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A Gazeta dos Municípios

Carretas do Conhecimento
da Fundação Volkswagen 
abrem vagas em Taubaté

Concurso: Prefeitura de São Sebastião abre inscrições para 85 vagas e salários de até R$ 9,7 mil

Governo de SP mobiliza 169 mil alunos 
das escolas estaduais da região do Vale 
do Paraíba na prevenção do coronavírus

A F u n d a ç ã o 
Volkswagen está 
trazendo para 

Taubaté o projeto Car-
retas do Conhecimento 
2020. Serão ofertadas no 
município, gratuitamen-
te, 140 vagas nos cursos 
de Desenvolvimento de 
Modelagem e Costura de 
Moda Bebê, Desenvol-
vimento de Modelagem 
e Costura de Moda In-
fantil, Desenvolvimento 
de Modelagem e Costura 
de Agasalhos, Técnicas 
de Patchwork (Bolsas e 
Acessórios) e Manutenção 
e Configuração de Micro-
computadores. As forma-

Estão abertas ins-
crições para pre-
encher 85 vagas 

em concurso público para 
cargos dos níveis funda-
mental, médio, técnico e 
superior na Prefeitura de 
São Sebastião. De acordo 
com a Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião 
(FSPSS), o interessado 
deve se inscrever pela in-
ternet até o dia 20 de mar-

O Governo de SP 
vai mobilizar a 
partir desta se-

gunda-feira (2) até a sex-
ta (6), as 332 escolas e 
os 169.555 estudantes da 
rede                           esta-
dual da região do Vale do 
Paraíba em             ações de                             
prevenção ao coronavírus.
A Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc-SP) está 
orientando as escolas para 
que realizem um “Dia D” 
com palestras de especia-
listas, dicas de higiene 
e cuidados, entre outras 
informações e esclareci-
mentos para a comunidade 
escolar.
Por todo o estado as uni-
dades escolares também 
estarão promovendo tra-
balhos pedagógicos que 
reforcem os caminhos 
para se prevenir do vírus.

ções têm duração de 60 ou 
80 horas, à tarde ou à noi-
te. O projeto teve início no 
município no ano passado 
e acontece em parceria 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI-SP).
As turmas iniciam-se em 
março e há outras previs-
tas para maio e junho. As 
Carretas do Conhecimen-
to são escolas móveis que 
contam com infraestrutura 
completa para a realização 
de cursos de aperfeiçoa-
mento profissional, vol-
tados à empregabilidade. 
Além de Taubaté e outras 
três cidades paulistas, a 

ço.
Entre as oportunidades 
oferecidas, vale destacar 
vagas para profissionais 
de enfermagem, assistên-
cia social, fisioterapia, 
medicina, nutrição, odon-
tologia, psicologia, entre 
outras áreas. Os salários 
variam entre R$ 1.155,15 
e R$ 9.718,21.
Os candidatos serão sub-
metidos à prova objetiva, 

A Seduc também vai pro-
mover uma videoconfe-
rência para as 91 diretorias 
de ensino para capacitar os 
profissionais da rede. Eles 
ainda receberão instruções 
por meio de manuais e car-
tilhas em ações alinhadas 
com a Secretaria Estadual 
da Saúde. Além disso, será 
encaminhado aos pais dos 
estudantes SMSs e e-mails 
com dicas de prevenção ao 
coronavírus.
Centro de contingência do 
coronavírus
O Governo de SP criou um 
centro de contingência do 
Estado para monitorar e 
coordenar ações contra a 
propagação do novo co-
ronavírus em São Paulo. 
A decisão ocorreu após a 
confirmação do primeiro 
caso do país, na capital 
paulista. Para presidir o 

iniciativa acontece em 
municípios paranaenses, 
por meio de parceria entre 
a Volkswagen do Brasil, 
Governo do Paraná, Fun-
dação Volkswagen e SE-
NAI-PR.
Para informações sobre 
vagas e matrículas, entre 
em contato com a unidade 
parceira do SENAI-SP:
Escola SENAI Felix Gui-
sard
Av. Independência, 846 - 
Independência - Taubaté 
(SP)
Contato: Hingrid Tatiane 
Lisboa
(12) 3609-5726 e hingrid.
lisboa@sp.senai.br

