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A última roda de dan-
ça circular foi realizada 
no domingo, 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 

Câmara economiza e de-
volve quase R$ 850 mil à 
Prefeitura. O vereador e 
presidente da Câmara de 
Ilhabela, Adilton Ribeiro 
(PSD), esteve no gabi-
nete do prefeito Toninho 
Colucci (PPS) nesta quar-
ta-feira (30/12) para rea-
lizar a entrega simbólica 
de um cheque no valor 
de R$ 848.987,63, saldo 
resultante do orçamento 
de R$ 4,5 milhões do ano 
vigente. “Conseguimos 
economizar quase R$ 850 
mil e estamos devolvendo 

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-

ao Executivo para que o 
dinheiro seja revertido em 
benfeitorias para a comu-
nidade”, disse o presidente.
Adilton ressaltou ain-
da que não seria pos-
sível a economia 
sem o apoio dos demais 
vereadores e de sua equi-
pe de trabalho. “Ninguém 
faz nada sozinho, tenho 
que reconhecer a parce-
ria dos meus colegas ve-
readores e a competência 
dos funcionários da Casa, 
que são uma ótima equi-
pe. Sou mais grato ain-

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.

da à população, que me 
confiou seu voto de con-
fiança e me conduziu ao 
Legislativo”, completou. 
O prefeito Toninho Coluc-
ci agradeceu ao presidente 
da Câmara pela iniciati-
va. “Agradeço à Câmara, 
aos vereadores, ao presi-
dente Adilton que tratou 
o dinheiro público com 
responsabilidade. Esse 
valor devolvido, somado 
a outros recursos, possi-
bilitará o investimento 
em uma nova sede para 
o Legislativo”, concluiu.

Dança circular encerra 
atividades do ano e
retorna em janeiro

Economia na Câmara
Municipal de Ilhabela

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

Após vitória na estreia, o 
Taubaté enfrenta a Des-
portiva Aliança nesta ter-
ça-feira, 5, às 14h, pela 2ª 
rodada da Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior, no 

estádio do Joaquinzão. O 
Burrinho segue na vice-li-
derança do grupo 21, com 
três pontos ganhos depois 
de fazer 2 a 1 no Sabiá 
(MA) no último domingo, 

3, também no Joaquinzão. 
A liderança do grupo é do 
Bahia, que goleou o próxi-
mo adversário dos taubate-
anos por 5 a 1, na 1ª rodada, 
e lidera pelo saldo de gols.

Taubaté encara
2º desafio por

classificação na
Copa São Paulo

de Futebol Júnior
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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
A Caixa Econômica Fede-
ral divulgou na madruga-
da de hoje o resultado do 
Concurso 1776 da Mega-
Sena. Foram sorteados os 
números  10, 11, 14, 19, 39 
e 48. Ninguém acertou as 

Estão em vigor desde o 
primeiro dia do ano as 
novas regras para a co-
brança do Imposto sobre 
a Circulação de Mercado-
rias-ICMS no comércio 
eletrônico. Com a nova 
legislação, os impostos 
estaduais das mercadorias 
compradas pela internet 
passam a ser repartidos 
entre os estados de ori-
gem e de destino do bem.
Neste ano, o estado de 
destino da mercadoria fi-
cará com 40% do diferen-
cial de alíquotas (parcela 
do imposto que ele tem 
direito a receber); e o es-
tado de origem, com 60%. 
Em 2017, a proporção se 
inverterá: 60% para o es-
tado comprador e 40% 
para o estado vendedor. 
O estado consumidor fica
rá com 80% em 2018, e 
a partir de 2019, o dife-
rencial será integralmen-
te cobrado pelo estado de 
destino. Foram três anos 
de discussões até que a 
medida, que faz parte da 
Emenda Constitucional 
(EC) 87/2015, fosse pro-
mulgada pelo Congresso 
em abril do ano passado. 
A EC criou um cronogra-
ma para igualar a repar-
tição do ICMS nas com-
pras virtuais aos demais 
tipos de consumo. Nas 
compras físicas, feitas nas 
lojas, parte do ICMS inte-
restadual fica com o esta-
do produtor e parte com 
o estado consumidor. A 
proporção varia de 7% a 
12%, conforme o estado 
de origem da mercadoria.
A EC resultou em um cro-

seis dezenas e a estimativa 
de prêmio para o próximo 
concurso é R$ 2,5 milhões. 
A divulgação do resultado 
do sorteio de sábado foi 
adiada devido a uma fa-
lha técnica no sistema de 

