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A GAzetA dos Municípios

Taubaté é a 32ª melhor 
cidade com até 500 mil 
habitantes para se viver

Saco da Ribeira
concentra as atrações 

turísticas do verão

Taubaté é o município da 
região melhor colocado 
no ranking das melhores 
cidades com até 500 mil 
habitantes para se viver 
no Brasil. A pesquisa foi 
divulgada na segunda-fei-
ra (26) pela Revista Veja, 
que publicou a lista das 32 
cidades de acordo com da-
dos do IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano). 
O IDH é o parâme-

O Saco da Ribeira, um dos 
principais cartões postais 
de Ubatuba e Litoral Nor-
te, passa atualmente por 
um movimento de reno-
vação. As transformações 
deverão fazer do local 
um dos principais pontos 
de encontro de Ubatuba. 
Além dos tradicionais pas-
seios de escuna, as atra-
ções oferecidas pelo bair-
ro se multiplicaram nesta 
temporada.
O FoodTruck Square é 
uma dessas atrações, uma 
nova e bem estruturada 
praça de alimentação da 
cidade. São 1.500 m² de 
opções de pratos gourmet, 
a preços competitivos. O 
local conta com cobertura, 
mesas, cadeiras, banhei-

tro usado para avaliar 
a qualidade de vida de 
uma cidade ou região.  
Ao contrário do que se 
imagina, nem sempre os 
maiores e mais populosos 
municípios são aqueles 
que oferecem as melho-
res condições de vida para 
seus cidadãos, como ofer-
tas de emprego, saúde, 
educação, moradia e salá-
rios. 

ros, wallet gratuito, se-
gurança 24 horas, espaço 
kids, passeios com barcos 
de turismo e música ao 
vivo.
Apreciadores da alta gas-
tronomia terão como no-
vidade o restaurante Nós 
Gastronomia, do chef cai-
çara Fábio Eustáquio, um 
local com vista privilegia-
da para o mar na Voga Ma-
rine. O restaurante serve 
pratos com pitadas asiáti-
cas e toque regional. Fábio 
é autor do premiado Caju-
tapu, talharim de pupunha 
salteado na manteiga de 
camarão, acompanhado 
de camarões grelhados e 
flambados ao molho de 
juçara. Diversão é o que 
também não falta no pa-

No ranking das 32 cida-
des estão as pequenas Ilha 
Solteira (SP) de m 26.242 
moradores com IDH 
0.812, ou ainda a catari-
nense Joaçaba com 28,705 
habitantes e IDH 0.827, o 
8º em todo o Brasil.
Com seus 300 mil mora-
dores (Estimativa IBGE 
2014), Taubaté é a única 
cidade da região a entrar 
na amostragem. 

radisíaco Saco da Ribeira, 
com a chegada do Ribeira 
Circo Show. O espetácu-
lo circense está entre as 
atrações programadas para 
divertir moradores e turis-
tas nestas férias. Além da 
apresentação, a trupe reali-
za oficinas de circo duran-
te a tarde, voltadas para a 
criançada.
As atrações da Ribeira são 
tantas que mereceram uma 
revista só para contar o 
que o bairro oferece, como 
passeio de escuna ou ve-
leiro para a Ilha Anchieta 
e trilhas para praias deser-
tas. A revista é distribuída 
no bairro e vale a pena ser 
conferida, pois traz dicas 
que vão tornar o verão 
mais saboroso e divertido.

ACIU comunica novas 
vagas de emprego

A Associação Comercial 
de Ubatuba divulgou nesta 
terça-feira (27) uma nova 
relação de vagas de em-
prego disponíveis para o 
comércio da cidade. O in-
teressado em um dos pos-

tos de trabalho deve se ca-
dastrar gratuitamente para 
disputar a vaga, pela pá-
gina: http://www.aciuba-
tuba.com.br/aciubatuba/
default.aspx?c=empregos
Também o empregador as-

