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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Shopping realiza
saldão de Natal até domingo

Recadastramento para 
isenção de pedágio na 

estrada do Atanázio
segue até dia 31

IPVA: Prazo de pagamento 
com desconto vence

em janeiro

Troca de ingressos para 
primeiro jogo do Vôlei 

Taubaté no ano começa 
nesta quinta

As lojas do Taubaté Sho-
pping realizam até o do-
mingo (8) o Saldão de Na-
tal. A campanha tem como 
objetivo liquidar os esto-
ques de fim de ano, antes 
das lojas se prepararem 
para receber as novidades 
de 2017.
São mais de 100 lojas 
participantes, que estão 
oferecendo descontos de 
até 70%. Para saber se a 
loja participa do saldão, 
basta ver as vitrines que 

Os motoristas que utilizam 
a estrada do Atanázio e são 
de Pindamonhangaba, têm 
até o dia 31 de janeiro para 
solicitar a isenção de pa-
gamento do pedágio. Para 
realizar o recadastramen-
to, é necessário ir ao Setor 
de Protocolo da Prefeitu-
ra (Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1.400), ou à 
Subprefeitura de Moreira 
César, para dar entrada no 
pedido, de segunda a sexta 
das 8h às 17h. A isenção 
do pedágio é concedida às 
pessoas que estudam ou 
trabalham em Pindamo-
nhangaba e têm o veículo 
licenciado em outra cida-
de. A Prefeitura alerta que 
a partir do primeiro dia de 
fevereiro, quem não tiver 

Os proprietários de veí-
culos com final 1 têm até 
9 de janeiro para pagar a 
primeira das três parce-
las do IPVA ou a parcela 
única do imposto com 3% 
de desconto. Os prazos de 
pagamento prosseguem de 
acordo com o final da pla-
ca do veículo até 20 de ja-
neiro, data de vencimento 
para os veículos com final 
zero.
É possível consultar a ta-
bela de prazos na Internet, 
terminais de autoatendi-
mento ou diretamente nas 
agências bancárias, com a 

Os ingressos para a pri-
meira partida do Vôlei 
Taubaté em 2017, que será 
contra o Caramuru/Castro, 
começam a ser trocados 
nesta quinta-feira (5). A 
partida acontece no próxi-
mo sábado (7), às 18h30, 
no ginásio do Abaeté.
As entradas devem ser 
trocadas por um quilo de 
alimento não perecível das 
8h30 às 18h, no ginásio 
da CTI ou das 10 às 22h, 

receberam adesivos espe-
ciais. “Durante o período, 
o cliente encontrará óti-
mas oportunidades para 
adquirir, por preços mais 
atrativos, aqueles produtos 
que ficaram de fora da lis-
ta de presentes no fim de 
ano”, afirma o Gerente de 
Marketing, Mauro Fontes.
Além dos descontos, quem 
for ao shopping nos próxi-
mos dias pode desfrutar 
da companhia de cosplays 
como Minions, Capitão 

feito o recadastramento, 
terá a isenção suspensa.
Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legíveis 
do licenciamento do ve-
ículo no nome da pessoa 
que realizar o pedido, ou 
em nome do esposo (a) 
com a certidão de casa-
mento; Carteira Nacional 
de habilitação (CNH); 
comprovante de endere-
ço (máximo mês ante-
rior); Carteira de trabalho 
(CTPS) e declaração do 
RH da empresa.
No caso de estudantes, é 
preciso apresentar cópias 
do licenciamento do veí-
culo no próprio nome, ou 
da esposa (o) com a cer-
tidão de casamento, ou 
documentação do auto-

apresentação do Renavan e 
do final da placa. Mas não 
é necessário esperar até o 
final do prazo para fazer 
o pagamento do imposto 
com o desconto de 3% ou 
a primeira das parcelas do 
IPVA. As agências estão 
autorizadas a receber o pa-
gamento, desde o último 
dia 21 de dezembro.
A Secretaria da Fazenda 
já enviou aos contribuin-
tes o aviso de pagamento 
do IPVA. Mas o valor cor-
respondente deve ser pago 
diretamente nas agências 
bancárias. As informações 

