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Sobretaxa para quem 
gastar água acima da 
média está em vigor 

em SP

Telecentros oferecem 
900 vagas para cursos 

gratuitos em Pinda

Quem usar água acima da 
média estipulada pelo Go-
verno de São Paulo terá 
que arcar com uma so-
bretaxa que vai de 40% a 
100%. A resolução entrou 
em vigor ontem (8) e serve 
para a região metropolita-
na, envolvendo morado-
res da capital paulista e de 
outros 30 municípios. Os 
consumidores da região 
metropolitana abastecidos 
pela Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) te-
rão que se precaver com a 
iminência de uma cobran-
ça que será feita sempre 
que o consumo superar a 
média do gasto registrado 
entre fevereiro de 2013 
e janeiro de 2014. A me-
dida segue os critérios de 
autorização da Agência 

Os moradores de Pindamo-
nhangaba podem aprovei-
tar a oportunidade ofereci-
da pelos Telecentros para 
se qualificar. O município 
conta com várias unidades 
e estarão disponíveis 900 
vagas a partir de segunda-
feira (12). As matrículas 
poderão ser realizadas até 
o dia 30 e as aulas terão 
início dia 02 de fevereiro.
A população poderá es-
colher um dos seguintes 
cursos:  proshow, rotinas 
administrativas, planeja-

Reguladora de Saneamen-
to e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp), e foi 
publicadas publicado on-
tem (8) no Diário Oficial 
do Estado. Na prática, se 
o consumo ultrapassar 
em até 20% a média do 
período, será considerado 
para efeito de cálculo um 
acréscimo de 40%. Aci-
ma de 20%, a quantidade 
calculada terá adicional 
equivalente ao dobro. Em 
nota, a Arsesp explicou 
que o objetivo da tarifa de 
contingência é reduzir o 
consumo de água diante da 
“situação de grave escas-
sez de recursos hídricos”. 
A proposta encaminhada 
ao órgão pela Sabesp esta-
belecia alíquota entre 20% 
e 50% do total da conta. A 
medida vai vigorar até 31 

mento de orçamento e fi-
nanças pessoais, hardwa-
re, reinserção profissional, 
marketing pessoal, infor-
mática e HTML. Os cursos 
têm duração de 160 horas 
e são desenvolvidos em 
três meses. Todos os alu-
nos receberão certificados.
As matrículas poderão 
ser realizadas diretamen-
te nos Telecentros e para 
matricular-se é necessá-
rio apresentar o RG e um 
comprovante de endereço.
Se o interessado desejar 

de dezembro deste ano. 
Segundo a Arsesp, a au-
torização só ocorreu após 
audiência pública. Cida-
des envolvidas - A sobre-
taxa será aplicada em São 
Paulo, Arujá, Barueri, Bi-
ritiba-Mirim, Caieiras, Ca-
jamar, Carapicuíba, Cotia, 
Diadema, Embu das Artes, 
Embu-Guaçu, Ferraz de 
Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Ro-
cha, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Itaquaquecetuba, 
Jandira, Mairiporã, Mogi 
das Cruzes (bairro Di-
visa), Osasco, Pirapora 
do Bom Jesus, Poá, Ri-
beirão Pires, Rio Gran-
de da Serra, Salesópolis, 
Santana de Parnaíba, São 
Bernardo do Campo, Su-
zano, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista.

pode fazer o pré-cadastro 
via internet, basta aces-
sar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e cli-
car no banner do projeto.
As unidades dos Tele-
centros estão instaladas 
nos bairros Feital, Cas-
tolira, Araretama, sendo 
duas unidades neste bair-
ro, Cícero Prado, Jardim 
Regina, Campinas, Bi-
blioteca do Sesi na praça 
Emílio Ribas – São Bene-
dito, e no Centro Comuni-
tário do Ribeirão Grande.

Bibliotecas Municipais 
de Taubaté realizam mais 

uma edição do Projeto 
“Leitura Livre”

Após o sucesso da primeira 
edição do “Leitura Livre”, 
a Biblioteca Municipal de 
Taubaté “Prof. Jerônymo 
de Souza Filho” promo-
verá uma nova ação. O 
projeto estimula o “Book 
Crossing”, pratica de dei-
xar um livro em um local 
público para que outros o 
encontrem, leiam e voltem 
a libertar a obra.Dessa vez, 
as ações serão ampliadas 
também para a Biblioteca 

de Quiririm e acontecem 
de 12 a 30 de janeiro. A 
proposta visa incentivar a 
leitura e formar novos lei-
tores de maneira colabora-
tiva. Livros de literatura e 
outros temas serão deixa-
dos nas mesas nas entra-
das das bibliotecas para 
que os visitantes do local 
possam ler e compartilhar 
as obras. Interessados em 
deixar livros no local es-
tão convidados a partici-

par da ação. A Bibliote-
ca Municipal de Taubaté 
“Prof. Jerônymo de Souza 
Filho” fica no Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, no 
Centro e fica aberta de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Já a Biblioteca de 
Quiririm está localizada 
na Rua João Botossi, 151, 
no Quiririm, e funcio-
na das 8h até às 17h. 
Mais informações no te-
lefone (12) 3625-5121.