prevista para 12 de abril, 
ainda sem horário e local 
definidos. A avaliação será 
composta por quatro cri-
térios: língua portuguesa, 
matemática, sistema único 
de saúde e conhecimentos 
específicos.
Para se inscrever, o can-
didato deve preencher a 
ficha de inscrição no site 
www.rboconcursos.com.
br e imprimir o boleto para 

centro, o governador João 
Doria convidou o infecto-
logista David Uip.
O centro também conta 
com profissionais do Ins-
tituto Butantan, médicos 
especialistas das redes 
pública e privada, sob a 
supervisão do Secretário 
de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann.
Dicas de prevenção
- Cubra a boca e nariz ao 
tossir ou espirrar;
- Utilize lenço descartável 
para higiene nasal;
- Evite tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca;
- Não compartilhe objetos 
de uso pessoal;
- Limpe regularmente o 
ambiente e mantê-lo ven-
tilado;
- Lave as mãos por pelo 
menos 20 segundos com 
água e sabão.

pagamento da taxa. O va-
lor é de R$ 25 para cargos 
de nível fundamental, R$ 
45 para os cargos de níveis 
médio e técnico e R$ 55 
para cargos de nível supe-
rior.
O concurso, organizado 
pela RBO Assessoria Pú-
blica e Projetos Munici-
pais, tem como objetivo 
ampliar a oferta de profis-
sionais que atuam na rede 
municipal de saúde. A va-
lidade do certame será de 
dois anos, contado da data 
da sua homologação, po-
dendo ser prorrogado, a 
critério da Administração, 
uma única vez e por igual 
período.
Mais informações podem 
ser obtidas no edital do 
concurso disponível em 
www.rboconcursos.com.
br e www.saosebastiao.sp.

gov.br.
Cargos de nível funda-
mental:
Motorista (1)
Recepcionista (5)
Cargos de nível médio:
Agente Comunitário de 
Saúde (26)
Auxiliar Administrativo 
(4)
Auxiliar de Enfermagem 
(1)
Auxiliar de Saúde Bucal 
(1)
Cargos de nível técnico:
Técnico em Enfermagem 
(1)
Técnico em Farmácia (5)
Técnico em Segurança do 
Trabalho (2)
Cargos de nível superior:
Assistente Social (1)
Contador  (1)
Enfermeiro (1)
Farmacêutico (1)
Fisioterapeuta (2)

Fonoaudiólogo (3)
Médico Clínico Geral/Ge-
neralista (5)
Médico Especialista Ge-
riatra (1)
Médico Especialista Gine-
cologista (5)
Médico Especialista In-
fectologista (2)
Médico Especialista Neu-
rologista (1)
Médico Especialista Pe-
diatra (3)
Médico Especialista Psi-
quiatra (4)
Médico Especialista Ra-
diologista/Ultrassonogra-
fista (1)
Médico Especialista Reu-
matologista (1)
Médico Especialista Uro-
logista (2)
Nutricionista (1)
Odontólogo (1)
Psicólogo (1)
Terapeuta Ocupacional (1)
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

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 dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, 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 legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar 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 o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

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

Livro D-25, FLS. nº 151, Termo nº 7170
Faço saber que pretendem se casar FELIPE LOPES DE CAMPOS SILVA e CRYSTAL YASMIN CANEVARI, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-
-SP, nascido no dia 23 de fevereiro de 1995, de profissão funcionário público municipal, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Pousada do Rio Quente, nº 56, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CARLOS 
HENRIQUE DE CAMPOS SILVA, de 55 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 27 de fevereiro de 1965 e de LU-
CIANA LOPES DE CAMPOS SILVA, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de novembro de 1969, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Pereira Barreto-SP, nascida no dia 06 de março de 1995, de pro-
fissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de HUGO CESAR 
CANEVARI, de 56 anos, natural de Pereira Barreto/SP, nascido na data de 13 de março de 1963, residente e domiciliado em 
Ilha Solteira/SP e de VERANIR DA SILVA CANEVARI, de 57 anos, natural de Santa Fé do Sul/SP, nascida na data de 27 de 
outubro de 1962, residente e domiciliada em Ubatuba/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.

