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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba recebe, 
no dia 10 de janeiro, às 9 
horas, o Encontro de Gru-
pos Folclóricos, na Praça 
Monsenhor Marcondes. O 
evento é organizado pelo 
Departamento de Cultura 

O Teatro Galpão terá uma 
programação especial de 
oficinas gratuitas duran-
te as férias de janeiro. 
Nos dias 18, 20, 25 e 27, 
o Studio Conatus realiza 
no local aulas gratuitas de 
diversas modalidades de 
dança e de teatro. Entre 
as oficinas, haverá balé, 
hip hop, contemporâneo, 
jazz, sapateado, ritmos, 
dança de salão, teatro in-
fantil e adulto. Nos dias 
21 e 22, será a vez da Cia 
O Clã da Dança realizar 
um workshop gratuito no 
local. A companhia apre-
sentará, ainda, no dia 23, o 
espetáculo Rosas, baseado 
nos poemas românticos de 
Guimarães Rosa, cujos in-
gressos serão trocados por 
1 kg de ração de cães ou 
gatos, a serem doadas à 
instituições protetoras de 

da Prefeitura e terá a parti-
cipação de grupos da cida-
de e da região, com danças 
tradicionais, como folia de 
reis e moçambique, entre 
outras. Evento já tradicio-
nal na cidade, o Encontro 

animais. As inscrições para 
as oficinas e workshop 
gratuitos já estão abertas e 
podem ser feitas no Depar-
tamento de Cultura da Pre-
feitura, que fica no Palace-
te Tiradentes, Praça Barão 
do Rio Branco, 22, centro 
(prédio da antiga Câmara, 
ao lado da igreja São José) 
ou pelos telefones: 3643-
2690 e 3642-1080, onde 
também será possível 
obter mais informações. 
As vagas são limitadas. 
Atividades de férias no 
Teatro Galpão Programa-
ção: 18 de janeiro – Stu-
dio Conatus 9h às 10h30 
– Balé iniciante 10h30 às 
12h – Balé intermediário 
14h às 15h30 – Hip Hop 
iniciante 15h30 às 17h – 
Hip Hop intermediário
20 de janei-
ro – Studio Conatus

de Grupos Folclóricos é 
realizado em homenagem 
ao Dia de Reis e marca 
o final das comemora-
ções natalinas, quando 
será desmontado o presé-
pio na cascata da Praça.

9h às 10h30 – Con-
temporâneo iniciante
10h30 às 12h – Contem-
porâneo intermediário
15h30 às 17h – Te-
atro infantil
19h30 às 21h – Teatro adulto
21 de janeiro - Cia 
O Clã da Dança
18h30 às 22h – 
Workshop Corpo Poético
22 de janeiro - Cia 
O Clã da Dança
18h30 às 22h – 
Workshop Corpo Poético
25 de janei-
ro – Studio Conatus
9h às 10h30 – Jazz infantil
10h30 às 12h – Jazz adulto
15h30 às 17h – Sa-
pateado iniciante
27 de janei-
ro –Studio Conatus
18h às 19h30 – Ritmos
19h30 às 21h – 
Dança de Salão

Pinda terá encontro
de grupos folclóricos 

dia 10

Teatro terá atividades 
gratuitas nas férias

em Pindamonhangaba

Moradores de Pindamo-
nhangaba precisam co-
laborar para que sejam 
mantidos limpos terre-
nos e áreas da cidade. A 
Prefeitura realiza o Pe-
ga-tudo duas vezes por 
ano, em todos os bairros, 
e nos outros períodos 
é necessário que a popula-
ção colabore deixando de 
jogar entulho nos terrenos 
e áreas verdes. Para receber 
esses materiais, chamados 
de inertes, existe o Depó-
sito de Inertes, localizado 
no Araretama, próximo 
ao trevo da estrada Pinda 
– Tremembé, que recebe 
materiais exclusivamente 
de Pinda e conta, inclusi-
ve, com uma caçamba em 
frente à sua sede, para que 
a população possa deposi-
tar volumes menores, não 
sendo necessária a entrada 
no local. Outra alternativa 
é que o munícipe contra-
te uma caçamba para de-
positar esses inertes, ou 
aguarde a época em que o 
Pega-tudo passará por seu 
bairro, para então somente 