Detran.SP abre opção para
licenciamento eletrônico

antecipado por celular e e-mail
A partir desta sexta-feira, 
9 de janeiro, motoristas 
poderão antecipar o licen-
ciamento de 2015 ao pa-
gá-lo junto com o IPVA. 
Proprietários de veículos 
registrados no Estado po-
derão antecipar o licencia-
mento de 2015 ao pagá-lo 
com o IPVA.  O Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) começou a enviar aler-
tas por mensagens (SMS), 
notificações push (para 
quem tem o aplicativo do 
Detran.SP no smartphone 
ou tablet) e e-mails. O li-
cenciamento antecipado 
poderá ser feito a partir 
desta sexta-feira, 9 de ja-
neiro, caso o cidadão opte 
pelo pagamento à vista do 
IPVA, com desconto. O 
motorista também pode 
antecipar o licenciamento 
no mês de fevereiro, para 
pagamento à vista sem des-
conto, ou no mês de mar-

ço, ao quitar a terceira par-
cela, para quem optar por 
parcelar o imposto.  Com a 
possibilidade de fazer o li-
cenciamento 2015 no mes-
mo período do pagamento 
do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA), o Detran.
SP abre a opção pra quem 
quer evitar atrasos, mul-
tas e correrias aos bancos 
em época de vencimento. 
“O calendário anual obri-
gatório tem início em abril, 
então é uma opção do mo-
torista fazer o licenciamen-
to eletrônico antecipado. 
A vantagem é regulari-
zar a situação do carro 
agora no início e circular 
tranquilo o resto do ano, 
sem correr o risco de dei-
xar para a última hora, 
enfrentar filas ou até ser 
surpreendido em uma fis-
calização”, ressalta Daniel 
Annenberg, diretor-presi-
dente do Detran.SP. Licen-

ciamento antecipado Em 
2015, o valor da taxa de li-
cenciamento é de R$ 72,25 
para todos os veículos. 
Ao antecipar-se p
elo licenciamento eletrô-
nico, é necessário incluir 
o custo de envio do do-
cumento pelos Correios, 
de R$ 11. Além disso, é 
preciso quitar débitos de 
seguro obrigatório (DP-
VAT) e possíveis multas. 
A taxa pode ser recolhida 
pela internet, caixa ele-
trônico ou no guichê de 
caixas das seguintes agên-
cias: Banco do Brasil, 
Santander, Bradesco, Itaú, 
HSBC, Safra e Citibank. 
O pagamento deve ser 
feito por meio do nú-
mero do Registro Na-
cional de Veículos 
Automotores (Rena-
vam), que consta no
 Certificado de Re-
gistro e Licenciamen-
to de Veículo (CRLV). 
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Artistas podem divulgar os
trabalhos no Centro de

Memória Barão Homem de Mello
Os artistas podem divulgar 
os trabalhos em um novo 
espaço. Pindamonhangaba 
é uma cidade com muita 
história e para preservá-la 
o município conta com o 
Centro de Memória Barão 
Homem de Mello. Este 
espaço está instalado no 
Palacete 10 de Julho, res-
taurado e entregue à po-
pulação no início de de-
zembro de 2014. O local 
está de portas abertas para 
dança, teatro, música, fo-
tografia, artesanato, artes 
plásticas, entre outras ma-
nifestações culturais. De 
acordo com a diretora do 

