da saúde 
pública.
Trata-se de um equipa-
mento capaz de monito-
rar a temperatura corpo-
ral simultaneamente de 
vários indivíduos em um 
grupo, a distância, sem a 
necessidade de interven-
ção pessoal de um agente 
da saúde, o que contribui 
para melhoria do processo 
de triagem, reduzindo a 
probabilidade de contágio 
nestes ambientes.

da, isso se evidenciou pela 
receptividade que tivemos 
com a unidade já existente 
na cidade desde 2016.”
As atividades da Rede 
em Pindamonhangaba, 
teve início com a loja do 
Shopping Pátio Pinda em 
2016, onde foram gerados 
180 empregos diretos. A 
loja foi muito bem recebi-
da na cidade e já está bem 
consolidada. 
Esse sucesso impulsio-
nou a negociação para 
a segunda unidade e                                
posteriormente uma outra 
unidade em uma área ad-
quirida no Distrito de Mo-
reira Cesar.
Os interessados poderão 
enviar e-mail para malls@
shibata.com.br.

servar o meio ambiente é a 
missão da Companhia, as-
sim atender a esta deman-
da e fazer com que a coleta 
e o tratamento de esgotos 
em Maresias sejam reali-
dade é um compromisso 
da Sabesp com São Se-
bastião. E a licitação da 
segunda etapa do empre-
endimento, que consiste 
na construção da estação 
de tratamento de esgotos 
do sistema Maresias, deve 
acontecer também em 
2020”, ressaltou Bueno.
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Campanha de orientação 
sobre romarias para

Aparecida alerta motoristas

Fazenda e Planejamento
transfere R$ 2,33 bilhões em

repasses de ICMS em setembro

A CCR NovaDutra inicia 
esta semana sua campanha 
de segurança e orientação 
a peregrinos e motoristas 
que trafegam pela via Du-
tra sobre a época de roma-
rias a pé pelo acostamento 
da rodovia. A campanha, 
realizada todos os anos, 
com o foco na segurança 
de trânsito e reforço nas 
orientações e dicas de se-
gurança aos grupos de ro-
meiros e usuários da rodo-
via, reforça sobre os riscos 
de romarias a pé pelo acos-
tamento e orienta sobre a 
utilização de um caminho 
mais seguro planejado 
para esta manifestação de 
fé: a Rota da Luz SP.
Novenas e Festa da Padro-
eira serão virtuais
Neste ano, devido à pan-
demia do novo coronaví-
rus, o Santuário Nacional 
de Aparecida já divulgou 
que realizará, entre 3 e 12 
de outubro, todas as cele-
brações da Novena e Fes-
ta Padroeira do Brasil de 
forma virtual. Procissões 
externas, vigílias, car-
reata, passeio ciclístico, 
apresentações musicais e 
artísticas com presença de 
público foram cancelados. 
Os devotos poderão acom-
panhar as cerimônias, de 
suas casas, por meio dos 
canais da Rede Aparecida 
de Comunicação e as re-
des sociais do Santuário 
Nacional.
Preocupação
A cada ano a concessioná-
ria contabiliza o aumento 
no número de romeiros 
caminhando pelos acos-
tamentos da Dutra em di-
reção à Basílica de Apa-
recida. Em 2019, foram 
contabilizados mais de 30 
mil romeiros caminhando 
pela rodovia com destino à 
Aparecida, entre a segun-
da quinzena de setembro 
até a segunda quinzena 
de novembro, período de 
maior movimento de ro-
marias a pé. Somente en-
tre a zero hora do dia 10 de 
outubro de 2019 e a meia-
-noite do dia 13 de outubro 
de 2019, feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, foram 
contabilizados 25.099, um 
aumento de 51% compa-
rado ao mesmo período de 
2018 que foi de 16.678 ro-
meiros. A CCR NovaDutra 
não recomenda este tipo 
de manifestação de fé, em 
função do risco que repre-
senta para os peregrinos 

O governo do Estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (29) R$ 1,08 bi-
lhão em repasses de ICMS 
para os 645 municípios 
paulistas. O depósito feito 
pela Secretaria da Fazenda 
e Planejamento é referen-
te ao montante arrecadado 
no período de 21 a 25 de 
setembro.
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distri-
buídos às administrações 
municipais com base na 
aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-

