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A Gazeta dos Municípios

Primeiro episódio do Revelando São 
Paulo Online com as atrações de
Caraguatatuba já está disponível

Câmara de Caraguatatuba
deve discutir projeto de

autoria do Executivo

Covid faz 7 mortes neste final
de semana em Taubaté

Aguilar Junior comenta
decisão que o mantém

no cargo de prefeito

A culinária caiçara, as dan-
ças folclóricas regionais 
e o artesanato identitário 
de Caraguatatuba ganham 
destaque em primeiro epi-
sódio sobre o município 
no Revelando SP Online. 
A série é resultado da par-
ceria estabelecida entre 
a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, Asso-
ciação Paulista dos Ami-
gos da Arte (APAA) e os 
municípios selecionados.
No primeiro episódio, o 
público conhecerá a deli-
ciosa receita do “Azul Ma-
rinho”, prato tradicional 

A pauta da oitava sessão 
ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Caraguatatuba 
tem apenas um projeto de 
lei de número 17/21 de au-
toria do Poder Executivo 
Municipal. A sessão, está 
marcada para terça-feira 
(23) a partir das 19h30 e 
será realizada de maneira 
virtual podendo ser acom-
panhada pela internet ou 

A cidade já tem 354 óbitos 
confirmados e 22.129 in-
fectados Taubaté atualiza 
novos casos nesta segun-
da, dia 22 de março. A ocu-
pação da UTI aumentou e 
chegou a 94% e a taxa de 
enfermaria diminuiu para 
97%. De acordo com o bo-
letim divulgado ontem, a 
cidade registrou 7 óbitos e 
teve 194 novos casos.
A primeira vítima é uma 
idosa de 78 anos, mora-
dora do Jardim Ana Rosa, 
portadora de doença cardí-
aca crônica e diabetes. A 
segunda vítima é um ido-
so de 60 anos, morador da 
Vila São José, sem registro 
de comorbidade. A terceira 

Em live realizada na se-
gunda-feira (22), o pre-
feito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB) 
comentou uma recente de-
cisão judicial referente à 
ação civil pública propos-
ta pelo Ministério Público 
com base em apontamen-
tos do Tribunal de Contas 
sobre as contas de 2019. A 
decisão mantém o prefeito 
no cargo.
No dia 12 de março, o pro-
motor de justiça Renato 
Queiroz de Lima pediu 
que Aguilar Junior fosse 
afastado do cargo de Pre-
feito Municipal, que seus 
bens fossem bloqueados 
e que ele fosse condenado 
pela prática do ato de im-
probidade administrativa. 
Segundo o promotor, o 
pedido foi “fundamentado 
no próprio relatório do Tri-
bunal de Contas, ato admi-
nistrativo que goza da pre-

caiçara, preparado pelas 
mãos de Débora Jacobelli; 
aprenderão mais sobre o 
artesanato identitário da 
região ao depararem-se 
com confecções feitas em 
placas de madeira, pelo ar-
tesão Juliano Junqueira, e 
o belo trabalho em fibras 
produzido pelas artesãs 
Luana Kogus e Sandra Pi-
res.
Durante a exibição, a Cia 
de Moçambique Perequê-
-Mirim de Caraguatatuba 
conta ao público um pouco 
sobre a história da Com-
panhia, tradição, além de 

rádio local.
O projeto 17/21 de autoria 
do Executivo Municipal 
autoriza o Poder Execu-
tivo a desdobrar dotações 
e abrir créditos especiais 
e suplementares ao Orça-
mento Municipal de 2021, 
de que trata a Lei Munici-
pal nº 2.542, de 11 de ja-
neiro de 2021.
A sessão terá início às 