Departamento de Patrimô-
nio Histórico,  todos estão 
convidados a realizarem 
exposições, apresentações, 
ensaios e quaisquer outras 
manifestações culturais e 
artísticas nos espaços do 
Palacete, basta agendar 
com antecedência. Para 
manifestar o interesse é 
necessário enviar e-mail 
para historico@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.  
“O Centro de Memó-
ria deve não só resgatar 
e salvaguardar a histó-
ria e a cultura da região, 
como também ser um es-
paço que divulgue e for-

taleça a produção atual”, 
frisa a diretora e res-
ponsável pela admi-
nistração do local. 
A equipe que atua no Pa-
lacete 10 de Julho também 
convida a população para 
prestigiar a programação 
especial de janeiro. Os 
eventos culturais serão rea-
lizados de segunda a sexta-
feira, a partir das 18 horas. 
Os artistas que dese-
jarem se apresentar no 
local podem entrar em con-
tato com os profissionais 
para ver a disponibilidade 
de datas, horários e conhe-
cer a estrutura oferecida.
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Pinda tem saldo
positivo de empregos em 
novembro, aponta Caged

Em Caraguatatuba, 
quem pagar IPTU em 
conta única até o dia 
20 tem direito à 10% 

de desconto

Começa cadastro de 
ambulantes para o
Carnaval de Pinda

O município de Pindamo-
nhangaba se destacou no 
mês de novembro passado 
com a criação de 129 pos-
tos de trabalho. A informa-
ção é do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgada 
no dia 31 de dezembro. 
Para os economistas, 
eventos com Copa do 
Mundo e Eleições 2014 
contribuíram para preju-
dicar o desempenho eco-

Em Caraguatatuba, 
quem pagar o carnê do 
IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) 
em cota única, terá des-
conto de 10%. A secretaria 
de Fazenda da Prefeitura 
já deu início à distribui-
ção dos carnês de IPTU 
para os contribuintes.  A 
secretaria esclarece que 
o proprietário que ainda 
não recebeu o carnê pode 
solicitar a segunda via no 
site da prefeitura www.
caraguatatuba.sp.gov.br, 
no link “Cidadão”. O con-
tribuinte terá que ter em 

Os interessados em tra-
balhar como ambulantes 
no carnaval de Pindamo-
nhangaba podem realizar 
a inscrição no Protocolo 
da Prefeitura e Subpre-
feitura a partir de segun-
da-feira. Os ambulantes 
podem se cadastrar para 
trabalhar no Festival de 
Marchinhas, que acontece 
entre os dias 4 e 8 de feve-
reiro no Largo do Qaurtel, 
e nas matinês que aconte-

nômico do país. No caso 
de Pindamonhangaba, a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico ressalta 
sua atuação pela recupe-
ração de empregos, e com 
isto, foi possível evitar 
desligamentos e garantir 
o emprego para muitos. 
A cidade tem aposta-
do nas áreas de ser-
viços e comércio. 
De acordo com os da-
dos do Caged referentes 

mãos o número da Inscri-
ção Cadastral do imóvel 
para acessar a 2ª via e im-
primir. Caso não o tenha, 
basta solicitar pelo e-mail 
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (Setor de 
Cadastro Imobiliário). 
Para ter direito ao descon-
to de 10%, o contribuinte 
deverá quitar o IPTU o 
próximo dia 20 de janei-
ro. Também há opção de 
pagar à vista, com 5% de 
desconto, até o dia 10 de 
fevereiro. O carnê pode 

cem durante o período de 
carnaval. O prazo de ins-
crição para trabalhar no 
Festival de Marchinhas 
será entre os dias 12 e 23 
de janeiro, já para as ma-
tinês e carnaval será de 
12 a 30 de janeiro. Para 
fazer a inscrição é neces-
sário levar cópias do RG, 
CPF e do comprovante de 
endereço de residência no 
município de Pindamo-
nhangaba. O horário de 

à setembro, por exem-
plo, os números reve-
lam que Pinda gerou 
mais de 300 empregos. 
Na ocasião, o setor com 
destaque foi o da indús-
tria de transformação, 
seguido pelo comércio. 
Rubens Fernandes, se-
cretário de Desenvolvi-
mento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba comen-
ta que na microrregião em 
que o município pertence, 
que é formada por cidades 
como São José dos Cam-
pos, Taubaté, Jacareí, entre 
outras, o saldo foi de 415 
e a geração de empregos 
em Pinda representa mais 
de 40% deste número. 
O secretário salienta que 
a administração está se 
empenhando para que 
novos postos de tra-
balho sejam abertos.

ainda ser dividido em 11 
vezes, sendo a primeira 
parcela para o dia 20 de 
fevereiro. Em Caraguá o 
reajuste no IPTU 2015 le-
vou em conta o mesmo va-
lor da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 6,34%. 
O VRM foi calcula-
do com base no Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do 
IBGE, e passou de R$ 
2,59 para R$ 2,75 este 
ano. Ao todo, foram emi-
tidos em Caraguatatuba  
78.531 carnês de IPTU.

atendimento é das 8 às 17 
horas, de segunda a sexta-
feira. A entrega dos alvarás 
será entre os dias 28 e 30. 
Os ambulantes poderão 
montar barracas com ta-
manho máximo de quatro 
metros quadrados. Será 
permitido a comerciali-
zação de salgados, doces, 
refrigerantes, água, sucos 
e cerveja. Não poderão 
ter vasilhames de vidro 
no local, somente latas.

