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A Gazeta dos Municípios

Inscrições para escolas
municipais de Taubaté

são prorrogadas

Aluguel pode subir 25%, mas situação econômica
favorece negociação. Veja dicas

Saud prefeito a partir
de 1º de janeiro

As inscrições de novas 
matrículas para interessa-
dos em ingressar na Rede 
Municipal de Ensino de 
Taubaté em 2021, foram 
prorrogadas até a próxi-
ma sexta-feira (4). A in-
formação foi confirmada 
pela Prefeitura na última 
segunda-feira (30).
Segundo a administração 
municipal, as inscrições 
são para alunos do ber-

O IGP-M, índice de infla-
ção mais conhecido por 
ser o padrão usado para 
reajuste nos contratos de 
aluguel, não para de reno-
var os sustos. Em novem-
bro, subiu 3,28%, percen-
tual superior ao registrado 
em outubro (de 3,23%). 
De janeiro a novembro, o 
avanço foi de 21,97% e, 
no acumulado em 12 me-
ses, a alta foi de 24,52%, 
de acordo com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a 
responsável pelo indica-
dor.
A escalada atual é puxada 
em grande parte pela dis-
parada do dólar no ano, 

O candidato do MDB, 
Saud, será prefeito de 
Taubaté a partir de 2021. 
Ele venceu as eleições 
com 92.770 votos, equiva-
lente a 65,01% dos votos 
válidos. 
A vitória havia sido re-
conhecida por volta de 
18h30 de domingo, 29.
Nascido em Taubaté, Saud 
tem 57 anos e é pai de 
quatro filhas. É empresá-

çário (4 meses) ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e 
devem ser realizadas pelo 
endereço: www.educacao-
taubate.sp.gov.br, no ban-
ner “matrículas online”.
Para crianças do berçário 
ao maternal II, o cadas-
tro é para a composição 
de lista de espera. Já da 
primeira etapa do Infan-
til ao 9º ano do Ensino                                  
Fundamental, as matrí-

que pressionou o preço de 
produtos que têm bastante 
peso no índice, como mi-
nério de ferro, soja e mi-
lho.
E será por causa do milho, 
da soja e do minério de 
ferro que quem tem alu-
guel para fazer aniversá-
rio poderá ver um reajuste 
desse tamanho na conta, 
seja no imóvel residencial 
ou no comercial.
O IGP-M é o índice mais 
usado para fazer os reajus-
tes anuais dos aluguéis e 
também de diversos outros 
tipos de contratos, como 
academias, mensalidades 
de escolas e serviços às 

rio, divorciado e tem três 
graduações: Engenharia, 
Física e Pedagogia, além 
de quatro pós-graduações, 
sendo uma delas em Ge-
rência de Cidades.
Assume o governo ao 
lado da vice-prefeita 
Adriana Lucci Mussi, 52 
anos. Eles foram eleitos 
pela coligação “Unidos                                  
por uma Taubaté melhor”, 
que inclui os partidos Re-

culas serão efetivadas em 
dezembro de 2020. 
As vagas serão disponi-
bilizadas com base na ge-
olocalização, realizada a 
partir do comprovante de 
residência da família inte-
ressada, e disponibilidade 
de vagas nas unidades es-
colares. As vagas são des-
tinadas a alunos que ainda 
não integram a rede muni-
cipal.

empresas.
A variação em 12 meses 
registrada agora é a maior 
desde 2003, e isto em um 
momento em que a renda 
e o emprego vivem um 
de seus piores anos. Isso 
significa que, mais do que 
nunca, é hora de tentar ne-
gociar os aumentos.
Muitos especialistas até já 
questionam o uso do IGP-
-M como padrão para os 
contratos, já que ele pode 
descolar com alguma fre-
quência da realidade de 
renda do país. A indicação 
é que os inquilinos dis-
cutam outros indicadores 
para indexar seus reajustes 

publicanos, PMB, MDB, 
PV, Pros e Patriota.
A candidata Loreny (Ci-
dadania) ficou com 49.942 
votos, 34,99% do total dos 
votos válidos. 
Compareceram às ur-
nas 68,42% dos eleito-
res, e a abstenção foi de                    
31,58%, o que representa 
72.373 eleitores. Brancos 
e nulos somaram 14.115 
votos.