Com apoio da Suzano, Jacareí (SP) é 
destaque nacional em premiação da 
Parceria Valorização da Educação

Com apoio da Suza-
no, o município de 
Jacareí foi Desta-

que Nacional no Prêmio 
Parceira pela Valorização 
da Educação (PVE) de 
2019. A premiação, em re-
conhecimento pelas ativi-
dades realizadas no decor-
rer do ano pela Secretaria 
Municipal de Educação, 
ocorreu durante o evento 
Oficina da Pactuação em 
São Paulo (SP).
Além de Destaque Nacio-
nal, conquistado ao lado 
do município de Miraca-
tu (SP), o município ain-
da venceu na categoria 
Aprendizagem Continu-
ada. Como incentivo, os 
representantes da secreta-
ria ganharam uma viagem 
formativa ao Canadá, país 
que ocupa a décima po-
sição do Programa Inter-
nacional de Avaliação de 
Alunos (PISA) e  um box 
da revista “Nova Escola”, 
que permitirá o acesso à 
cursos e materiais didá-
ticos on-line para toda a 
unidade escolar.
“A premiação de Jacareí 

em duas categorias é o re-
conhecimento do trabalho 
que vem sendo realizado 
pela Secretaria de Edu-
cação do município em 
parceria com a Suzano. É 
um incentivo a mais para 
diretores, coordenadores e 
professores a continuarem 
nesse processo em busca 
da melhoria na qualidade 
do ensino das crianças. 
Esse é o objetivo da Su-
zano, faz parte dos dire-
cionadores da empresa, e 
o principal prêmio é sa-
ber que os alunos são os 
maiores beneficiados por 
este empenho conjunto”, 
destacou Israel Batista 
Gabriel, coordenador de 
Desenvolvimento Social 
da Suzano.
O PVE investe na melho-
ria da educação pública 
nos municípios em que 
a Suzano atua com foco 
na mobilização social das 
comunidades e no apoio 
à qualificação das práti-
cas de gestão educacio-
nal. Durante todo o ano de 
2019, a Secretaria Munici-
pal de Educação de Jaca-

reí, junto a diretores e co-
ordenadores pedagógicos 
participaram de encontros 
e capacitações para a va-
lorização da educação. O 
aprendizado conquistado 
foi multiplicado para pro-
fessores e aplicado em sa-
las de aula.
Somente no Vale do Pa-
raíba, as ações realizadas 
pelo PVE no ano passado 
beneficiaram mais de 75 
mil estudantes nas cidades 
de Jacareí, Igaratá, Tre-
membé, Paraibúna, Jam-
beiro e Salesópolis.
As inscrições dos projetos 
que concorreram à pre-
miação ocorreram entre 4 
e 10 de novembro do ano 
passado. Ao todo, foram 
registrados 438 projetos 
ao Prêmio PVE 2019, dis-
tribuídos nas categorias 
Gedu (Gestão Educacio-
nal, Gesc (Gestão Esco-
lar), Acompanhamento de 
Aprendizagem, Mob (Mo-
bilização Social) e Jovens 
Mobilizadores. Somente 
no Destaque Nacional, Ja-
careí concorreu com cerca 
de 100 projetos.
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Cinco mulheres são flagradas 
com drogas no corpo

em presídios da região

A Secretaria da Ad-
ministração Pe-
nitenciária (SAP) 

informa que cinco mulhe-
res foram barradas com 
entorpecentes na portaria 
de unidades prisionais do 
Vale do Paraíba. Os fla-
grantes aconteceram no 
final de semana, dias 29 
de fevereiro e 1º de março, 
em Caraguatatuba, Potim, 
Taubaté e Tremembé. Fo-
ram apreendidos mais de 
435 gramas de drogas com 
as visitantes.
No Litoral Norte, o Cen-
tro de Detenção Provisória 
“Dr. José Eduardo Mariz 
de Oliveira”, o CDP de 
Caraguatatuba, registrou 
duas ocorrências com 
companheiras de detentos 
do presídio no sábado, dia 
29 de fevereiro. O primei-
ro caso aconteceu com 
uma jovem de 19 anos, 
que foi surpreendida com 
drogas dentro do corpo ao 
ser revistada por meio de 
escaneamento corporal. A 
suspeita trazia um invó-
lucro com 81 gramas de 
maconha e 41 gramas de 
cocaína na vagina.