na loja Loucos por Es-
porte do Via Vale Garden 
Shopping. Ao todo serão 
disponibilizados 800 in-
gressos para troca, sendo 
400 em cada ponto. Se 
houver sobra de ingressos, 
a troca continua na quarta 
e quinta-feira apenas no 
shopping.
O torcedor deverá fazer a 
troca portando o CPF que 
poderá ser trocado por até 
02 ingressos (titular do 

América, Homem de Fer-
ro, A Bela e A Fera e di-
versas outras princesas 
que estão circulando pelos 
corredores todos os dias 
do Saldão a partir das 12h.
Ainda acontece diaria-
mente apresentações do 
Palhaço Palito, sempre das 
14h às 20h. Por fim, a di-
versão também fica a car-
go do Mágico Jack, que se 
apresenta nos dias 3, 4, 5 e 
8, das 14h às 20h, e no dia 
6, das 13h às 18h.

móvel no nome dos pais, 
com autorização de fir-
ma reconhecida; Carteira 
Nacional de Habilitação; 
comprovante de endereço 
(máximo do mês anterior); 
e declaração de matrícula 
da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais, Corpo 
de Bombeiros e integran-
tes das Forças Armadas 
devem apresentar cópias 
legíveis do licenciamento 
do veículo em seu nome 
ou em nome do esposo 
(a) com a certidão de ca-
samento; Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH); 
comprovante de endere-
ço, de dezembro; Carteira 
Funcional; e Declaração 
do Batalhão/Companhia.

sobre todos os débitos de 
IPVA, DPVAT, eventuais 
multas de trânsito, taxas 
de licenciamento e débitos 
anteriores podem ser aces-
sadas na internet.
Esta é a última vez que 
os avisos impressos se-
rão enviados pelo cor-
reio. Nos próximos 
exercícios, todas as infor-
mações de interesse dos  
proprietários deverão ser 
consultadas no endereço 
eletrônico da Secretaria 
da Fazenda, na página do 
IPVA www.ipva.fazenda.
sp.gov.br

CPF deverá estar presen-
te). Para adquirir o bilhe-
te será preciso doar 1 kg 
de alimento não perecível 
para cada ingresso, portan-
to, para adquirir 02 ingres-
sos é preciso levar 2 quilos 
de alimentos. Crianças de 
até 04 anos não precisam 
do bilhete.
A partida de sábado é váli-
da pela primeira rodada do 
returno na Superliga. No 
primeiro turno, o Taubaté 
terminou na quarta coloca-
ção, somando oito vitórias 
e três derrotas.
Postos de troca:
- Ginásio da CTI: Rua das 
Três Meninas, S/N - das 
8h30 às 18h - Devido ao 
feriado do dia 12 de outu-
bro, a troca na quarta-feira 
será feita somente na loja 
Loucos por Esporte das 
13h às 20h.
- Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro I, 
7181 - São Gonçalo.
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Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas.
Cinófilos são os criadores de cães.
Columbófilos são os criadores de pombos correio.
Entomologistas são os especialistas de insetos.
Ornitólogos são os especialistas de pássaros.
Piscicultores são os criadores de peixes.
Sericultores são os criadores de bicho da seda.
Zoólogos são os que estudam os animais.
***
Coletivo de alguns animais

Alcatéia de lobos.
Bando de pássaros.
Cardume de peixes.
Cáfila de camelos.
Colméia de abelhas.
Comboio de animais de carga.
Fauna de animais de uma região.
Manada de bois, búfalos ou elefantes.
Matilha de cães.
Ninhada de pintos.
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.).
Rebanho de gado ou ovelhas.
Plantel de cavalos.
Récua de bestas de carga ou cavalgadura.
Revoada de pássaros.
Tropa de cavalos.
Vara de porcos.