em novos contratos, como 
o IPCA ou o INPC, que 
são os mais usados nos re-
ajustes salariais.
“O IGP-M nunca foi ade-
quado para nenhum tipo 
de aluguel, ele não foi 
construído para isso e 
nunca foi política da FGV 
recomendá-lo”, disse um 
dos responsáveis pelo cál-
culo do IGP-M na FGV, o 
economista André Braz.
Qualquer indicador de pre-
ços pode ser usado como 
referência para indexar os 
reajustes, mas, como é o 
mais antigo, o IGP-M aca-
bou virando a convenção.
Proprietário reajusta se 
quiser
O advogado Marcelo Ta-
pai, sócio da Tapai Advo-
gados e especializado em 
direito imobiliário, lembra 
que os proprietários não 
têm obrigação nenhuma 
de flexibilizar o aumento, 
já que ele é previsto em 
contrato. A discrepância 
atual do IGP-M e a situ-
ação econômica, porém, 
estão a favor do diálogo 
nesse momento.
“O que está no contrato 
sempre prevalece e o pro-
prietário pode exigir o re-
ajuste”, disse Tapai. “Mas 
o risco de ele não flexibili-
zar e ficar sem o inquilino 

é grande; porque há outras 
opções mais baratas no 
mercado e o morador vai 
embora.”
O resultado é um custo 
que pode sair mais caro do 
que o desconto. “O imóvel 
parado tem despesas que 
já geram prejuízo [como 
condomínio e IPTU], e, 
para realugar, o proprie-
tário vai acabar tendo que 
oferecer um preço mais 
barato do que se ficasse 
com o mesmo inquilino”, 
acrescenta Tapai.
Mostre outros imóveis e 
fale com antecedência
Tapai deu algumas dicas 
de como fazer esse diálo-
go pela renegociação do 
reajuste e de cuidados bu-
rocráticos com os quais ter 
atenção.
Uma delas é abrir o diálo-
go com antecedência. “É 
importante que o inquilino 
procure o proprietário com 
antecedência, até para ter 
condição de uma negocia-
ção boa e para que nenhu-
ma das partes seja pega de 
surpresa”, disse.
Ter em mãos anúncios de 
outros imóveis parecidos 
e na mesma região, para 
usar como parâmetro de 
valor na negociação, tam-
bém ajuda.
Coloque o novo combina-

do no papel
Como cuidado extra, Ta-
pai recomenda formalizar 
por escrito o novo acordo 
sobre o reajuste deste ano, 
caso o proprietário aceite 
não aplicar o IGP-M.
Isso pode ser feito por 
um aditamento de contra-
to. Na prática, é um novo 
contrato que deve ser as-
sinado pelas duas partes e 
que detalha as alterações 
feitas sobre o contrato ori-
ginal, o do aluguel em si.
“Como o contrato original 
está vigente, o proprietário 
pode daqui um ano resol-
ver cobrar todo o reajus-
te que ficou para trás por 
esse ano que aceitou não 
reajustar”, diz.
Os contratos de aluguel 
podem e costumam ter du-
rações mais longas do que 
um ano, mas com reajustes 
a cada 12 meses.
As regras para esse reajus-
te já devem ser definidas 
no contrato e, pela Lei do 
Inquilinato, que regula-
menta as locações de imó-
veis no país, podem usar 
qualquer indexador deci-
dido de comum acordo en-
tre as duas partes. A única 
restrição é que os reajustes 
não sejam atrelados ao dó-
lar e nem ao salário míni-
mo.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e 
febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada ano, 
cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de saúde 
pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algumas dessas 
moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio sustento e de 
sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As crianças são 
prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos 
de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo 
à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de 
baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