vítima é um idosos de 71 
anos, morador da Vila dos 
Comerciários, portador de 
doença cardíaca crônica. 
A quarta vítima é um ido-
so de 85 anos, morador do 
Residencial Sítio Santo 
Antônio, portador de in-
suficiência renal crônica. 
A quinta vítima é um ido-
so de 84 anos, morador da 
Chácara do Visconde, por-
tador de diabetes. A sexta 
vítima é uma idosa de 78 
anos, morador do Jardim 
Santa Catarina, portadora 
de insuficiência renal agu-
da. A sétima vítima é um 
idoso de 96 anos, mora-
dor do Residencial Dalla 
Rosa, portadora de Doen-

sunção de veracidade, que 
bem demonstra que efeti-
vamente o réu José Pereira 
Aguilar Junior manipula 
suas contas públicas para 
que lhe sejam favoráveis, 
esconde ilegalidades ocor-
ridas na administração pú-
blica municipal e não res-
ponde às requisições que 
lhe são feitas pelos órgãos 
de controle externo”.
Nos minutos finais da live 
de ontem (22), o prefeito 
comentou a ação. “Hoje, 
agora à tarde, eu recebi 
uma intimação do oficial 
de justiça que o Ministério 
Público de Caraguatatuba 
entrou com uma ação civil 
pública pedindo afasta-
mento do cargo por con-
ta de um parecer prévio 
do relatório do Tribunal 
de Contas das contas de 
2019″, disse Aguilar.
“Primeiro eu quero ressal-
tar que as contas de 2017 

realizar apresentação com 
dança e música.
O Revelando SP Online é 
uma ação de valorização 
da cultura tradicional pau-
lista organizada em um 
festival online no qual os 
municípios do Estado de 
São Paulo se fazem repre-
sentar através de suas tra-
dições culturais.
Este primeiro episódio 
da série “Caraguatatuba” 
já está disponível no site 
#CulturaEmCasa. Novos 
episódios sobre o municí-
pio serão divulgados em 
breve.

19h30 e poderá ser acom-
panhada, ao vivo, no site 
oficial da Câmara Munici-
pal (www.camaracaragua.
sp.gov.br) ou nas redes 
sociais Facebook (Câmara 
Municipal de Caraguata-
tuba) ou no canal do You-
tube (Câmara Caraguata-
tuba)
*Fonte: Câmara de Cara-
guatatuba

ça Renal Crônica. Todos 
internados em hospital da 
rede pública. Os óbitos 
ocorreram no dia 20, 21 e 
22 de março.
O termômetro da pande-
mia atingiu a cor laranja, o 
que significa Risco Médio 
Alto. O isolamento social 
está em 47% mas perma-
nece vermelho. A variação 
diária de casos está em 
0,88% e continua verde.
Por isso, a prefeitura pede 
para que fiquem em casa, 
especialmente, pessoas 
do grupo de risco (idosos 
e portadores de doenças 
crônicas). Saídas somente 
em casos de extrema ne-
cessidade.

e 2018 estão aprovadas. 
As minhas contas foram 
aprovadas. Depois vocês 
pesquisam 2016, 2015, 
2014 e as outras contas, se 
foram aprovadas ou não. 
As minhas contas foram 
aprovadas, 2017, 2018. A 
de 2019 não foi julgada 
ainda. É um parecer pré-
vio. E, de maneira errô-
nea, com todo respeito ao 
Ministério Público, entrou 
com uma ação civil públi-
ca, mas sequer julgaram as 
contas ainda. Já falo pra 
vocês, foi indeferido de 
plano, caiu na 3ª vara cível 
de Caraguatatuba. Vou ler 
aqui: “Ante todo o expos-
to, indefiro por ora os pe-
didos liminares”, que são a 
indisponibilidade de bens 
e o afastamento do cargo 
público.
 A Juíza indeferiu. Eu con-
tinuo no cargo”, afirmou o 
prefeito.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Arrecadação federal
bate recorde para

