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A Gazeta dos Municípios

Banda Rosa de Saron faz 
show na Canção Nova

Animais contrabandeados 
de outros países são

apreendidos em Taubaté

Clínica de Nutrição da UNITAU 
oferece atendimento gratuito 

para a comunidade

Polícia Ambiental desmonta
esquema de fabricação

clandestina de Balões em Taubaté

A banda Rosa de Saron 
fará um show nesta sexta-
-feira (25), às 21h, na Can-
ção Nova, em Cachoeira 
Paulista (SP). 
Sem público, a apre-
sentação musical será          
transmitida pelo Sistema 

Equipe de policiais am-
bientais cumpriu um man-
dado judicial na tarde de 
terça-feira (22) no bairro 
Yassuda, em Taubaté. Os 
policiais encontram dois 
repteis, uma Corn Snake e 

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) tem se pre-
ocupado com as conse-
quências causadas pela 
pandemia do novo coro-
navírus na saúde da po-
pulação. Para amenizar os 
impactos, a Universidade, 
por meio do Centro de 
educação alimentar e tera-
pia da UNITAU (CEATE-
NUT), oferece, de forma 
remota e gratuita, atendi-
mentos nutricionais para a 
comunidade.  

Depois de cumprir um 
mandado judicial, os po-
liciais encontraram ba-
lões, artifícios pirotécni-
cos, além de material para 
construção dos balões, na 
tarde de terça-feira (22).

Canção Nova de Comuni-
cação.
Sobem ao palco para par-
ticipar do show os mis-
sionários da Comunidade 
Canção Nova: Ana Lúcia 
Biajone, que lançará, em 
parceria com a banda, a 

um Leopard Gecko. Am-
bos não pertencem à fauna 
silvestre brasileira.
A cobra é uma espécie na-
tural dos Estados Unidos e 
o lagarto é do Oriente Mé-
dio e Índia. O criminoso, 

Os atendimentos são fei-
tos por alunos do curso 
de Nutrição, com a super-
visão dos professores e, 
após a consulta, o pacien-
te recebe as orientações 
nutricionais por e-mail. O 
acompanhamento é rea-
lizado semanalmente, ou 
a cada 15 dias, de acordo 
com a necessidade de cada 
paciente.  
“Conseguimos orientar os 
pacientes a terem uma ali-
mentação mais saudável. 

Uma equipe de policiais 
ambientais encontrou no 
bairro, morada dos nobres, 
quatro balões, artifícios 
pirotécnicos e materiais 
para confecção.
A ocorrência foi apresen-

música “Lugar preferido”; 
Thiago Tomé, com seu 
novo single “Teu amor não 
sabe”, também cantado 
com o vocalista da banda 
Bruno Faglioni; Cassiano 
Meirelles e diácono Nelsi-
nho Corrêa.

proprietário do local, não 
informou como adquiriu 
os animais e não apresen-
tou nenhuma documenta-
ção. Ele foi multado em 
2.400 reais e vai responder 
por crime ambiental.

A experiência está sendo 
muito boa. 
Os próprios alunos que 
atendem estão passando 
por essa nova experiência 
do atendimento remoto”, 
comenta a Profa. Dra. Ja-
queline Girnos, uma das 
professoras responsáveis 
por supervisionar os aten-
dimentos. 
Os interessados em reali-
zar um atendimento nutri-
cional devem preencher o 
formulário.