sociado da entidade pode 
anunciar suas vagas de 
emprego, acessando gra-
tuitamente a página: www.
aciubatuba.com.br
A ACIU está localizada na 
Rua Dr. Esteves da Silva, 
51- Centro.
Confira vagas atualizadas: 
Auxiliar financeiro, Au-
xiliar de contas, Auxiliar 
de comércio, Auxiliar de 
serviços gerais, Ajudante 
de cozinha, Cozinheira, 
Copeiro, Camareira, Ca-
mareira/Copeira, Motoboy 
(várias vagas), Telemarke-
ting, Venda de salgados 
especiais, Garçom, En-
tregador de congelados, 
Barman (com experiência) 
e, Motorista D (para traba-
lhar no Litoral Norte).
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Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, o apare-
lho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas, aumenta a tranqüili-
dade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. Nos tra-
jes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação de infecções e na solução de proble-
mas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o senso de 
competitividade e é, portanto, ideal para prática esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos procedimen-
tos que evita o desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a 
transformação. Carne moída pode ser bem saborosa, mas bem preparada não resta 
uma porção sequer para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem menor. A 
mágica culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto 
pode entrar na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar 
três colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legu-
me pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira 
o miolo, que também pode ser misturado ao recheio. Depois de encher o vegetal, 
vai todo ao forno por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi des-
coberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.
Entre 41 e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada 
por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem 
patrulhas e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.
Depois dos 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, 
mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só membro.

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua mulher abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira em casa, uma ratoeira em casa!
E a galinha disse:
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo com isso.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não se orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado em minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se 
um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 
correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu que a ratoeira havia 
pegado a causa de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para 
alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro 
pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. Como a doen-
ça da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, 
o fazendeiro matou: o porco. A mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita 
gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, então aca-
bou sacrificando: a vaca.
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, todo família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter falado nunca de ter calado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
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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 
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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Prazo para renovação do Fies 
termina nesta sexta-feira, 30

Mercado prevê baixo
crescimento da

economia
 em 2017

Termina nesta sexta-fei-
ra (30) o prazo final para 
estudantes que ainda não 
concluíram a renovação 
do contrato do Fies (Fun-
do de Financiamento Es-
tudantil). Os contratos do 
Fies devem ser renovados 
a cada semestre. O pedi-
do de aditamento é feito 
inicialmente pelas facul-
dades e, em seguida, os 

Especialistas observam 
um início de recuperação 
em meio a um crescimen-
to tímido e a dificuldades 
no cenário internacional. 
Apesar das perspectivas 
para a economia em 2017 
indicarem leve melhora 
em relação a 2016, eco-
nomistas preveem um ca-
minho cheio de percalços 
rumo à retomada da pro-
dução e do consumo.

estudantes devem validar 
as informações inseridas 
pelas instituições no Siste-
ma Informatizado do Fies 
(SisFies). O FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento de Educação) infor-
ma ainda que outro prazo 
que também se encerra 
essa semana, quinta-feira 
(29), é para que os agen-
tes financeiros - Banco do 

O quadro político é outro 
fato que retarda a recupe-
ração da economia, segun-
do os especialistas. Para 
eles, o país precisa superar 
as pendências políticas an-
tes de voltar a crescer, mas 
essa é apenas uma parte da 
solução.
Virene Matesco, professo-
ra de economia da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
diz que haverá pequeno 

Brasil e Caixa Econômica 
- recebam os Documentos 
de Regularidade de Matrí-
cula (DRMs) emitidos a 
partir do dia 25 de novem-
bro e que estejam com o 
prazo de comparecimen-
to ao banco expirado. O 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE) decidiu estender 
o prazo de aditamento e 
prorrogar a validade dos 
DRMs para que nenhum 
estudante fosse prejudi-
cado. “Quem procurou os 
agentes financeiros e não 
conseguiu fazer o adita-
mento na semana passada 
pode se dirigir novamente 
às instituições financeiras, 
porque os gargalos já fo-
ram todos solucionados. 
Mas é preciso comparecer 
logo e não deixar para a 
última hora”, esclareceu 
Silvio Pinheiro, presidente 
do FNDE.

crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), que 
é a soma dos bens e ser-
viços produzidos no país). 
Para ela, o PIB crescerá no 
máximo 0,5% em 2017. 
A professora da FGV diz 
que somente quando con-
sumidores e empresários 
recuperarem a confiança, 
a economia começará a re-
cuperar-se plenamente.
“A recuperação da eco-
nomia em 2017 depende 
fundamentalmente de dois 
fatores: a superação da cri-
se política e a aprovação 
de medidas que sinalizem 
algum compromisso do 
governo com as contas pú-
blicas. Somente aí, o país 
poderá começar a se reor-
ganizar”, disse. “O Con-
gresso é como um trator 
que vai tirar o carro atola-
do, que é o Brasil. Só que 
o trator está quebrado.”
Com informações da 
Agência Brasil 
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Tribunal de Contas coloca Campos do Jordão
entre as cidades mais efetivas do país