meses de fevereiro

União arrecadou R$ 
127,74 bilhões no mês 
passado
Depois de iniciar o ano em 
queda, a arrecadação fede-
ral reagiu e bateu recorde 
em fevereiro. No mês pas-
sado, o governo arrecadou 
R$ 127,74 bilhões, alta de 
4,3% em relação a feve-
reiro de 2020, descontada 
a inflação oficial pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Esse é o maior va-
lor registrado para meses 
de fevereiro ao considerar 
o IPCA.
O valor veio acima do 
previsto pelos agentes fi-
nanceiros. Segundo a pes-
quisa Prisma Fiscal, divul-
gada todos os meses pelo 
Ministério da Economia, 
os analistas de mercado 
projetavam arrecadação 
de R$ 118,16 bilhões no 
mês passado.
Com o resultado de feve-
reiro, a arrecadação fe-
deral soma R$ 296,49 bi-
lhões nos dois primeiros 
meses do ano.
Isso representa alta de 
0,81% em relação ao pri-
meiro bimestre de 2020, 
também descontando o 
IPCA. Em janeiro, a ar-
recadação federal tinha 
registrado queda de 1,5% 
em relação ao mesmo mês 
de 2020, considerando a 
inflação oficial.
Fatores
Segundo a Receita Fede-
ral, três fatores contribu-
íram para a melhoria da 
arrecadação no mês pas-

sado. O primeiro foi a re-
cuperação da economia, 
principalmente da indús-
tria e do comércio eletrô-
nico. O segundo decorreu 
da arrecadação extraordi-
nária de R$ 5 bilhões de 
Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e de Con-
tribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) em 
fevereiro, que não ocorreu 
no mesmo mês de 2020.
O terceiro fator a impulsio-
nar a arrecadação no mês 
passado foi o aumento das 
importações, que elevou o 
pagamento de Imposto de 
Importação em R$ 2,1 bi-
lhões em relação ao obser-
vado em fevereiro do ano 
passado. Esses três fatores 
contrabalançaram a ele-
vação de R$ 6,08 bilhões 
(em valores corrigidos 
pelo IPCA) nas compen-
sações tributárias entre fe-
vereiro de 2020 e de 2021. 
Por meio da compensação 
tributária, uma empresa 
que previu lucros maiores 
do que o realizado e pagou 
IRPJ e CSLL por estimati-
va em um exercício pode 
pedir abatimento nas par-
celas seguintes, caso tenha 
prejuízo ou lucre menos 
que o esperado. Por causa 
da pandemia da covid-19, 
que impactou o resultado 
das empresas, o volume 
de compensações aumen-
tou de R$ 6,97 bilhões, em 
fevereiro de 2020, para R$ 
13,42 bilhões, em feverei-
ro de 2021.
Setores
Na divisão por setores da 

economia, os tributos que 
mais contribuíram para 
o crescimento da arreca-
dação foram o IRPJ e a 
CSLL, cuja receita subiu 
40,35% em fevereiro na 
comparação com o mes-
mo mês do ano passado, 
em valores corrigidos pelo 
IPCA. Apesar da compen-
sação mais alta, algumas 
grandes empresas registra-
ram expansão nos lucros 
e houve o recolhimento 
extraordinário de R$ 5 bi-
lhões de uma grande em-
presa, não detalhado pela 
Receita Federal.
Em seguida, vem o cresci-
mento de 41,83% na arre-
cadação de Imposto sobre 
Importação e de Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), vinculado 
às importações. Por causa 
da alta do dólar, o valor 
importado sobe em reais, 
impulsionando a arreca-
dação. Em terceiro lugar, 
ficou a alta real (acima da 
inflação) de 16,16% do IPI 
sobre mercadorias produ-
zidas no país, refletindo a 
recuperação da indústria 
no início de 2021.
O último fator a contribuir 
para a melhoria da arre-
cadação em fevereiro foi 
a receita com o Programa 
de Integração Social (PIS) 
e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), com 
expansão de 2,22% acima 
da inflação. Esses tributos 
incidem sobre o fatura-
mento e refletem o com-
portamento das vendas.
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Defesa Animal de
Pindamonhangaba é

exemplo para cidades da região

Municípios do Vale do Paraíba
recebem mais de R$ 28 milhões de 
ISSQN da CCR NovaDutra em 2020