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

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Evento vai apresentar
ações para promover

setor de turismo na região

O Consórcio Intermunici-
pal Serra da Mantiqueira, 
Sebrae-SP e Grupo Lide-
ração Mantiqueira vão rea-
lizar um evento para apre-
sentar uma série de ações, 
iniciativas e projetos de 
integração, fortalecimen-
to e desenvolvimento so-
cioeconômico regional no 
dia 8 de dezembro, das 
15h às 17h, no Jardim do 
Restaurante Dona Chica, 
nas dependências do Par-
que Estadual de Campos 
do Jordão. A ação também 
será transmitida online.
O evento é voltado para 
gestores públicos em exer-
cício, eleitos para a gestão 
2021/24, representantes 
dos Conselhos Municipais 
de Turismo e toda a co-
munidade interessada no 
tema. O trabalho do grupo 
começou em agosto deste 
ano com a formação do 
Programa Lideração, uma 
iniciativa do Sebrae para 
realizar a deflagração de 
processos de mobilização, 
articulação, planejamen-
to e gestão de iniciativas 
para a superação de crises, 
como a gerada com os im-
pactos da covid-19 no se-
tor de turismo.
O Programa Lideração 

promoveu a integração 
dos líderes da região e os 
guiou na busca e cons-
trução de um novo futuro 
visando resposta, recupe-
ração e superação dos de-
safios.
De acordo com Ariane Ca-
nellas, gerente do Escritó-
rio Regional do Sebrae em 
Guaratinguetá, a reflexão 
e o trabalho destes 20 lí-
deres, empreendedores, 
gestores e profissionais 
de diversas áreas e com 
experiências distintas têm 
como mola propulsora a 
cooperação e foram guia-
dos pelos mentores da 
metodologia e equipe do 
Sebrae, instituição que 
juntamente com o Consór-
cio Intermunicipal Serra 
da Mantiqueira viabiliza-
ram a realização do referi-
do programa.
Parceria
O programa reúne lideran-
ças da iniciativa pública, 
privada e do terceiro setor 
das sete cidades que com-
põem o território turísti-
co regional, Campos do 
Jordão, Monteiro Lobato, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, São 
Francisco Xavier e Tre-

membé.
A atuação é feita com base 
em três premissas. A pri-
meira é que de que se as 
primeiras iniciativas são 
individuais, as mais po-
derosas são coletivas. A 
segunda é que nenhum go-
verno é capaz de dar todas 
as respostas necessárias 
sozinho. E a terceira é de 
um futuro inspirador, um 
grupo mobilizado, arti-
culado e energizado, com 
soluções simples, inova-
doras e velozes tem que 
tomar curso de ação.
Segundo Ariane Canellas, 
do Sebrae-SP, o evento 
será para apresentar o re-
sultado deste empodera-
mento coletivo, que rompe 
com uma visão una para a 
visão do território como 
um todo, buscando um de-
senvolvimento virtuoso, 
onde o empresário ganha e 
a comunidade também.
Roselaine Dantas, es-
pecialista em Turismo e 
Eventos e consultora do 
Consórcio Intermunicipal 
Serra da Mantiqueira, re-
força que serão apresenta-
dos projetos considerando 
dois marcos: Curto Prazo 
- dezembro 2021 e Longo 
Prazo - dezembro 2030.