Pouco mais tarde, os agen-
tes barraram uma segunda 
visitante que carregava um 
invólucro com 128 gramas 
de maconha e 25 gramas 
de cocaína no órgão geni-
tal. A mulher, de 30 anos, 
também foi flagrada ao 
ser revistada com a ajuda 
do bodyscanner. Ambas 
retiraram o material es-
pontaneamente, em local 
reservado, após admitirem 
a infração. No dia seguin-
te, agentes da Penitenci-
ária “Dr. Tarcizo Leonce 
Pinheiro Cintra”, a P1 de 
Tremembé, observaram 
um objeto estranho na re-
gião pélvica de uma jovem 
de 21 anos, que pretendia 
entrar na unidade prisio-
nal. Depois de analisarem 
as imagens geradas pelo 
escâner corporal, as servi-
doras questionaram a visi-
tante, que admitiu carrega-
va 58 gramas de maconha 
envoltos em fita adesiva 
que trazia na vagina. A 
suspeita está cadastrada 
como companheira de um 
interno do presídio.
Mães
Ainda no domingo, duas 

mães de detentos foram 
barradas com entorpecen-
tes em estabelecimentos 
penais da região. Os episó-
dios ocorreram em Potim 
e em Taubaté.
No início da tarde, uma 
mulher de 44 anos foi fla-
grada com 40 gramas de 
maconha escondidas entre 
as nádegas no CDP “Dr. 
Félix Nobre de Campos” 
de Taubaté. Na Penitenci-
ária 2 de Potim, uma visi-
tante de 43 anos carregava 
um invólucro com 62,6 
gramas de maconha no 
ânus. Ambas pretendiam 
entregar os entorpecentes 
a seus filhos, que cum-
prem pena nos presídios.
Procedimentos
As cinco visitantes foram 
encaminhadas para Dele-
gacia de Polícia, onde fo-
ram lavrados os Boletins 
de Ocorrência, e tiveram 
seus nomes suspensos do 
rol de visitas da SAP. As 
direções das unidades pri-
sionais enviaram comuni-
cados para a Vara de Exe-
cuções Criminais, além de 
instaurarem Procedimento 
Disciplinar Apuratório.

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - A 
Prefeita Municipal de Potim/SP, Sra. Erica S. S. Oliveira, no uso de 
suas atribuições legais torna público que fará realizar Processo Sele-
tivo Público, através da empresa Reis & Reis Auditores Associados, 
para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
e de Agente de Combate a Endemias (ACE). O Edital na íntegra e 
anexos estão disponíveis nos sites, www.potim.sp.gov.br e www.rei-
sauditores.com.br.

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020 – PROC. ADM. Nº 018/2020 - OB-
JETO: Cadastro de Prestadores de Serviço para orientação no Proje-
to “Escolinha de Fanfarra” no período de março à dezembro de 2020, 
conforme condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Re-
ferência e demais anexos que integram a presente. DATA DE INSCRI-
ÇÃO: de 05/03/2020 à 10/03/2020, das 09h30min às 16h30min na 
Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua Rio Grande do Sul, 
nº 43, Jd. Alvorada, Potim/SP. DATA DA REALIZAÇÃO: 13/03/2020 
com agendamento prévio com o candidato. A Chamada Pública na 
integra poderá ser consultada no endereço acima citado ou retirado 
GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a 
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMI-
TÉRIO MUNICIPAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 13h45min do dia 18/03/2020. Abertura dos Envelopes: 14h00min 
do dia 18/03/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Munici-
pal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura 
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial referente a Carta Convite Nº 
001/2020 – Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Ser-
viços de Execução de Projeto Elétrico para Educação, Projeto de Re-
estruturação de Ponte Bairro Vista Alegre, Projeto de Pavimentação 
em Ruas do Município e Projeto de Recapeamento Avenida Miguel 
Vieira, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos. Data da re-
alização: 04/03/2020 – às 10h00min no setor de Licitações da Prefei-
tura Municipal, Praça Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Po-
tim/SP – André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.
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Mais de R$ 14 milhões em IPVA serão 
devolvidos aos proprietários de

veículos roubados no Estado

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 20 vagas 
para curso de panificação