A Defesa Animal, órgão 
criado em 2020 em con-
junto pela Defesa Civil e 
Cepatas, está fazendo es-
cola. Cidades da região 
têm procurado a equipe de 
Pindamonhangaba, que é a 
única cidade do Vale que 
conta com uma veterinária 
atuando no crime de maus-
-tratos contra animais. Re-
presentante da comissão 
de proteção e defesa ani-
mal da OAB e vereado-
ra de Guaratinguetá, e da 
Prefeitura de Tremembé 
estiveram em Pinda recen-
temente conhecendo o tra-
balho de perto, com a in-
tenção de levar a expertise 
para as suas cidades.
“Já tentamos muito fazer 
com que as denúncias de 
maus tratos recebessem 
tratamento adequado das 
autoridades aqui na cida-
de, mas não sei onde es-
tamos falhando. Seria de 
enorme valia se pudésse-
mos ter sua orientação, 
visto que tem sido muito 
bem apontado o trabalho 
que a doutora tem reali-
zado”, disse a assessora 
Erika, de Guaratinguetá, 
em comunicação com a 
veterinária dra Fernanda 
Mussi, que divide seu dia 
entre o Cepatas e a Defesa 
Animal.
Desde sua criação, a Defe-

No ano passado, as pre-
feituras de 15 cidades do 
Vale do Paraíba recebe-
ram, juntas, mais de R$ 28 
milhões da CCR NovaDu-
tra. O valor, que é repas-
sado pela CCR NovaDutra 
anualmente para as prefei-
turas, se refere ao ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) oriun-
do das praças de pedágios 
instaladas na rodovia.
A alíquota do imposto é 
dividida entre as cidades 
proporcionalmente, de 
acordo com a participa-
ção de limite territorial, 
ou seja, com a quilome-
tragem voltada para a ro-
dovia. Não há repasse com 
fórmula diferenciada (adi-
cional) para os municípios 
que abrigam as praças de 
pedágio.
A alíquota de 5%, hoje vi-
gente para todos os muni-
cípios, é determinada pe-
las legislações fiscais dos 
próprios municípios, as 
quais determinam a por-
centagem incidente sobre 
esta natureza deste servi-
ço. Desde 2000, quando 
passou a vigorar a nova 
Lei do ISSQN, foram re-
colhidos R$ 903,4 milhões 
para os 36 municípios lin-
deiros à rodovia.
Carla Fornasaro, Dire-
tora-presidente da CCR 
NovaDutra, explica a im-
portância do repasse deste 
imposto aos municípios. 
“O repasse de ISSQN gera 
um ciclo extremamente 
positivo. Além da excelên-
cia do serviço que a CCR 
NovaDutra presta aos usu-
ários da rodovia, trazendo 
conforto e segurança em 
suas viagens, parte da re-
ceita arrecadada é reverti-
da aos municípios em for-
ma de recursos, por meio 
do Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza. To-
das as cidades às margens 
da rodovia recebem a alí-
quota máxima do imposto 
e, com isso, a NovaDutra 
contribui para o desenvol-
vimento, crescimento e in-
vestimentos nas cidades”, 
destaca Carla.
Responsabilidade Social 
durante a pandemia
Além do repasse de ISS-
QN, a CCR NovaDutra, 