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

Livro D-25, FLS. nº 210, Termo nº 7289
Faço saber que pretendem se casar VALDEMI DOS SANTOS e MARIA MADALENA DE JESUS, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Masco-
te-BA, nascido no dia 04 de setembro de 1944, de estado civil divorciado, de profissão aposentado, residente e domiciliado na 
Rua Quatro, nº 464, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS, falecida em Camacã/
BA na data de 05 de maio de 1985. A habilitante é natural de Jundiaí-SP, nascida no dia 26 de junho de 1965, de estado civil 
divorciada, de profissão cuidadora de idoso, residente e domiciliada na Rua Quatro, nº 464, Jardim Maracaibo, Tremembé/
SP, filha de MARIA APARECIDA DE JESUS, falecida em São Paulo/SP na data de 12 de janeiro de 1971. 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. 
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13º Litoral EnCena seleciona 
atrações para evento on-line

Ex-Presidente do Conselho Municipal 
do Idoso de Pinda é empossado
como Vice no Conselho Estadual

Fundo Social e Grêmio União 
desenvolvem campanha para 

arrecadação de alimento

A Comissão de Seleção de 
Projetos, indicados pela 
presidência da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (FUN-
DACC), selecionou 10 
atrações para o 13º Litoral 
EnCena Online que, este 
ano, ocorre de 10 a 13 de 
dezembro pelas redes so-
ciais da Fundação. Foram 
selecionados grupos das 
cidades Taubaté (SP), São 
Paulo (SP), São Sebastião 
(SP), São José dos Cam-
pos (SP), Campinas (SP), 
São Francisco Xavier 
(SP), Santos (SP), além 
da anfitriã Caraguatatuba 
(SP), que apresentarão es-
petáculos nos segmentos: 
teatro de rua, teatro de bo-
necos, teatro de sombras, 
circo e dança. A seleção 
para o 13º Litoral EnCe-

O ex-presidente do Con-
selho Municipal do Idoso 
(CMI) de Pindamonhan-
gaba, Adilson Lima da 
Silva, foi empossado na 
última quarta-feira (25), 
em cerimônia realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, 
como novo vice-presiden-
te do Conselho Estadu-
al do Idoso (CEI) de São 
Paulo. O ato de posse em 
São Paulo contou com a 
presença do governador 
do Estado, João Dória e 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social 
(SEDS), Célia Parnes. O 
CEI é constituído por 26 
membros titulares e res-
pectivos suplentes e é 
um órgão deliberativo e 
paritário que tem como 
atribuição articular, mo-
bilizar, estimular, apoiar, 
fiscalizar e deliberar sobre 
projetos e questões relati-
vas à Política Estadual do 

Com esse objetivo o Grê-
mio União, um projeto 
social esportivo de Pinda-
monhangaba, e o Fundo 
Social de Solidariedade da 
Prefeitura do município, 
lançam nesta terça-feira 
(1º) a Campanha Natal Fe-
liz, para arrecadar alimen-
tos e material de higiene 
e limpeza, objetivando a 
montagem de cestas bási-
cas para famílias carentes.
O projeto será lançado 
neste dia 1º de dezembro, 
data em que o calendá-
rio marca como o Dia de 
Doar, quando são celebra-
dos e incentivados entre as 
pessoas as ações de doa-
ção e a promoção de ges-
tos de solidariedade.
“É uma data em que nos 
esforçamos com nossas 
ações para construir um 
mundo em que a gene-
rosidade esteja no centro 
da sociedade, espalhando 
dignidade, oportunidade e 
igualdade. Por isso a nos-
sa missão será arrecadar o 
máximo de alimentos pos-
sível e dar um brilho espe-
cial para muitas famílias”, 

na teve como critérios de 
avaliação:  qualidade téc-
nica e excelência artística 
dos espetáculos; coerência 
na concepção do trabalho;  
histórico do artista ou gru-
po e a qualidade do mate-
rial de gravação do espetá-
culo enviado com a ficha 
de inscrição.
O 13º Litoral EnCena tem 
como objetivo realizar 
um evento referencial que 
proporcione de maneira 
democrática e acessível o 
melhor das artes cênicas 
do Estado e dos municí-
pios, além de  estimular 
os grupos e coletivos em 
atividade e fomentar a arte 
na região. A programação 
completa para o 13º Lito-
ral EnCena será divulgada 
em breve. Confira as atra-
ções selecionadas