Parque do Garfield chega 
ao Taubaté Shopping

para animar a criançada

Proprietários que ti-
veram seus veículos 
roubados ou furta-

dos em 2019 no Estado 
de São Paulo estão sendo 
ressarcidos  pela Secre-
taria Estadual da Fazen-
da e Planejamento. O to-
tal do reembolso é de R$ 
14.319.088,60, referente 
à restituição proporcional 
do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) e bene-
ficia os proprietários que 
haviam pago o imposto 
quando ocorreu o crime.
O primeiro lote já está li-
berado para os proprie-
tários que tiveram ocor-
rências registradas no 1º 
trimestre do ano passado. 
No total serão credita-
das diferenças relativas a 
35.049 veículos, distribu-
ídas em quatro lotes libe-
rados nos meses de março 
e abril. O contribuinte que 
tiver direito à devolução 
não precisa fazer nenhuma 
solicitação. O reembolso é 
automático, já que os sis-
temas da Secretaria de Se-
gurança Pública e do De-
tran estão integrados ao da 
Fazenda e Planejamento.
Os valores ficarão à dis-
posição do proprietário no 
Banco do Brasil durante 
dois anos e obedecerão ao 
calendário de restituição 
de acordo com a tabela 
abaixo. Após esse prazo a 
restituição deverá ser so-
licitada na Secretaria da 
Fazenda e Planejamento. 
O contribuinte que estiver 
inadimplente não poderá 
resgatar o valor enquanto 
houver a pendência, como, 
por exemplo, débitos de 
IPVA de outro veículo de 
sua propriedade.
Como consultar - Acesse 
a área do IPVA no Portal 
da Secretaria da Fazenda 

A Escola do Traba-
lho abre 20 vagas 
para um curso 

profissionalizante gratuito 
de panificação certificado 
pelo Senai. A seleção dos 
alunos será por meio de 
sorteio, que será realizado 
no próximo dia 6 de mar-
ço, às 9 horas, no auditório 
da Jaboticabeiras II, que 
fica à Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva 
1.555.
Os candidatos selecio-
nados  podem efetuar a 
sua matrícula, devendo 
apresentar cópias do RG,  
histórico escolar e com-
provante de endereço de 
Taubaté. Podem participar 
do sorteio candidatos com 
idade mínima de 18 anos 

O gato mais famo-
so da história dos 
quadrinhos chega 

ao Taubaté Shopping, nes-
te sábado (29), com mui-
ta fome de brincadeira. O 
parque do Garfield oferece 
para a criançada diversas 
atividades, como escorre-
gadores, carrossel e ses-
sões de cinema. A atração 
fica na Praça de Eventos, 
de segunda a sábado, das 
10h às 22h, e aos domin-
gos e feriados, das 11h às 
21h.
Entre os principais brin-
quedos do parque estão: o 
Bolo Labirinto, um brin-

e Planejamento (portal.fa-
zenda.sp.gov.br/ipva). Na 
barra à esquerda, clique 
no item Serviços Na lista 
apresentada clique no link 
“Consulta de restituição 
de veículo furtado e rou-
bado neste Estado” Infor-
me o Renavam e o número 
do boletim de ocorrência.
Restituição do IPVA - A 
restituição proporcional 
do IPVA aos donos de 
veículos roubados ou fur-
tados passou a vigorar a 
partir de 2008, conforme 
regra estabelecida na Lei 
13.032, aprimorada poste-
riormente pela Lei 13.296, 
também em 2008.
A norma garante ao con-
tribuinte a dispensa pro-
porcional do pagamento 
do IPVA de 2019 a partir 
do mês da ocorrência do 
fato, à razão de 1/12 (um 
doze avos) por mês do va-
lor do imposto devido ao 
Estado. Caso o IPVA tenha 
sido pago, o proprietário 
terá direito a restituição. 
Para tanto, o contribuinte 
deve registrar o boletim de 
ocorrência para ter direito 
ao benefício, desde que o 
veículo tenha sido furtado 
ou roubado no Estado de 
São Paulo.
No caso de recuperação 
do veículo, volta a ser de-
vido o IPVA no exercício 
em que ela ocorrer, pro-
porcionalmente aos meses 
que restarem até o final 
do respectivo ano, à razão 
de 1/12 por mês, devendo 
computar o mês da recu-
peração. Este é o principal 
motivo pelo qual a resti-
tuição do imposto pago 
em 2019 está sendo reali-
zada somente neste ano.
Direito ao ressarcimento 
-  O valor da restituição 
deverá ser recebido em 
uma agência do banco do 