sa Animal já realizou 142 
atendimento e soluções de 
casos de maus tratos em 
animais em Pindamonhan-
gaba. Somente este ano 
já foram 34 ocorrências 
atendidas e resolvidas. A 
equipe é enxuta, formada 
pela veterinária e pelo in-
tegrante da Defesa Civil, 
Roberto, que se organizam 
para atender as denúncias 
que chegam pelo e-mail: 
abrigodeanimais@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.
“Certo de que este traba-
lho vem apresentando ex-
celentes resultados, estou 
feliz em ter uma veteri-
nária em nossa equipe, e 
desta forma possibilitando 
um trabalho mais técni-
co e assertivo de orien-
tação/fiscalização destas 
ocorrências. Entendo que 
um divisor de águas e di-
ferencial deste trabalho, 
ocorreu após a alteração 
a lei 4633/07 em 2020, ao 
incluir a Defesa Animal 
no COMDEC [Comissão 
Municipal de Defesa Ci-
vil], desta forma os aten-
dimentos passaram a ser 
realizados com veículo 
identificado e uniforme 
de Defesa Civil/Animal, 
mostrando seriedade e po-
der de fiscalização”, de-
clarou o diretor da Defesa 
Civil de Pindamonhanga-

desde o início da conces-
são, desenvolve e leva pro-
jetos sociais, educativos e 
de saúde, além de apoiar 
diversos projetos esporti-
vos e culturais nas cidades 
às margens da rodovia.
Um exemplo de ação de 
responsabilidade social é 
implementação de ações 
de apoio, orientação e 
combate a Covid-19 que 
permitiram manter os ca-
minhoneiros trafegando 
nos cinco estados onde o 
grupo administra rodovias, 
entre elas, a via Dutra, que 
liga o Rio de Janeiro a São 
Paulo.
No período de um ano, na 
via Dutra, foram realiza-
das mais de 206 mil ações, 
como a distribuição de 
kits de alimentação, kits 
higiene, máscaras de teci-
do, álcool em gel 70%, de-
sinfecção das cabines dos 
caminhões, troca de lâm-
padas dos veículos entre 
outros serviços. 
Outro apoio importante 
neste período foi a inaugu-
ração do Posto do Progra-
ma Estrada para a Saúde, 
no km 82 da via Dutra, 
sentido Rio de Janeiro, 
em Roseira (SP), que se 
tornou a nova casa do ca-
minhoneiro na rodovia e 
disponibiliza atendimento 
médico, de enfermagem e 
atendimento odontológi-
co.
E as ações de apoio ao 
caminhoneiro seguem em 
2021. A CCR NovaDu-
tra realiza desde janeiro 
ações de entrega de kits de 
higiene nos postos de pe-
sagem de veículos (PPVs) 
com mais de mil kits dis-
tribuídos. A entrega do kit 
higiene também acontece 
no posto do Programa Es-
tradas para a Saúde. Outra 
ação realizada este ano 
foi a distribuição de 635 
cestas básicas no posto do 
Programa Estrada para a 
Saúde, em Roseira.
Investimentos
O repasse do ISSQN gera 
um ciclo extremamente 
positivo para os municí-
pios. Além da excelência 
do serviço que a CCR No-
vaDutra oferece aos clien-
tes da via Dutra, trazendo 
conforto e segurança em 

ba, Michel Cassiano de 
Oliveira Moreira.
A Defesa Animal recebe 
as denúncias por e-mail e 
as equipes da Defesa Civil 
e Abrigo Municipal vão 
até o local, registram a 
ocorrência, para orientar e 
oferecer mais qualidade de 
vida aos animais. O caso é 
protocolado e é realizada a 
vistoria no local. A partir 
daí, o animalzinho recebe 
toda atenção para que suas 
condições sejam adequa-
das a uma vida digna.
“O poder público está em-
penhado em diminuir o 
abandono e práticas ina-
dequadas com os animais. 
Somos as vozes deles. 
Ainda temos um longo ca-
minho pela frente, mas da-
qui a alguns anos, veremos 
bons resultados. Nosso 
foco é a educação familiar, 
melhorando as condições 
de vida no ambiente e, 
consequentemente, a rela-
ção do tutor com seu ani-
mal”, destacou a veteriná-
ria Fernanda Mussi.
Além das ocorrências, a 
veterinária dra Fernan-
da, por meio do Cepatas, 
também faz as vistorias 
das adoções, além dos 142 
atendimentos já contabili-
zados. Para mais informa-
ções, ligue: (12) 9 3500-
5353.