depositar esses materiais 
em suas calçadas, para 
que seja feita a retirada. 
A agenda do Pega-tudo 
pode ser consultada no 
site da Prefeitura (www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br). Importante desta-
car que, de acordo com a 
lei 1411/74, 
do Código de Posturas do 
Município, é expressamen-
te proibida a permanência 
de entulho, lixo, material 
de construção nas calçadas 
ou vias públicas, estando 
sujeito a multa, conforme 
os artigos 26 e 29.  Entu-
lhos de demolição, pedras, 
areia e sucata de ferro 
pertencem à classe de re-
síduos inertes, que têm a 
característica de não se 
decomporem e de não so-
frerem qualquer alteração 
em sua composição com 
o passar do tempo. Outros 
itens como madeiras não 
contaminadas, isopor, bor-
rachas, latas de alumínio e 
vidros também pertencem 
à mesma classificação. In-
felizmente, a cidade con-

ta com locais que estão 
constantemente receben-
do entulho, mesmo sendo 
proibido. Um desses locais 
é um terreno particular en-
tre os bairros Parque São 
Domingos e Vila Prado, 
conhecido popularmente 
como Rancho do Cava-
lo. Semanalmente, a Pre-
feitura fiscaliza o local e 
tem que realizar a limpeza 
para que a população do 
entorno não seja preju-
dicada. Locais com acú-
mulo de lixo e resíduos 
são criadouros de animais 
peçonhentos e do Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, do chikungunya e 
do zika vírus. A população 
precisa se conscientizar 
de seu papel na sociedade 
e colaborar para manter a 
cidade limpa. As denún-
cias devem ser feitas pelo 
3644-5206; denunciantes 
não precisam se identifi-
car, apenas fornecer da-
dos do denunciado para 
que possa ser localizado, 
como número da placa 
do veículo, endereço etc.

População deve
colaborar para limpeza 

da cidade de Pinda

A Secretaria Estadual dos 
transportes Metropolita-
nos informa que, a par-
tir do dia 9 de janeiro de 
2016, passa a vigorar os 
novos valores das tarifas 
de transporte por ônibus 
metropolitano nas 77 li-
nhas da Região Metropo-

litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte. A inflação 
acumulada desde o último 
reajuste, em 6 de janeiro de 
2015, foi de 10,49%, se-
gundo o IPC-Fipe, e o per-
centual médio do reajuste, 
que leva em consideração 
a inflação mais a exten-

são percorrida e insumos 
como mão de obra e com-
bustível, será de 7,88%. 
Os valores, que variam 
de acordo com os trechos 
percorridos, poderão ser 
consultados, na próxima 
semana, no site da EMTU 
www.emtu . sp .gov.b r.

Tarifas dos ônibus
metropolitanos são reajustadas 

abaixo da inflação
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que 
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo 
surto, produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de du-
ração, em média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente 
encaixa estranhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do 
estado emocional da pessoa que está sonhando.
***
Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado 
pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração 
é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, 
nas marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como 
na Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés 
mais altas ou mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguan-
te ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela 
diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar 
ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o 
tempo entre as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré 
alta muda de um dia para o outro. A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa 
chama-se “beira mar”.

Humor

No tribunal, o Juiz se dirigiu ao réu cm palavras duras:
- Se não bastasse o que fez, o senhor ainda escolheu como cúmplice um bandido da 
pior espécie!
- Eu sei senhor Juiz.
- O senhor tem que ter vergonha do que fez!
- Concordo, meritíssimo.
- E, além de tudo isso, sabe da gravidade da situação.
- Verdade, senhor Juiz.
- O que você fez é absurdo!
- Eu sei de tudo isso, meritíssimo e, também sei de todas as punições que me espe-
ram. O problema é que eu não achei ninguém honesto para me ajudar! Respondeu o 
sujeito.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor se casou com a mamãe?
E o pai, carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um carrinho cheio. 
Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas gostosas, sua 
mãe nunca mais irá embora...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo natural. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante. Quem ouve a tentação, 
cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem 
esquece as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados popula-
res. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um ho-
mem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os 
menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minu-
to a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao 
invés de resolvê-las. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. 
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não 
chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende 
ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma 
semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto e defender 
alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por 
simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes 
graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a 
segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas se-
rão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática no quadro 
de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala e sim um 
poder que irradia.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.

Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece.

O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.

A renúncia é a liberdade, não querer é poder.

Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.

Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.