Início das obras na Praça do 
Jardim Santana e Campo de

Futebol do Tufa em Tremembé
O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do Se-
cretário de Saúde e Chefe 
de Gabinete José Márcio 
Araujo Guimarães visi-
tou na manhã desta quin-
ta-feira o início das obras 
de revitalização da Praça 
Zuellington de Oliveira no 
Jardim Santana e do Cam-
po de Futebol do Tufa no 
Parque Nossa Senhora da 
Glória.  O chefe do exe-
cutivo passou por todas as 
áreas da praça e do campo 
e conferiu o início das me-
lhorias e o que será feito 
em cada uma delas. Ele 
afirmou que as revitaliza-
ções irão beneficiar milha-
res de moradores da região.
A praça 
Z u e l l i n g t o n
de Oliveira tem uma área 
total de 4,400 mil me-
tros quadrados. As obras 
tiveram início na últi-
ma segunda-feira (05) e 
o prazo estimado para o 
término é de 12 meses. O 
custo dos serviços ficará 

em R$ 272.043,74. Entre 
as principais melhorias 
do local estão a instala-
ção de uma nova ilumina-
ção, troca dos brinquedos 
do playground, troca do 
alambrado que cerca o 
parquinho, colocação de 
novos bancos, instalação 
de bloquetes de concreto 
nos passeios e paisagismo. 
“Vamos ocupar bem 
todo o espaço que temos 
aqui”, afirmou Vaqueli.
No Campo do Tufa, as me-
lhorias serão a instalação 
de arquibancada coberta 
com 6 módulos, aumento 
significativo do campo e 
a construção de três ves-
tiários devidamente pa-
dronizados e adaptados. 
O custo dessa obra é de 
R$ 260.860,81 e tem pra-
zo previsto de 12 meses.
Outra obra que terá início 
em breve será a da Qua-
dra de Esportes do Jar-
dim Santana, que recebe-
rá várias melhorias, entre 
elas a construção de uma 

nova praça de lazer, troca 
do alambrado, melhoria 
no piso da quadra, nova 
iluminação, instalação de 
lajotas de concreto retan-
gulares, playground, no-
vos bancos e paisagismo. 
A obra terá um cus-
to de R$ 218.761,70.
No total, a Prefeitura de 
Tremembé está investin-
do um montante de R$ 
751.666,25 no Jardim San-
tana e região. Em breve, 
o bairro irá receber tam-
bém uma creche para 200 
crianças e novo asfalto nas 
principais avenidas. “O 
Jardim Santana ficou es-
quecido por muito tempo e 
hoje estamos tendo a opor-
tunidade de mudar isso. 
É um povo que precisa e 
necessita dessas melho-
rias. Esse é mais um pro-
jeto que estamos realizan-
do na cidade, fico muito 
feliz em poder contribuir 
pelo crescimento dessa 
região” – finalizou o Pre-
feito Marcelo Vaqueli.

PAT de Caraguá anuncia
vagas de emprego disponíveis
Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS). Agente educacional, 
Ajudante de cozinha, As-
sistente de governanta, 
Atendente de balcão, Au-
xiliar de enfermagem, Au-
xiliar de estoque, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de ma-
nutenção predial, Açou-
gueiro, Babá, Balconista, 
Balconista de lanchonete, 
Camareira de hotel, Ca-
seiro, Chapista de lancho-

nete, Copeiro, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Cumim, Empregado 
doméstico  arrumador, En-
carregado de frios, Enfer-
meiro, Garçom, Gerente 
de pousada, Laminador de 
plástico, Lavadeira, Lava-
dor de automóveis, Mani-
cure, Motoboy, Motorista 
de caminhão, Motorista 
entregador, Oficial de ser-
viços gerais, Operador de 
caixa, Operador de empi-
lhadeira, Pedreiro, Pintor 
de alvenaria, Pizzaiolo, 
Promotor de vendas, Re-
cepcionista secretária, 
Repositor de mercadorias, 
Sorveteiro (comércio am-

bulante), Supervisor de 
vendas comercial, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informática 
e Vendedor pracista. As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.