suas viagens, parte da re-
ceita arrecadada é reverti-
da aos municípios em for-
ma de recursos, por meio 
do Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza. Por 
não se tratar de ‘verba ca-
rimbada’ compete ao mu-
nicípio saber onde e como 
repassar este valor dentro 
da sua cidade, em melho-
rias, obras e/ou financia-
mento de projetos.
“Além do repasse anual de 
ISSQN, que permite que 
as prefeituras invistam em 
melhorias à população, 
seja na área da saúde, se-
gurança ou infraestrutura 
urbana, a CCR NovaDu-
tra, desde o início da con-
cessão, desenvolve e leva 
projetos sociais, educa-
tivos e de saúde, além de 
apoiar diversos projetos 
esportivos e culturais nas 
cidades às margens da ro-
dovia. 
Dessa forma contribui 
para o desenvolvimento 
social, cultura nas cida-
des”, explica Carla Forna-
saro, diretora-presidente 
da CCR NovaDutra.
Município
Valor do ISS*
Jacareí
2.876,23
São José dos Campos
3.888,66
Caçapava
2.414,39
Taubaté
2.683,93
Pindamonhangaba
3.153,99
Roseira
1.339,50
Aparecida
1.347,72
Guaratinguetá
1.786,55
Lorena
1.217,88
Canas
1.012,43
Cachoeira Paulista
1.544,95
Cruzeiro
922,04
Silveiras
419,11
Lavrinhas
1.696,15
Queluz
2.494,92
Total
28.798,45
*Valores em R$ mil
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Polícia Ambiental apreende armas de 
fogo e instrumentos de caça e pesca

durante Operação Dia da Água

Repasse do Fundeb será 
de R$ 179 bilhões este ano

Durante a operação “Dia 
da Água”, desencadeada 
em todo o estado entre 
segunda e terça-feira (22 
e 23), com mais de 1200 
policiais militares e 450 
viaturas, inclundo viaturas 
náuticas e drones. A ação 
busca coibir infratores do 
meio ambiente, principal-
mente os que põem em 
risco a qualidade de vida, 
a segurança e a saúde pú-
blica. Ainda ontem (22) 
as equipes fiscalizaram di-
versos locais na região do 
Vale do Paraíba.
Em Cunha, duas armas 
de fogo, munições, ape-
trechos utilizados na caça 
ilegal, material para recar-
ga de cartuchos, carne de 
um animal abatido e uma 
ave mantida em cativeiro 
sem autorização do órgão 

O Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Edu-
cação (FNDE), autar-
quia federal vinculada ao 
Ministério da Educação 
(MEC), deve divulgar, até 
o final de março, o cro-
nograma de repasses dos 
recursos da União para o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), que 
em 2021 deve totalizar R$ 
179 bilhões. A informação 
foi dada pelo ministro da 
Educação Milton Ribeiro, 
durante solenidade que 
marcou a assinatura, pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
do decreto que regulamen-
ta os procedimentos ope-
racionais do novo Fundeb.
“Até o final do mês de 
março, o MEC divulgará, 
por meio do FNDE, os va-
lores por aluno do Fundeb 
e o cronograma de repas-
ses dos recursos da União 
para o ano de 2021. Está 
previsto o repasse aproxi-
mado de R$ 179 bilhões 
por meio do Fundeb, dos 
quais R$ 19 bilhões refe-
rem-se à complementação 
da União”, afirmou.
O Fundeb foi criado ori-
ginalmente em 2007 e vi-
gorou até 2020, quando 
foi restabelecido por meio 
da Emenda Constitucio-