O presidente do Tribunal 
de Contas de São Paulo, 
Conselheiro Dimas Rama-
lho, durante a apresenta-
ção dos resultados
Na região, apenas outras 
três cidades tiveram a 
mesma classificação e in-
gressam no seleto grupo 
de 65 cidades melhor ava-
liadas entre mais de 4 mil 
municípios brasileiros que 
participaram da análise.
 Primeiro foi a Folha de 
S.Paulo, agora é o IEGM 
– Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal Brasil 
elaborado pelo Tribunal 
de Contas de São Paulo, 
que atesta a eficiência da 
gestão municipal em Cam-
pos do Jordão, colocando 
a cidade em uma posição 
destacada no Estado e na 
Região.
Os resultados foram apre-
sentados durante o II Con-
gresso Internacional de 

Controle e Políticas Públi-
cas, promovido pelo Ins-
tituto Rui Barbosa, órgão 
que congrega os Tribunais 
de Conta no país.
O índice que avaliou os 
municípios brasileiros foi 
formulado em cada Estado 
pelo seu respectivo Tribu-
nal de Contas.  Na média, 
os municípios brasileiros 
tiveram nota C+ sendo 
considerados pelos Tri-
bunais como em fase de 
adequação aos parâmetros 
estabelecidos. No Estado 
de São Paulo estão os mu-
nicípios melhor avaliados 
e no Amapá as piores ava-
liações.
O Tribunal de Contas de 
São Paulo deu a Campos 
do Jordão a nota B+,  ou 
seja, pelos critérios esta-
belecidos é uma cidade 
“Muito Efetiva” na qua-
lidade dos serviços pres-
tados e na lisura do gasto 

público.
Na região administrativa 
de São José dos Campos, 
apenas outras três cidades 
tiveram o mesmo suces-
so: São José dos Campos, 
Lorena e Santa Branca. A 
maioria dos municípios 
da região foi classifica-
da como administrações 
“Efetivas”  com a nota B 
e 11 municípios tiveram 
nota C, sendo considera-
dos como “Em adequa-
ção”, como a maioria das 
demais cidades brasileiras.
Com o índice apurado, a 
administração do prefeito 
Fred Guidoni ingressa no 
seleto grupo de 65 municí-
pios brasileiros com nota 
B+. Os critérios adotados 
pelos Tribunais de Contas 
são bastante exigentes e 
à exemplo do estudo fei-
to pela Folha de S.Paulo, 
também levam em conta 
os recursos disponíveis, 
o tamanho da cidade e a 
qualidade do serviço que 
entrega à população, quan-
tificada nas apurações das 
contas analisadas pelos 
Tribunais.
Para o prefeito Fred Guido-
ni, mais importante do que 
fazer disso um ranking, 
comparando cidades é que 
cada um dos  prefeitos 
utilizem estes parâmetros 
para melhorar. “O índice 
é um indicador importan-
te para nós porque é um 
número avalizado pelo 
tribunal de contas do Es-
tado, que tem os seus au-
ditores nos acompanhando 
no dia-a-dia, vendo como 
a gestão trabalha. São eles 
que diante dos dados re-
colhidos podem avaliar o 
que está certo, o que tem 
que melhorar e onde pre-
cisamos com urgência cor-
rigir. A região tem a média 
B, ou seja, são cidades 
efetivas no cumprimento 
das regras e na qualidade 
dos serviços que entrega 

à população. Estamos aci-
ma da média nacional. Eu 
fiquei muito feliz com a 
classificação recebida pela 
minha cidade, Campos do 
Jordão , com o B+, de ci-
dade muito efetiva. Isso 
nos motiva a buscar a nota 
A, que nenhuma cidade do 
país obteve até agora.”
Áreas analisadas
Para chegar ao resultado 
apresentado, cada Tribu-
nal de Contas analisou 
sete áreas em todos os 
municípios, exceto nas 
capitais. São elas: Educa-
ção, Saúde, Planejamento, 
Gestão Fiscal (que mede 
quanto a Prefeitura recebe 
e quanto gasta e a trans-
parência deste processo), 
Meio Ambiente, Cidade e 
Proteção dos Cidadãos ( 
que analisa as políticas pra 
minimizar os estragos por 
fatores como chuvas for-
tes e os trabalhos de aten-
dimentos da Defesa Civil 
para vítimas de enchentes 
e deslizamentos) e a Tec-
nologia da Informação ( 
o uso da informática na 
administração municipal). 
Cada uma das áreas teve 
um percentual específico 
na avaliação. Para Educa-
ção, Saúde, Planejamento 
e Gestão Fiscal foram atri-
buídos 20% a cada uma. 
Tecnologia da Informação 
e Proteção dos Cidadãos 
5% e Meio Ambiente 10%.
Critérios
Tais percentuais são alcan-