O interesse que cega a uns é a luz de outros.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

MISCELÂNEA

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, 
Ajudante de farmácia, 
Ajudante de motorista, 
Atendente balconista, Au-
xiliar de cobrança, Auxi-
liar de depósito, Auxiliar 
de escritório, Auxiliar de 
lavanderia, Auxiliar de 
pessoal, Auxiliar financei-
ro, Balconista, Balconista 

de açougue, Carpinteiro, 
Churrasqueiro, Cilindrista 
de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregada doméstica, 
Faxineiro, Fiscal de ôni-
bus, Garçom, Gerente de 
frota, Instalador de pai-
néis, Lavador de veículos, 
Mecânico de auto em ge-
ral, Motorista entregador, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Prensista de borracha, Ser-

rador de mármore, Vende-
dor pracista e Vigilante.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem 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.

Confira as vagas
atualizadas no PAT

de Caraguá
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Centenas de milhares de 
pessoas assistem quei-
ma de fogos e aprovam 
festa na região cen-
tral e na Maranduba
O Réveillon em Ubatuba 
foi de arrepiar. Estimati-
vas indicam que centenas 
de milhares de pessoas 
estiveram na orla cen-
tral para celebrar a virada 
de ano e assistir a grande 
queima de fogos, no me-
lhor estilo “Copacabana”, 
financiada pela Compa-
nhia Municipal de Turis-
mo (Comtur), com a ar-
recadação da Zona Azul.
Para melhorar, o esquema 
especial de segurança, or-
ganizado pela Prefeitura 
em pareceria com a Polícia 
Militar e a Guarda Civil, 
funcionou perfeitamente e 
a festa transcorreu sem ne-
nhuma ocorrência grave. 
Durante a madrugada, a 
equipe da Secretaria de 
Obras entrou em ação e 
garantiu praias limpas 
por toda a cidade nes-
te primeiro dia do ano.
A Maranduba também 

bombou e a festa da virada 
organizada pela Fundação 
de Arte e Cultura da Pre-
feitura reuniu dezenas de 
milhares de pessoas. Vale 
lembrar que a Comtur se-
gue sua política de inves-
tir no turismo e também 
apoiou a queima de fogos 
na costa sul da cidade. 
No palco localizado na 
Praça de Eventos, região 
central, a galera terminou 
a noite com um show da 
banda ubatubense Nó na 
Cabeça. Na Maranduba, 
quem animou o réveillon 
foi a Juventude do Samba.
“Acompanhei os fogos 
com a família no Itaguá. 
Fiquei feliz com o grande 
número de pessoas, a pre-
dominância de famílias, o 
clima de paz e um comen-
tário especial de uma garo-
tinha que estava com sua 
família ao nosso lado: pa-
pai, foi muito lindo, quero 
passar o réveillon sempre 
em Ubatuba”, comemo-
rou o prefeito Mauricio. 
Segurança e Limpeza
A Prefeitura organizou 

operações especiais de se-
gurança e limpeza. Tudo 
no sentido de garantir 
mais um réveillon feliz, 
tranquilo e sem incidentes.
Durante todo o feriado, a 
Secretaria Municipal de 
Segurança funciona em 
esquema de plantão, prin-
cipalmente para dar pros-
seguimento ao trabalho 
de fiscalização e comba-
te aos abusos praticados 
por carros com som alto.
Ao mesmo tempo, há 
uma força tarefa para 
combater o comércio am-
bulante ilegal e a pasta 
vem deflagrando opera-
ções constantes em dife-
rentes pontos da cidade.
Para a limpeza das praias, 
a Secretaria de Obras or-
ganizou uma força tarefa 
na madrugada do dia 1 de 
janeiro que aconteceu nos 
principais pontos de aglo-
meração de pessoas: Cen-
tro, Perequê Açu, praia 
Grande e Maranduba. Já 
a Comtur espalhou contai-
ners de coleta pela cidade, 
em pontos estratégicos.