tada no distrito policial da 
cidade. 
O homem, além de ser 
multado em 20 mil reais 
pela polícia ambiental, vai 
responder por crime am-
biental, em liberdade.
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Miscelânea
Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a 
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na 
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafoló-
gico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na supera-
ção de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas 
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar so-
luções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamen-
tos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole pa-
lavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as 
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom 
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia 
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em 
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também 
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha 
é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 184, Termo nº 7237
Faço saber que pretendem se casar VALDECIR URBANO DE MOURA e VERA LÚCIA DE SIQUEIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 31 de março de 1980, de estado civil solteiro, de profissão vigilante, residente e domiciliado na 
Rua Alberto Guisard, nº 11, Centro, Tremembé/SP, filho de BENEDITO URBANO DE MOURA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 09 de julho de 1991 e de LAURENTINA CHINISTO DE MOURA, de 70 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 03 de janeiro de 1950, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Itu-SP, nascida no dia 
18 de janeiro de 1974, de estado civil solteira, de profissão faxineira, residente e domiciliada na Rua Alice Gonçalves dos 
Santos, nº 47, Centro, Tremembé/SP, filha de JOSÉ MILTON DE SIQUEIRA, falecido em Campos do Jordão/SP, na data 
de 17 de março de 2020 e de ALICE GAMA DE SIQUEIRA, falecida em Tremembé/SP, na data de 02 de abril de 2008. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 185, Termo nº 7238
Faço saber que pretendem se casar MAIK SUELL JESUS MORAES e KASSIA BESERRA DE ANDRADE SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é na-
tural de Arujá-SP, nascido no dia 04 de abril de 1996, de estado civil solteiro, de profissão músico, residente e domiciliado na 
Rua Oswaldo Teodoro da Silva, nº 164, Aterrado, Tremembé/SP, filho de OZIEL PEDRO DE MORAES, de 48 anos, natural 
de Cajati/SP, nascido na data de 05 de abril de 1972, residente e domiciliado em Cajati/SP e de MILZA DE JESUS SANTOS, 
de 45 anos, natural de Boa Esperança/ES, nascida na data de 12 de junho de 1975, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A  habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 22 de agosto de 1999, de estado civil solteira, de profissão do lar, 
residente e domiciliada na Rua Oswaldo Teodoro da Silva, nº 164, Aterrado, Tremembé/SP, filha de AGRIPINO TIMOTEO 
DE ANDRADE SILVA, falecido em São Paulo/SP na data de 06 de outubro de 2010 e de KATIA MARIA BESERRA CA-
VALCANTE, de 41 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 21 de dezembro de 1978, residente e domiciliada em 
São Paulo/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.



página 3A GAzetA dos Municípios24 de Setembro de 2020

Prefeituras recebem R$ 443 
milhões no terceiro repasse 

de ICMS do mês

Polícia Ambiental
apreende arma de fogo em

Guaratingueta durante operação

O governo do Estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (22) R$ 443,02 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante ar-
recadado no período de 14 
a 18 de setembro. Os va-
lores correspondem a 25% 
da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R$ 804,04 mi-

A ação aconteceu depois 
que os policiais receberam 
denúncia de caça ilegal 
com emprego de arma de 
fogo na região.
Durante patrulhamento, 
os policiais encontraram o 

lhões nos repasses ante-
riores. Com os depósitos 
efetuados hoje, o valor 
acumulado distribuído às 
prefeituras em setembro 
sobe para R$ 1,24 bilhão.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana..
Nos primeiros oito meses 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 18,31 bi-
lhões aos municípios pau-
listas.
Agenda Tributária
Os valores semanais trans-
feridos aos municípios 

local. Ao fiscalizar a pro-
priedade, um sítio, uma 
arma de fogo foi encon-
trada, além de munições 
e material para recarga de 
cartuchos.
A ocorrência foi apresen-

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

tada no distrito policial 
da cidade. O homem, pro-
prietário do local, vai res-
ponder por posse irregular 
de arma de fogo e foi libe-
rado após pagar fiança de 
R$ 800.
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Chuva afeta abastecimento 
de água no

bairro Massaguaçu

Trecho de Serra da Tamoios 
interditado devido risco
de queda de barreiras

TRT propõe cancelamento 
de demissões da Embraer 
na audiencia desta terça

Embraer assina acordo
com mais um sindicato

A Sabesp informa a inter-
rupção do abastecimento 
de água na região do Mas-
saguaçu, em Caraguata-
tuba, em razão do grande 
volume de chuva que atin-
giu a região durante toda 
a madrugada desta  ter-
ça-feira (22), assoreando 
as captações e afetando, 
consequentemente, o tra-
tamento e distribuição de 
água.