çados medindo o resultado 
das ações dos municípios 
por meio de uma série de 
quesitos específicos que 
totalizam 143 questões. 
Na educação, por exem-
plo, o i-Educ – que é o 
índice temático da área – 
leva em conta, entre outros 
aspectos, a infra estrutura 
da rede escolar, qualidade 
da merenda, qualificação 
dos professores, o material 
didático e a qualidade dos 
uniforme escolares ofere-
cidos.
Já o índice temático da 
saúde (i-Saúde) mede o 
desempenho consideran-
do, entre outros, a cober-
tura das campanhas de 
vacinação, o tratamento de 
doenças infectocontagio-
sas, o trabalho das equi-
pes de saúde da família, o 
funcionamento do Conse-
lho Municipal de Saúde, 
a mortalidade infantil, o 
número de consultas de 
pré-natal de cada gestante 
e as orientações prestadas 
à população.
Por meio do i-Planeja-
mento verifica-se a con-
sistência entre o que foi 
planejado e o efetivamente 
executado, identificando a 
coerência entre as metas 
físicas alcançadas e os 
recursos aplicados, com-
provando-se, ainda, os re-
sultados alcançados pelas 
ações e seus reflexos nos 
indicadores dos progra-
mas.

Com o i-Fiscal se mede 
o resultado da gestão fis-
cal por meio da análise da 
execução financeira e or-
çamentária, da transparên-
cia da administração mu-
nicipal e da obediência aos 
limites fixados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
Pelo I-Cidade é medido o 
grau de envolvimento do 
planejamento municipal 
na proteção dos cidadãos 
frente a eventuais eventos 
sinistros e desastres. Para 
isto, leva-se em conside-
ração a infraestrutura de 
Defesa Civil existente, 
planos de contingências 
e a identificação de riscos 
para a intervenção do po-
der público.
O i-Amb – índice temático 
do meio ambiente- mede o 
resultado de ações que im-
pactam n a qualidade dos 
serviços e na vida das pes-
soas, levando em conta, 
por exemplo, iniciativas 
de educação ambiental, 
manejo dos resíduos só-
lidos e funcionamento de 
conselho ambiental.
A medição do conheci-
mento e uso dos recur-
sos de Tecnologia da In-
formação em favor da  
sociedade é feita usan-
do o i-GovTI, e conside-
ra, para isto, as políticas 
de uso de informática, a  
capacitação do quadro de 
pessoal, a transparência e 
a segurança da informa-
ção.

MP autoriza comércio a cobrar 
preços diferentes de acordo 

com forma de pagamento

Mega da Virada deve sortear 
prêmio de R$ 225 milhões

Foi publicada nesta terça-
feira (27) no Diário Oficial 
da União, a medida provi-
sória 764, em o que o Mi-
nistério Público autoriza 
comerciantes a cobrar pre-
ços diferentes para com-
pras feitas em dinheiro, 
cartão de débito ou cartão 
de crédito.
A prática, apesar de proi-
bida pela regulamentação 
anterior, já era praticada 
pelo comércio varejista e, 

A Mega-Sena da Virada 
deve sortear um prêmio de 
R$ 225 milhões no último 
concurso do ano, segundo 
estimativa da Caixa Eco-
nômica Federal.
Como é um sorteio es-
pecial, o prêmio não 

de acordo com o minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, a nova medida 
aprovada pelo Governo 
Federal vem somente para 
regular tal prática.
A medida assinada pelo 
presidente Michel Temer 
diz que “fica autorizada a 
diferenciação de preços de 
bens e serviços oferecidos 
ao público, em função do 
prazo ou do instrumento 
de pagamento utilizado”, 

acumula. Caso ninguém 
acerte as seis dezenas, 
o valor é dividido entre  
os que acertarem a quina 
(cinco números) e assim 
por diante.
As apostas para Mega da 
Virada segue até às 14h do 