ambiental competente fo-
ram apreendidos. A ação 
aconteceu em duas mora-
dias vizinhas, local onde 
os policiais encontraram 
todo material.
Um homem foi detido e 
encaminhado ao plantão 
policial da cidade. Ele vai 
responder por posse ir-
regular de arma de fogo, 
crime ambiental e ainda 
foi multado em R$ 500,00 
pela ave mantida em cati-
veiro. Ele foi liberado após 
pagar fiança de R$370,00. 
O outro, dono da segun-
da propriedade fiscalizada 
não foi encontrado pela 
equipe e será intimado a 
prestar esclarecimentos.
Em São José do Barreiro 
uma equipe náutica ao na-
vegar pela represa do funil 
abordou uma embarcação 

nal nº 108/20, promulga-
da em agosto, e pela Lei 
nº 14.113, que entrou em 
vigor em dezembro do 
ano passado. Composto de 
20% da receita de oito im-
postos estaduais e munici-
pais, como ICMS, ITR e 
IPVA, e de valores transfe-
ridos de impostos federais, 
o fundo custeou em 2019, 
por exemplo, cerca de R$ 
156,3 bilhões para a rede 
pública.
Com o novo fundo, o Con-
gresso Nacional aumentou 
a participação da União no 
financiamento da educa-
ção básica. A participação 
federal passa dos atuais 
10% para 23%. O aumen-
to é escalonado. Este ano, 
o percentual passa para 
12%. Em 2022, 15%; 
em 2023, 17%; em 2024, 
19%; em 2025, 21%; e a 
partir de 2026, 23%.
De acordo com o MEC, 
dentre os temas regulados 
pelo decreto, estão a trans-
ferência e a gestão dos re-
cursos do fundo, definindo 
as instituições financeiras 
responsáveis pela distri-
buição dos recursos, suas 
responsabilidades, as for-
mas de repasse e movi-
mentação do dinheiro pú-
blico.
“Embora a proposta de 
emenda à constituição que 
trouxe essas inovações te-

com três homens e apreen-
deu 14 quilos de pescados 
capturados de forma irre-
gular. Ao todo, os dois, fo-
ram multados em R$2,57 
mil. Tiveram sua embar-
cação apreendida e ainda 
vão responder por crime 
ambiental.
Em Natividade da Serra, 
redes de pesca abando-
nadas as margens da re-
presa foram apreendidas 
pelos polícias das equipes 
náuticas. No bairro Mon-
te Alegre, um homem foi 
multado em R$2,2 mil por 
degradação contra flora 
em área de preservação 
permanente. 
As equipes continu-
am    atuando na re-
gião                           até o 
término da                   opera-
ção, nesta terça-feira (23).

nha sido aprovada no ano 
passado, estamos ainda em 
período de transição. Isso 
porque nos três primei-
ros meses há necessidade 
de os técnicos ajustarem 
como isso será feito para 
distribuição dos recursos. 
Hoje, com a assinatura do 
decreto, daremos início às 
medidas operacionais, no 
âmbito do MEC, do Inep e 
do FNDE, que permitirão, 
a partir do mês de abril, o 
próximo mês, a distribui-
ção dos recursos de acordo 
com critérios mais condi-
zentes e com o propósito 
de viabilizar, por meio do 
Fundeb, uma mudança 
efetiva na qualidade da 
educação básica em nosso 
país”, destacou Milton Ri-
beiro.
O decreto ainda trata do 
acompanhamento e do 
controle social sobre a dis-
tribuição, a transferência 
e a aplicação dos recursos 
do Fundo, que serão exer-
cidos, perante os respecti-
vos entes governamentais, 
no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Fede-
ral e dos municípios, pelos 
Conselhos de Acompa-
nhamento e                    Con-
trole Social instituídos es-
pecificamente para essa 
finalidade.
*Com informações da 
Agencia Brasil