e que tenham concluído o 
ensino fundamental. A di-
reção da escola recomenda 
aos participantes que che-
guem com 15 minutos de 
antecedência ao local.
O curso oferece conheci-
mentos práticos e teóricos 
referentes à área, com a 
possibilidade de inserção 
no mercado de trabalho, 
geração de renda própria 
com a comercialização 
dos produtos e com opor-
tunidades de empreender 
no setor. Durante o curso, 
os alunos vão aprender a 
preparar variados tipos de 
pães, massas e recheios.  
Receberão informações 
sobre os fundamentos da 
panificação, como: insta-
lações, manuseio das má-

quedão inflável em for-
mato de bolo gigante; a 
Montanha Doce, um es-
corregador gigante com 
obstáculos; uma Área 
Baby, para os pequeninos 
também poderem aprovei-
tar; o Carrossel da Turma, 
em formato de torta de 
morangos; um Cinemi-
nha, com todos os filmes 
do Garfield e sua turma; o 
Garfield Race, com jogos 
incríveis no carrinho do 
Garfield e Odie; o Mega 
Slide, um escorregador ra-
dical com baias e o Super 
Pulo, um jump com capa-
cidade para até 3 crianças.

Brasil mediante a apresen-
tação dos seguintes docu-
mentos:
Pessoa física:
- Cópia do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
do Veículo - CRLV;
- Cédula de identidade ori-
ginal ou documento equi-
valente;
Pessoa jurídica:
- Cópia do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
do Veículo - CRLV;
- Cópia do Contrato Social 
ou da Ata da Assembleia 
Geral;
- Cédula de identidade ou 
documento equivalente do 
signatário;
Casos especiais (além dos 
documentos previstos)
- Representante legal - ins-
trumento que lhe conceda 
poderes, que será retido e 
arquivado pela instituição 
bancária;
- Escritura pública ou al-
vará judicial. No ato da 
restituição o interessado 
assinará termo de quitação 
a ser arquivado na institui-
ção bancária. A documen-
tação relativa à restituição 
retida pela instituição ban-
cária deverá ser arquivada 
pelo prazo de cinco anos.
-Em todos os casos, quan-
do o valor não for rece-
bido pelo proprietário do 
veículo, seu representante 
poderá fazê-lo desde que 
munido de procuração es-
pecífica para esse fim.
Obs: Fica dispensada a 
apresentação de cópia do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veícu-
lo - CRLV nos casos em 
que tenha sido furtado ou 
roubado juntamente com 
o veículo, desde que o 
fato conste no Boletim de 
Ocorrência (BO) expedido 
pela autoridade competen-
te.

quinas e equipamentos, 
higiene e cálculos.
As aulas começam dia 16 
de março e acontecem de 
terça a quinta-feira. Serão 
formadas duas turmas:  
manhã (das 8h às 12h ) 
e  tarde (das 13 às 17h) . 
A  carga horária é de 160 
horas. Mais informações 
pelo telefone 3625-5068.
Serviço
Escola do Trabalho Jaboti-
cabeiras
Curso de panificação
Vagas: 20
Inscrição e sorteio: dia 6 
de março
Horário: 9 horas
Local: Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1.555
Telefone: 3625-5068

As atividades são abertas 
para crianças de 1 a 9 anos 
de idade. Para participar 
é necessário o pagamento 
de uma taxa no valor de 
R$20,00 válidos por 15 
minutos de diversão, além 
de R$1,00 por cada minu-
to excedente.
Atração
Parque do Garfield
Data: de 29 de fevereiro a 
14 de abril
Hora: de segunda a sába-
do, 10h às 22h, e aos do-
mingos e feriados, das 11h 
às 21h
Local: Praça de Eventos 
do Taubaté Shopping