e também anula qualquer 
cláusula contratual que 
proíba ou restrinja a dife-
renciação de preços. A mu-
dança da regulamentação 
faz parte de um pacote de 
medidas microeconômicas 
anunciadas pelo Governo 
Federal para estimular a 
economia.
As Associações de defesa 
do consumidor se posicio-
naram contrarias a nova 
medida e consideram a co-
brança diferenciada pelo 
forma de pagamento ilegal 
e abusiva. “Ao aderir a um 
cartão de crédito o consu-
midor já paga anuidade, 
ou tem custos com outras 
tarifas e paga juros quan-
do entra no rotativo. Por 
isso, não tem porque pagar 
mais para utilizá-lo”, dis-
se em nota a Associação 
Proteste, que ainda orienta 
os consumidores não ad-
quiram bens e serviços em 
empresas que adotarem a 
prática.

dia 31 de dezembro, horá-
rio de Brasília, e o sorteio 
acontece às 20h do mesmo 
dia.
O bilhete mínimo, de 6 
números, custa R$ 3,50 e 
pode ser feita em qualquer 
Casa Lotérica.
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GCM de Taubaté realiza 
campanha de doação 

de sangue

Escola do Trabalho realiza 
curso de aperfeiçoamento

de cabeleireiro

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté iniciou no dia 
26, uma campanha que 
visa colaborar com o au-
mento de doação de san-
gue no Hemonúcleo da 
cidade.

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está oferecendo 
23 vagas para o curso de 
aperfeiçoamento de ca-
beleireiro. O curso será 
ministrado na unidade 
Jaboticabeira I, que fica na 
Avenida Monte Castelo, 
15.
Estão disponíveis 9 vagas 
para o período da manhã,  
das 8h às 12h; e 14 vagas 
para o período da tarde, 
das 13h às 17h. As aulas 
iniciam em 9 de janeiro e 

Até o momento, 20 guar-
das se mobilizaram e do-
aram sangue. A ideia é  
divulgar a necessidade e 
a importância deste ato, 
iniciando a conscien-
tização entre a própria 

terminam no dia 2 de feve-
reiro.
As inscrições podem ser 
feitas durante esta semana, 
exceto sexta-feira, e após 
o ano novo, a partir do dia 
2 de janeiro, das 8h às 12h 
e das 13 às 17h.
Os interessados precisam 
apresentar, no ato da ma-
trícula, cópias do RG, CPF 
e comprovante de residên-
cia.
O curso é voltado aos  pro-
fissionais que já tenham 

corporação. Além de 
reforçar o estoque da  
instituição, que durante os 
períodos de festas e férias 
vê o número de interessa-
dos diminuir consideravel-
mente.

experiência na área. Ao 
concluir o curso alunos 
receberão certificado pela 
Escola do Trabalho.
Serviço: Escola do Traba-
lho Jaboticabeira I
Curso de aperfeiçoamento 
de cabeleireiro
Inscrições abertas
Horário de atendimento: 
das 8h às 12h e das 13 às 
17h.
Endereço: Avenida Monte 
Castelo, 15
Telefone: 3625-5068

CCR NovaDutra realiza 
operação especial no
feriado de Ano Novo

A travessia São Sebastião/
Ilhabela conta com mais 
uma embarcação para 
transporte de turistas para 
auxiliar na Operação Ve-
rão 2017. A embarcação 
FB-29 tem capacidade 
para 40 veículos por hora 
em cada sentido.
O investimento do 
Governo do Estado 
foi de R$ 3 milhões.  
Com o reforço, a capa-
cidade operacional da 
travessia passará de 353 
para 413 veículos por 
hora em cada sentido, com  
Segue a operação espe-
cial de orientação e aten-

dimento aos motoristas e 
passageiros que utiliza-
rão a via Dutra durante o 
feriado de Réveillon. De 
quinta (29/12) a domingo 
(01/01), a a CCR Nova 
Dutra disponibilizará via-
turas extras do SOS Usu-
ário para socorro médico 
e mecânico e poderá reali-
zar, também, operação pa-
pa-filas nos pedágios, para 
agilizar a passagem pelas 
cabines. 
Ao longo da Via Dutra 
mais de cem viaturas e 
500 profissionais esta-
rão atentos, entre eles, 
médicos, agentes de  