nograma de transição para 
reduzir a perda de arreca-
dação dos estados que se-
diam páginas de compras. 
Inicialmente, estava pre-
visto que 20% do diferen-
cial de alíquota do ICMS 
fossem destinados aos 
estados consumidores a 
partir de 2015. No entan-
to, por causa do princípio 
da anterioridade, altera-
ções em impostos só po-
dem ser aplicadas no ano 
seguinte à publicação da 
mudança. Com a ascen-
são da internet, o comér-
cio eletrônico tornou-se 
um dos principais focos 
de disputa entre os esta-
dos. Isso porque o ICMS 
de mercadorias compra-
das pela internet ou por 
telefone, até agora, ficava 
integralmente com o esta-
do que abriga a loja virtual 
por causa da falta de legis-
lação para regulamentar 
o consumo à distância. A 
distorção trazia mais arre-
cadação para Rio de Janei-
ro e São Paulo, que abri-
gam a maioria dos sites de 
compra, e prejuízo para os 
demais estados, principal-
mente do Norte, do Nor-
deste e do Centro-Oeste.
O ICMS interestadual in-
cide quando uma merca-
doria é produzida (ou im-
portada) por determinado 
estado e vendida a outro. 
O estado de origem recebe 
a alíquota interestadual e 
o estado de destino - onde 
a mercadoria é consumi-
da - fica com a diferença 
entre a alíquota interes-
tadual e a alíquota final, 
chamada de diferencial de 

processamento de dados, 
segundo nota divulgada 
pela Caixa. A Quina teve 
17 ganhadores e cada um 
receberá R$ R$ 27.190,70. 
Os 1051 acertadores da 
quadra ganham R$ 628,30.

alíquotas.  Na prática, se 
uma pessoa que mora em 
Minas Gerais (onde a alí-
quota final no estado de 
destino é de 18%) com-
pra um computador pro-
duzido em São Paulo, o 
estado produtor cobra os 
12% de ICMS interesta-
dual, e o estado consumi-
dor fica com 6%. Confi-
ra Tabela de alíquota do 
ICMS em cada estado
ICMS no Acre – 17%
ICMS em Alagoas – 17%
ICMS no Amazonas – 17%
ICMS no Amapá – 17%
ICMS na Bahia – 17%
ICMS no Ceará – 17%
ICMS no Distri-
to Federal – 17%
ICMS no Espíri-
to Santo – 17%
ICMS em Goiás -17%
ICMS no Maranhão – 17%
ICMS no Mato 
Grosso – 17%
ICMS no Mato Gros-
so do Sul – 17%
ICMS em Mi-
nas Gerais – 18%
ICMS no Pará – 17%
ICMS na Paraíba – 17%
ICMS no Paraná – 18%
ICMS em Per-
nambuco – 17%
ICMS no Piauí – 17%
ICMS no Rio Gran-
de do Norte – 17%
ICMS no Rio Gran-
de do Sul – 17%
ICMS no Rio de 
Janeiro – 19%
ICMS em Rondônia – 17%
ICMS em Roraima – 17%
ICMS em San-
ta Catarina – 17%
ICMS em São Paulo – 18%
ICMS em Sergipe – 17%
ICMS no Tocantins – 17%

Caixa divulga resultados do
Concurso 1776 da Mega-Sena

Comércio eletrônico tem novas
regras do ICMS desde sexta-feira (1º)
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Os participantes da área de 
culinária do projeto Cores 
& Sabores compareceram, 
na quinta-feira, 26/11, na 
capacitação sobre Mani-
pulação de Alimentos. O 
encontro aconteceu no 
prédio da Secretaria de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
em São Bento do Sapucaí.
Ministrada pela Enge-
nheira de Alimentos Yara 
Goulart, a capacitação 
apresentou e reforçou 
pontos relevantes sobre a 
importância dos bons há-
bitos na manipulação dos 
alimentos, assim como o 
risco da pessoa que produz 
caso hajam falhas no pro-
cessamento dos produtos, 
gerando desde vômitos, 
diarreias até uma intoxi-
cação alimentar. Foram 
feitas ainda considerações 
sobre a importância de se 
manter unhas cortadas, 
cabelos presos, utilização 
de álcool a 70% para hi-
gienização pessoal (mãos 
e antebraços) após a lava-
gem com água e sabonete 
ou sabonete bactericida, 
como forma de diminuir 
a carga bacteriana. Além 
disso, foram apresentadas 
as regras sobre armazena-
mento correto de produtos 
em refrigeração (desfez-se 
o mito de não poder guar-
dar nada quente), a impor-
tância da sistematização 
da coleta de amostras de 
tudo o que é produzido e 
mais algumas orientações.