Réveillon em Ubatuba
Maior festa do litoral 
norte de São Paulo

O ano de 2016 já começa 
com 23,6 mil atendimen-
tos agendados no progra-
ma Poupatempo. O ser-
viço mais procurado para 
os primeiros dias do Ano 
Novo é o de emissão de 1ª 
via ou 2ª via da Carteira 
de Identidade, com 10,8 
mil solicitações, o que 
representa 46% dos agen-
damentos para 2016.  O 
sistema de agendamentos 
no Poupatempo foi cria-
do em 2010 para dar mais 
eficiência ao programa e 
evitar filas.  Os cidadãos 
podem escolher o dia e a 
hora em que desejam ser 
atendidos e dessa forma 
o Poupatempo otimiza os 
horários de atendimento, 
distribuindo a demanda 
e evitando ociosidade ou 
tempo de espera.  No iní-
cio, o agendamento só era 
oferecido nos postos da 
Capital, mas hoje já está 
disponível em todas as 69 
unidades do Poupatempo 
no Estado.  O Poupatempo 
prevê grande aumento do 
número de agendamentos 
nas primeiras semanas do 
ano, como normalmente 
acontece, pois nesta época 
de festas cresce a incidên-
cia de documentos perdi-
dos, furtados ou roubados.  
Durante o ano de 2015, fo-
ram agendados até novem-
bro mais de 10,6 milhões 
de atendimentos. No perí-
odo, o Poupatempo aten-
deu 39,2 milhões de cida-
dãos, o que significa que 
27% das pessoas agenda-
ram previamente o aten-
dimento.  Sem considerar 
os serviços no Banco do 
Brasil que funcionam no 
Poupatempo, foram 28,5 
milhões de atendimentos, 

sendo 37% agendados. A 
maior procura durante este 
ano foi por RG, com 6,1 
milhões de atendimentos, 
ou 53% do total.  Quase a 
metade dos agendamentos 
(45,26%) foram pelo sis-
tema de autoatendimento, 
com o aplicativo SP Ser-
viços para celular ou ta-
blets ou pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br.  
Atualmente, o Poupatem-
po presta cerca de 170 mil 
serviços por dia, 30 mil a 
mais que no ano passado, 
quando 31 novas unidades 
foram inauguradas, pra-
ticamente dobrando o ta-
manho do programa.  Em 
2015, mais cinco postos 
foram abertos em Santo 
André, Taboão da Serra, 
Itaquaquecetuba, Guaru-
já e Guaratinguetá – que 
vem funcionando em sis-
tema de pré-operação des-
de o dia 21 de dezembro 
e será inaugurado segun-
da-feira, 4 de janeiro, no 
primeiro dia útil de 2016. 
Hoje o Poupatempo está 
em todas as regiões ad-
ministrativas do Estado.  
Programa Poupatempo 
Criado para desburocra-
tizar a vida dos cidadãos 
que precisam de serviços 
públicos em São Paulo, o 
Poupatempo completou 18 
anos no dia 20 de outubro 
de 2015 com mais de 460 
milhões de atendimentos 
já realizados. O número 
representa mais de duas 
vezes a população brasi-
leira, estimada em 204,8 
milhões de habitantes.  O 
programa Poupatempo 
entra em 2016 em uma 
nova fase na qual a prio-
ridade será a expansão 
dos serviços eletrônicos 

prestados pela internet ou 
aplicativos para celulares, 
além de terminais de auto-
atendimento e outras no-
vidades tecnológicas que 
permitem facilitar ainda 
mais a vida dos cidadãos, 
segundo o titular da Sub-
secretaria de Tecnologia e 
Serviços ao Cidadão, Júlio 
Semeghini.  “Com as no-
vas tecnologias hoje exis-
tentes, vamos poupar cada 
vez mais o tempo dos ci-
dadãos”, afirma Semeghi-
ni, que foi um dos criado-
res do programa na gestão 
do ex-governador Mário 
Covas, em 1997, quando 
era presidente da Prodesp, 
empresa de Tecnologia da 
Informação do governo do 
Estado de São Paulo que 
administra o programa 
Poupatempo.  Pesquisas 
de satisfação com usuários 
nos últimos quatro anos 
consecutivos indicam que 
a aprovação do programa 
atinge os 99% de acordo 
com institutos de pesqui-
sas como o Ibope e a Fipe/
USP. Este ano, o Poupa-
tempo foi eleito em pesqui-
sa de opinião do Datafolha 
o melhor serviço público 
de São Paulo.  “Para o 
Poupatempo, o tempo do 
cidadão é sagrado”, afir-
ma Semeghini, destacando 
que a ênfase do programa 
continuará sendo o atendi-
mento eficiente e cordial. 
“O Poupatempo foi ideali-
zado para oferecer ao usu-
ário um local com os prin-
cipais serviços públicos 
em um ambiente confor-
tável, com foco no respei-
to aos direitos dos cida-
dãos, e essa filosofia será 
reforçada com as novas 
tecnologias”, acrescenta. 