atendimento pré-hospita-
lar e equipes de emergên-
cia, que estarão 24 horas 
à disposição dos usuários, 
em regime de revezamen-
to, distribuídos em 11 ba-
ses operacionais ao longo 
da via Dutra.
O s viajantes receberão 
dicas de segurança na 
programação da emissora 
CCRFM 107,5 e distribui-
ção de folhetos com orien-
tações aos motoristas que 
vão pegar a estrada no pe-
ríodo de férias escolares.
A expectativa da CCR No-
vaDutra é que, entre sexta 
(30/12) e sábado (31/12), 
230 mil veículos saiam da 
capital paulista e 158 mil 
veículos saiam da capital 
fluminense para o feriado 
de Réveillon. sete embar-
cações à disposição dos 
usuários.
Ainda na temporada 
de verão 2016/2017,  
a travessia terá uma fro-
ta de 8 embarcações,  
elevando sua capacidade 
operacional dos atuais 316 
para 562 veículos por hora 
em cada sentido.

Confira horário de funcionamento 
do Poupatempo no Ano Novo

Devido ao feriado de Ano Novo, 
os postos Poupatempo não fun-
cionarão nesta sexta e sábados, 
dias 30 e 31 de dezembro. As 
72 unidades do programa es-
palhadas pelo estado abrirão na 
segunda-feira (2) às 12h. O ho-
rário normal de funcionamento 
será retomado na terça, dia 3.  
O mesmo esquema de atendi-
mento dos postos será aplicado 
ao Disque Poupatempo. Quem 
precisar agendar serviços du-
rante esse período pode marcar 
data e horário pelo site www.
poupatempo.sp.gov.br, ou pelo 
aplicativo SP Serviços (para 
smartphones e tablets).
Informações sobre endereços 
e horários de atendimento, to-
dos os serviços prestados pelos 
postos, quem pode solicitar, 
documentos necessários, taxas 
e prazos podem ser obtidas no 
site www.poupatempo.sp.gov.
br, pelo aplicativo SP Serviços 
(para smartphones e tablets) e 
também pelo Disque Poupa-
tempo (0800 772 3633 - para 
telefones fixos - ou 0 operadora 
11 2930 3650 - para ligações de 
celulares).

Motoristas já podem consultar 
o valor do IPVA 2017

Os motoristas do Estado 
de São Paulo já podem 
fazer a consulta pela rede 
bancária do valor do IPVA 
(Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Auto-
motores) de 2017. A in-
formação está disponível 
nos terminais de autoaten-
dimento, pela internet ou 

diretamente nas agências. 
Para realizar a consulta, o 
dono do veículo deve in-
formar o número do Re-
navam e placa do veículo. 
O contribuinte que quiser 
também já pode fazer o 
pagamento do imposto.
Todos os bancos creden-
ciados estão habilitados 

a efetuar o recolhimento 
à vista, com desconto de 
3%, ou receber a primeira 
das três parcelas. O pro-
prietário tem o final de de-
zembro e o período até a 
data de vencimento da pla-
ca do veículo, em janeiro, 
para quitar o imposto em 
cota única, com desconto 
de 3%, ou pagar a primeira 
parcela (veja aqui as tabe-
las de vencimento).
A Secretaria da Fazen-
da já iniciou o envio dos 
avisos de vencimento do 
IPVA 2017 pelos Correios, 
esse será o último ano do 
comunicado em papel. A 
quitação do imposto deve-
rá ser feita diretamente na 
rede bancária respeitando 
o calendário, de acordo 
com a placa do veículo.
*Fonte: Governo do Esta-
do 

Travessia São Sebastião/Ilhabela terá 
reforço de mais uma embarcação

A travessia São Sebastião/
Ilhabela conta com mais 
uma embarcação para 
transporte de turistas para 
auxiliar na Operação Ve-
rão 2017. A embarcação 
FB-29 tem capacidade 
para 40 veículos por hora 
em cada sentido.

O investimento do 
Governo do Estado 
foi de R$ 3 milhões.  
Com o reforço, a capaci-
dade operacional da tra-
vessia passará de 353 para 
413 veículos por hora em 
cada sentido, com sete em-
barcações à disposição dos 

usuários.
Ainda na temporada 
de verão 2016/2017,  
a travessia terá uma frota 
de 8 embarcações, elevan-
do sua capacidade opera-
cional dos atuais 316 para 
562 veículos por hora em 
cada sentido.