Agenda Tributária
Os valores semanais trans-
feridos aos municípios 
paulistas variam em fun-
ção dos prazos de paga-
mento do imposto fixados 
no regulamento do ICMS. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de 
repasses. 
As variações destes depó-
sitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os pra-
zos de recolhimento e o 
volume dos recursos arre-
cadados. A agenda de pa-
gamentos está concentra-
da em até cinco períodos 

que utilizam o acostamen-
to para caminhar. Dados 
da Concessionária reve-
lam que, no ano passado, 
entre os meses de agosto 
a outubro foram contabi-
lizados 6 atropelamentos. 
Já em todo o ano de 2019, 
a concessionária registrou 
três mortes de romeiros.
Ocorrências com romeiros
Ocorrências envolvendo 
romeiros durante o perío-
do de orientação da cam-
panha (agosto a outubro), 
nos anos de 2019, 2018 e 
2017.
2019
Atropelamentos - 06
Mortos - 01
Feridos - 03
2018
Atropelamentos - 11
Mortos - 03
Feridos - 17
“O romeiro acredita que a 
o acostamento é um local 
seguro para realizar sua 
peregrinação, mas esque-
cem que estão muito pró-
ximos à faixa da direita. 
O acostamento é um local 
para paradas de emergên-
cia de veículos e o risco 
de um atropelamento é 
grande. Sem contar que 
a Dutra tem mais de mil 
acessos, entradas e saí-
das de cidades e postos de 
serviços, as travessias de 
trevos e acessos, aumenta 
o risco de atropelamentos. 
Não temos como proibir a 
manifestação de fé na ro-
dovia, mas há uma neces-
sidade urgente da socieda-
de entender os riscos de 
caminhar pelo acostamen-
to da via Dutra”, explica o 
gestor de Atendimento da 
CCR NovaDutra, Virgílio 
Leocádio.
Uma rota mais segura para 
romarias, conheça a Rota 
da Luz SP
Inaugurada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, a 
Rota da Luz é um traçado 
formado por estradas se-
cundárias, somando 201 
km que passam por nove 
municípios, saindo de 
Mogi das Cruzes. Criada 
pela Secretaria Estadual 
de Turismo, a rota é um 
caminho mais seguro para 
os romeiros com destino 
ao Santuário Nacional de 
Aparecida. A Concessio-
nária reforça em sua orien-
tação aos romeiros a utili-
zação da Rota da Luz SP.
A Campanha na via Dutra
A campanha de orientação 
para romeiros é realizada 

pios (IPM) definido para 
cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R? 1,24 bilhão 
nos repasses anteriores, 
realizados em 9/9, 15/9 e 
22/9, relativos à arrecada-
ção dos períodos de 31/8 
a 4/9, 8/9 a 11/9, 14/9 a 
18/9. 
Com os depósitos efetu-
ados hoje, o valor total 
distribuído às prefeituras 
em setembro fecha em R$ 
2,33 bilhões.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 

diferentes no mês, além de 
outros recolhimentos di-
ários, como por exemplo, 
os relativos à liberação 
das operações com impor-
tações.
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 

pelas equipes de operação 
da CCR NovaDutra. Todas 
os colaboradores da con-
cessionária estão treinados 
na abordagem de grupos 
de romeiros que estão ca-
minhando, principalmen-
te no mesmo sentido do 
tráfego, e orientar sobre a 
forma mais segura de re-
alizar sua peregrinação. 
Durante a abordagem, é 
entregue folheto com di-
cas de segurança para es-
ses grupos de pessoas que 
insistem em caminhar pelo 
acostamento da rodovia.
Os motoristas também 
serão orientados com fo-
lhetos que serão entregues 
nas praças de pedágio in-
formando sobre a época 
de romarias na via Dutra. 
Também serão instaladas 
faixas e alertas sobre a 
presença de romeiros nos 
Painéis de mensagens va-
riáveis (PMVs) da rodo-
via.
A campanha ganha reforço 
também na programação 
da CCRFM 107,5, com 
plantões ao vivo, dicas de 
segurança e informação 
dos trechos da rodovia 
com peregrinos a pé.
Dicas de segurança e 
orientação para romeiros:
Utilize a Rota da Luz SP, 
um caminho mais seguro 
para os romeiros;
Caminhe no sentido con-
trário ao tráfego, em fila 
indiana, o mais distan-
te possível da pista e do 
acostamento;
Só caminhe durante o dia. 
Evite caminhar à noite ou 
na madrugada;
Use roupas claras e colo-
ridas. Se possível, use fai-
xas refletivas. Aumente ao 
máximo a sua visibilidade 
para os motoristas;
Descanse fora da rodo-
via. Se houver veículo de 
apoio, estacioná-lo em lo-
cal seguro, em postos de 
serviços, nunca no acosta-
mento;
Mantenha sua atenção. 
Rodovia é espaço para ve-
ículos, não para pedestres;
Se chover, interrompa sua 
caminhada. Os riscos são 
maiores com pista molha-
da.
A campanha de orientação 
aos romeiros e motoris-
tas é realizada pela CCR 
NovaDutra com o apoio 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral.

Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas no site da Fazenda, 
no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de 
Recursos > Transferências 
Constitucionais a Municí-
pios .
Nos primeiros nove meses 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 20,64 bi-
lhões aos municípios pau-
listas.

arrecadação de ICMS per-
tencem aos municípios, e 
25% do montante transfe-
rido pela União ao Estado, 
referente ao Fundo de Ex-
portação (artigo 159, inci-
so 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.