A Concessionária Tamoios 
informa que, por questões 
de segurança do usuário, o 
trecho de Serra da Rodovia 
dos Tamoios está tempora-
riamente interditado em 
ambos os sentidos de trá-
fego. O acúmulo de chuva 
na região nas últimas 72h 
ultrapassou os 100 mm 

O Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) da 15ª Re-
gião propôs, em audiência 
de conciliação realizada 
nesta terça-feira (22), o 
cancelamento de 502 de-
missões feitas pela Em-
braer e a adoção de layoff 
como forma de se preser-
var os empregos. 
O número total de demis-
sões é de 2500, entre elas 
900 sem PDV. Entretanto, 
uma parcela significativa 
ja negociou com a empre-
sa. Os 502 trabalhadores 
representados hoje, se re-
feres àqueles representa-
dos pelos sindicatos dos 
metalúrgicos de São José 
dos Campos e Araraquara. 
Deles, 470 são metalúrgi-
cos das unidades de São 

A Embraer assinou nessa 
segunda-feira (21), acor-
do com mais uma entida-
de sindical que representa 
colaboradores da Compa-
nhia no Brasil.  O Sindica-
to dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado 
de São Paulo (SINTEC-
-SP) aceitou a proposta de 
extensão de benefícios aos 
profissionais que tiveram 
os contratos rescindidos 
no último dia 3 de setem-

Além do Massaguaçu, são 
afetados os bairros Capri-
córnio I, II e III, Cocanha, 
Delfim Verde, Capricór-
nio, Fazendinha, Getuba, 
Jardim do Sol, Mococa, 
Morada do Mar, Morro do 
Chocolate, Parque Impe-
rial, Parque                Patri-
mônio, Santa Rosa e Verde 
Mar.
O reabastecimento será 
normalizado a partir do 

causando o risco de queda 
de barreiras no trecho.
Os bloqueios acontecem 
na altura do km 58 - no 
sentido litoral, e do km 
81 - no sentido São José 
dos Campos. Enquanto o 
trecho estiver interditado, 
os usuários terão como 
rotas alternativas as rodo-

José e 32 são de Gavião 
Peixoto (base sindical de 
Araraquara). Os metalúr-
gicos são categoria pre-
ponderante na Embraer.
A Justiça deu prazo de 
uma semana para a Em-
braer avaliar a proposta ou 
apresentar uma alternativa 
de conciliação para manter 
os postos de            traba-
lho. 
Uma nova audiência foi 
agendada para o dia 29, 
às 16h30. Caso a empresa 
não ceda ou avance para 
construir um acordo, o 
processo será levado a jul-
gamento.
A proposta da desembar-
gadora vice-presidente ju-
dicial do TRT-15, Tereza 
Asta Gemignani, coincide 

bro. Dessa forma, todos os 
profissionais representa-
dos por essa entidade sin-
dical terá plano de saúde 
familiar e vale alimenta-
ção no valor de R$ 450 até 
junho de 2021. A Embraer 
também reforçou o com-
promisso de preferência 
pela recontratação desses 
profissionais, conforme 
a retomada do mercado 
aconteça e de acordo com 
a política de recursos hu-

início da tarde de hoje 
(22/9), de forma gradativa. 
Neste período, a Sabesp 
recomenda o uso cons-
ciente da água armazena-
da em caixas d’água das 
residências.
Em caso de emergências 
devem ser comunicadas à 
Central de Atendimento, 
que funciona 24 horas pelo 
telefone 0800 055 0195. A 
ligação é gratuita.

vias SP-098 - Paulo Rolim 
Loureiro (Mogi/Bertioga), 
SP-125 - Oswaldo Cruz 
(Taubaté/Ubatuba) e SP 
088 (com acesso no km 55 
da Tamoios - de Salesópo-
lis a Mogi das Cruzes, com 
acesso à Mogi/Bertioga).
Até o momento, não há 
previsão de liberação.

com cláusula do acordo 
coletivo assinado em abril 
pela Embraer e o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos.
Para propor o layoff, a de-
sembargadora considerou 
a relação ‘custo-benefício’ 
que este programa geraria 
para a empresa e as pers-
pectivas de retomada da 
Embraer. A alta qualifica-
ção dos trabalhadores foi 
apontada como argumen-
to, bem como o custo que 
a própria empresa teve 
para formar esses profis-
sionais. Para a desembar-
gadora, a demissão seria 
um “desperdício”, por isso 
considerou que é possível 
abrir o layoff.
Fonte: SindMetal SJC

manos da companhia.
A Embraer tem avançado 
em negociações com di-
versas categorias profis-
sionais e continua aberta à 
negociação, como sempre 
fez desde o início do pro-
cesso. Acordos coletivos 
já foram celebrados com o 
Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de São Paulo e 
com o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Botucatu.
Fonte: Embraer 