No segundo momento, foi 
apresentado impresso um 
roteiro contendo instru-
ções básicas de trabalho. 
De maneira bem pedagó-
gica e com a participação 
do grupo, o roteiro apre-
sentava o cálculo corre-
to para a sanitização do 
ambiente com hipoclorito 
de sódio a 0,5% (1 L de 
água sanitária sem coran-
te ou perfume para 3 L de 
água tratada), assim como 
a medida correta para de-
sinfectar alimentos e em-
balagens de alimentos (1 
colher de sopa de água sa-
nitária, sem corante e sem 
perfume, para 1 L de água 
tratada). O roteiro, ilustra-
do, tratava ainda sobre as 
roupas adequadas para o 
trabalho e sobre os riscos 
de contaminação dos ali-
mentos pelo manipulador.
Como tarefa cada parti-
cipante deverá fazer uma 
avaliação das condições 
atuais de seu local de tra-
balho, para iniciar o encon-
tro seguinte, onde também 
serão avaliados os rótulos 
e outras características dos 
produtos de cada um. Pos-
teriormente será feita uma 
visita a cada local de pro-
dução. Os encontros para 
completar este trabalho de-
verão ser, ao menos, três.
Os participantes do pro-
jeto estão imersos em vá-
rias capacitações ao lon-
go deste ano de 2015. Ao 
todo já foram 6 encontros, 

além das reuniões sobre 
o andamento do projeto. 
Para o final deste ano e 
para 2016 outras capaci-
tações já estão previstas.
Sobre o projeto:
A Prefeitura, através da 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, criou o projeto “Co-
res & Sabores”, que visa 
fomentar o empreendedo-
rismo e o turismo local.
A proposta reúne traba-
lhos de arte, artesanato 
e culinária e tem como 
objetivo iniciar as ativi-
dades para a formação 
do “Centro do Empreen-
dedor”, ambiente favorá-
vel à livre iniciativa e as 
práticas da criatividade.
Para se mante-
rem no projeto, 
os membros tem uma sé-
rie de atividades a serem 
cumpridas, que vão des-
de as responsabilidades 
com o espaço, limpeza, 
horários de funciona-
mento; até a participação 
efetiva nas capacitações.
 O objetivo é instruí-los e 
qualificá-los, dando toda 
a oportunidade de uma 
experiência real; além 
de uma base sólida, para 
que todos possam se pro-
jetar individualmente e 
alcançar sua autonomia.
 Visite o projeto Cores e 
Sabores: Mercado Mu-
nicipal (Centro). Sába-
dos das 10h às 18h. Do-
mingos das 10h às 14h.

Participantes do projeto Cores & 
Sabores tem capacitação sobre 

Manipulação de Alimentos

EM MONTEIRO LOBATO

Comunicamos que a par-
tir do dia 15 de Janeiro 
de 2016, o horário de Va-
cina no Centro de Saú-
de e ESFs (Estratégia 
Saúde da Família) serão:
Segundas, Quartas e 
Sextas – feiras – Das 
07:00h às 15:00h

Terças e Quintas – fei-
ras – Das 10:00h às 
15:00h (Devido coleta 
de exames laboratoriais).
Salvo dias de co-
letas, nos ESFs;
– Segunda-feira – ESF I e 
IV – Jardim Santana e Ben-
virá – das 10:00h as 15:00h;

– Terça-feira – ESF 
VI – Flor do Vale – 
das 10:00h as 15:00h;
– Quarta e quinta-fei-
ra – ESF II – Maracaibo 
– das 10:00h as 15:00h;
– Sexta-feira – ESF III 
e V – Parque Nossa Srª 
da Glória e Guedes.

Novo horário de vacina 
no Centro de Saúde e 
ESFs a partir de 2016

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 

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 

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.

A Secretaria da Fazenda alerta
sobre fraudes em relação ao

pagamento do IPVA 2016

Homologação e Adjudicação: /Processo nº48/2015/ Dispensa 07/2015: /Objeto: Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializado em Realização de 
Concurso Público -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão Municipal de Li-
citações, nos autos do processo licitatório , torna público a Homologação do certame e 
Adjudicação de seu objeto a empresa: EPTS Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Ser-
viços da Universidade de Taubaté -  Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Processo nº48/2015/ Dispensa 
07/2015:  /Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializado 
em Realização de Concurso Público / Assinatura: 11/11/2015/ Vigência: 06 (seis) me-
ses / Contratadas: EPTS Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade 
de Taubaté. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal. 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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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

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