Poupatempo inicia 2016 com mais 
de 23 mil serviços agendados
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O Impostômetro, mecanis-
mo criado pela Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) para medir o valor 
dos tributos pagos pelos 
brasileiros durante o ano, 
atingiu a marca de R$ 2 
trilhões por volta das 11h 
desta quarta-feira (30). Foi 
a primeira vez que a fer-
ramenta atingiu a marca. 
No ano passado, o Brasil 
arrecadou R$ 1,95 trilhão. 
“Se fossem melhor apli-
cados, R$ 2 trilhões em 
tributos pagos pelas em-
presas e cidadãos seriam 
mais do que suficientes 

A última roda de dança 
circular foi realizada no 
domingo (27), no Bos-
que da Princesa, com 
grande participação. 
A atividade é realizada 
pela parceria entre a Baú 
Arte Cultura e o Depar-
tamento de Cultura da 
Prefeitura, todo segun-
do e quarto domingo do 

para atender às necessida-
des de todos os brasileiros. 
É imprescindível uma re-
forma tributária no Brasil, 
que só poderá ser feita se 
houver solução satisfató-
ria para a crise política, 
na urgência que o país 
requer”, disse Alencar 
Burti, presidente da asso-
ciação. Segundo a ACSP, 
os tributos federais repre-
sentam 65,95% dos R$ 2 
trilhões arrecadados este 
ano, enquanto os estadu-
ais equivalem a 28,47% 
e os municipais, a 5,58%. 
Individualmente, o tribu-

mês, tendo à frente os 
focalizadores Bebel Mo-
raes e João Junqueira. 
As atividades aos do-
mingos, no Bosque da 
Princesa, continuam em 
janeiro. No primeiro e 
terceiro domingo, o pro-
jeto “Yoga para todos” 
e, em todos os domin-
gos, as oficina de mode-

to de maior arrecadação 
é o ICMS (19,96% do 
total), seguido do INSS 
(19,18%), Imposto de 
Renda (15,62%) e Cofins 
(10,13%). Com esse va-
lor arrecadado pela União, 
estados e municípios, da-
ria para contratar mais de 
149,9 milhões de profes-
sores do ensino funda-
mental por ano, construir 
mais de 21,7 milhões de 
quilômetros de redes de 
esgoto ou construir mais 
de 57,1 milhões de casas 
populares de 40 metros 
quadrados, por exemplo.

lagem em argila “Mãos 
no Barro”, sempre das 
10 horas ao meio-dia. E, 
ainda, no segundo e quar-
to domingo, às 16 horas, 
contação de histórias, para 
crianças de todas as ida-
des. Vale a pena conferir 
e participar das atividades 
realizadas no Bosque da 
Princesa. Entrada gratuita.

Impostômetro atinge 
marca de R$ 2 trilhões 

pela primeira vez

Dança circular encerra 
atividades do ano e
retorna em janeiro

A Sefaz esclarece que não 
envia boleto para paga-
mento de IPVA. Proprie-
tários devem consultar 
informações exclusiva-
mente no site da Secreta-
ria da Fazenda e na rede 
bancária credenciada. A 
Secretaria da Fazenda 
alerta aos contribuintes 
que os canais oficiais para 
a obtenção de informações 
sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) são 
a página do IPVA (www.
ipva.fazenda.sp.gov.br) 
e a rede bancária creden-
ciada. A consulta deve ser 
realizada nos terminais de 
autoatendimento, pela in-
ternet ou diretamente nas 
agências, bastando o nú-
mero do RENAVAM do 
veículo. O Fisco tomou 
conhecimento de boatos 
falsos circulando pela in-
ternet (WhatsApp), contri-
buintes reclamando de re-
ceberem boletos também 
falsos, além da existência 

O Sesc Taubaté apresenta 
neste domingo (3), ativi-
dades para o público in-
fantil, iniciando a partir 
das 11h, com espetáculo 
teatral, oficina de cons-
trução de brinquedos e 
jogos. As atrações visam 
promover a integração 
entre pais e filhos. A peça 
teatral Fonchito e a Lua 
abre as atividades às 11h 
e traz a história de um 
menino apaixonado que 
encontra uma forma de 
armar-se de coragem para 