Idoso em todas as suas ins-
tâncias.
“Quero cumprimentar o 
sr. Adilson que tem um 
trabalho exemplar na luta 
pela causa dos idosos em 
Pindamonhangaba e que 
agora terá ainda mais con-
dições de buscar parce-
rias, recursos financeiros 
e projetos para as iniciati-
vas que visam promover a 
pessoa idosa. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba quer 
incrementar ainda mais 
esse apoio e está de por-
tas abertas ao Conselho do 
Idoso”, afirmou Ricardo 
Piorino.
Segundo sr. Adilson, 
“existe uma disposição 
do Estado em criar novos 
equipamentos de atenção 
ao Idoso na região e com 
essa aproximação vamos 
buscar essas melhorias, 
bem como atuar na cap-
tação de recursos junto ao 

afirmou Admauro Nunes, 
coordenador do Grêmio 
União.
As doações não se limi-
tarão apenas ao primeiro 
dia, e a ação será estendi-
da até o dia 15 de dezem-
bro. Quem desejar cola-
borar poderá entregar sua 
doação nos três pontos de 
coleta: Signos Sport (Rua 
Fernando Alencar Pinto, 
19 - Ouro Verde), Derrico 
Imóveis (Av. Cel Fernan-
do Prestes, 17 - Centro) e 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade (Rua De-
putado Claro César - em 
frente ACIP).
A campanha está aceitan-
do doação de pessoas físi-
cas e também doações de 
mantimentos e em recur-
sos financeiros de pessoas 
jurídicas. “Seja um quilo 
de alimento ou uma ces-
ta básica formada, toda a 
doação é muito importan-
te. Temos colaboradores 
de empresas que se unem 
e também proporcionam 
doações mais generosas. 
Temos empresas que já 
apoiam o projeto e tam-

Nome do Espetáculo
Nome do Grupo
A Linha
Mamulengo de Si Mesmo
Alquimistos
Grupo Artéria
As Presepadas de Damião
Damião e Cia.
Caiçaras
Cia. Império Teatral
Circo Bella
Bella Cia.
Circo Escambau
Cia. O Castelo das Artes
Expresso Tatu
Corpo de Baile de Cara-
guatatuba
Pecadilhos
Trupe do Fuxico
Teatro de Brinquedos e 
Historias de Papel
Grupo Teatro do Imprevis-
to
Urubus no ar
Cia. Quase Cinema

governo e também às em-
presas”.
A secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhan-
gaba, Ana Paula Miranda, 
parabenizou a eleição e 
ressaltou que Pindamo-
nhangaba hoje é referên-
cia na política de atenção 
ao idoso. “Nossa gestão 
durante os últimos quatro 
anos deu total atenção aos 
centros de convivência 
de idosos do município e 
avançou muito com a im-
plantação do Centro Dia 
Vila Rica e da Vila dos 
Afetos em Moreira Cé-
sar, inaugurado pelo Fun-
do Social. Agora estamos 
finalizando a análise da 
politica municipal do ido-
so que será encaminhada 
para votação do Legislati-
vo e com certeza será uma 
grande conquista para esse 
segmento da população”.
Fonte: Pref. de Pinda

bém manifestaram a par-
ticipação na campanha 
como MF Engenharia que 
foi a primeira a aderir, 
Café Pindense, Personal 
House, entre outras. Todos 
estão convidados”, afir-
mou Admauro.
A presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, Claudia Domingues, 
abraçou a causa e afirmou 
que toda ação que busca 
a prática da solidariedade 
é abraçada pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
pois traz benefícios para 
as famílias carentes do 
município. “O jogador de 
futebol, goleiro Éverson, 
filho de Pindamonhangaba 
e que hoje é o número 1 do 
Clube Atlético Mineiro, 
também aderiu à campa-
nha e irá doar uma Camisa 
do Galo autografada pelos 
jogadores. Essa camisa e 
também uma bicicleta se-
rão sorteadas para os par-
ticipantes que realizarem 
a doação. É uma forma de 
estimular um maior núme-
ro de participação”, expli-
cou Admauro.
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