de sites que simulam a 
aparência da página da Se-
cretaria da Fazenda com o 
objetivo de colher as in-
formações do proprietário 
para outra finalidade. A 
prática, conhecida como 
Phishing, é uma tentativa 
de fraude eletrônica ca-
racterizada para adquirir 
senhas, dados financeiros, 
número de cartões de cré-
dito e outros dados pesso-
ais. Em caso de dúvidas, os 
contribuintes devem entrar 
em contato com a Secreta-
ria da Fazenda por meio 
do telefone 0800-170110 
(exclusivo para telefo-
ne fixo) ou pelo Fale 
Conosco disponível no 
site www.fazenda.sp.
gov.br. O contribuinte 
que desejar já pode reali-
zar o pagamento do im-
posto. Todos os bancos 
credenciados estão habili-
tados a efetuar o recolhi-
mento à vista, com des-
conto de 3%, ou receber a 
primeira das três parcelas 

conseguir o beijo da ama-
da. Tarefa nada fácil, pois 
a menina pede um pre-
sente inusitado para o seu 
apaixonado. Após o teatro, 
o projeto Lá em Casa, às 
11h30, apresenta propos-
tas para que pais e filhos 
construam brinquedos 
e jogos para brincar em 
casa. Utilizando diferen-
tes linguagens e materiais, 
a cada encontro é apre-
sentada uma sugestão e 
neste dia os participantes 
irão construir um Por-

do imposto. O contribuin-
te tem o final de dezem-
bro e o período até a data 
de vencimento da placa 
do veículo (veja tabela), 
em janeiro, para quitar o 
imposto em cota única, 
com desconto de 3%, ou 
pagar a primeira parcela 
do tributo. Avisos de Ven-
cimento A Secretaria da 
Fazenda já iniciou o en-
vio de cerca de 18 milhões 
de avisos de vencimento 
do IPVA 2016. O aviso é 
apenas um lembrete - não 
é boleto nem guia de paga-
mento - e traz informações 
sobre o valor do imposto. 
A quitação deverá ser feita 
respeitando o calendário, 
de acordo com a placa do 
veículo. O contribuin-
te que deixar de recolher 
o imposto fica sujeito a 
multa de 0,33% por dia de 
atraso e juros de mora com 
base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percen-
tual da multa fixa-se em 
20% do valor do imposto.

ta- trecos. Para participar 
é essencial que a criança 
esteja acompanhada de 
responsável e verifique a 
disponibilidade de vaga. 
Os Jogos do Mundo acon-
tecem às 13h30 e com-
binam jogos de mesa e 
tabuleiro de diversas par-
tes do mundo para que os 
participantes desenvol-
vam um olhar criativo e 
ampliem a percepção so-
bre as estratégias utiliza-
das nas jogadas. Todas as 
atividades são gratuitas.

A Secretaria da Fazenda alerta
sobre fraudes em relação ao

pagamento do IPVA 2016

Sesc Taubaté apresenta
programação para pais e filhos

Novo valor entra em vi-
gor em 1º de janeiro e be-
neficiará diretamente 48 
milhões de trabalhadores 
e aposentados no Brasil 
A Presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, assi-
nou nesta terça-feira (29) 
decreto fixando em R$ 
880,00 o valor do salário 
mínimo que entrará em 
vigor a partir de 1º de ja-
neiro de 2016. O reajuste 
agrega à inflação do perí-
odo uma valorização real, 
relacionada ao índice de 
produtividade da econo-
mia brasileira, e beneficia 

diretamente 48 milhões de 
trabalhadores e aposenta-
dos, urbanos e rurais, de 
todo o Brasil. O novo au-
mento dá continuidade à 
política de valorização do 
salário mínimo, formali-
zada por Lei em 2007, que 
garantiu um aumento real 
de 76% no seu valor entre 
2003 e 2015. Em 2016, 
segundo dados do Diee-
se, o reajuste representará 
um incremento de renda 
na economia brasileira de 
R$ 51,5 bilhões. Segundo 
o ministro do Trabalho e 
Previdência Social, Mi-

guel Rossetto, o Brasil é 
um dos poucos países que 
assegura a valorização do 
salário-mínimo. “Dian-
te do cenário econômico 
adverso que enfrentamos 
hoje, essa é uma boa notí-
cia para começar o ano. O 
governo federal continuará 
investindo na valorização 
do salário mínimo nos pró-
ximos anos, uma condição 
importante para a retoma-
da do crescimento da eco-
nomia, garantindo empre-
go e renda e preservando o 
poder de compra da popu-
lação”, afirmou Rossetto.

Ministro fala sobre o aumento do 
salário mínimo em 2016