Humor

Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a ce-
gonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz 
os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em 
casa?
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas maté-
rias, colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa, que maravilha!
E o amigo esclarece: 
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou tentando 
vender o meu computador e o meu celular.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
Quando você se observar à beira o abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausar de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com 
inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Se não existisse pessoas más, não existiria bons advogados.
O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
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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.

Tremembé e diversas 
cidades da região

sofrem com as fortes 
chuvas e diversos

pontos de alagamentos
Em varios bairros 
de Tremembé como:  
Flor do vale, Campos do 

conde,  Jardim Eucaliptos,  
Estrada Padre Eter-
no e Centro tiveram  

vários pontos de alaga-
mento igual a várias cida-
des da região.
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Horto municipal de Tremembé 
está fechado devido estragos 
causados pelas fortes chuvas
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Ilhabela ganha sua
primeira sala de cinema

Ano Novo começa
com DPVAT 37%

mais barato

Michel Temer fixa novo
salário mínimo em R$ 937

A população de Ilhabela 
foi beneficiada com a pri-
meira sala de cinema da 
cidade. Trata-se do Cine 
Villa Bella, entregue ofi-
cialmente pela municipali-
dade e que funcionará no 
novo “Centro Cultural da 
Vila”, inaugurado no dia 2 
de dezembro.
No Cine Villa Bella serão 
apresentadas sessões de 
cinema e de audiovisuais, 
de modo a estimular o for-
talecimento da identidade 

Depois de tantas dificul-
dades que o brasileiro en-
frentou para saldar seus 
compromissos, eis que 
2017 traz uma boa no-
vidade para quem tem 
veículo motorizado. O 
valor do seguro obriga-
tório, o DPVAT, entra no 
novo ano com redução de 
37%, após um acordo com 
a Superintendência de  
Seguros Privado (Susep), 
que levou em considera-
ção a queda do número de 
indenizações pagas desde 
2014, com destaque para 
os casos de invalidez.
O cidadão que tem um 
veículo automotor (ex-
ceto picape) vai pagar 
R$ 63,69 frente ao valor 
de R$ 101,10 pago em 
2016. Para as motoci-

O presidente da República, 
Michel Temer, anunciou o 
novo valor do salário mí-
nimo que entrará em vigor 
a partir de 1º de janeiro. 
O decreto assinado pelo 
governo federal foi publi-
cado no Diário Oficial da 
União de hoje (30) fixando 
o novo mínimo, que passa 
de R$ 880 para R$ 937.
Em nota divulgada no iní-
cio ontem (29), o Ministé-
rio do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão 

cultural caiçara; promover 
a pesquisa e documentação 
da cultura cinematográfica 
com caráter educativo; e 
divulgar as belezas natu-
rais e a história da cidade 
ao mercado cinematográfi-
co e audiovisual.
A seleção dos filmes prio-
rizará obras que possuam 
abordagens que reforcem 
a identidade cultural cai-
çara, temas que discutam o 
mar e os seus personagens, 
além de obras clássicas, de 

cletas, o custo do segu-
ro que era de R$ 286,75  
recuará para R$ 180,65. 
Quem possui máquinas 
de terraplanagem e equi-
pamentos móveis em ge-
ral deixará de pagar R$ 
105,81 para desembolsar 
R$ 66,66.
Para que houvesse a redu-
ção, foi preciso uma forte 
pressão onde se uniram 
Polícia Federal (PF), Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG), Tribu-
nal de Constas da União 
e uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI).  
Na decisão encerrada em 
setembro, a gestão des-
se seguro foi acusada de 
inflar os preços, em de-
corrências de aumento 
artificial de despesas e de 

informou que o reajuste 
significa um aumento de 
R$ 38,6 bilhões da mas-
sa salarial em 2017. Esse 
valor representa 0,62% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e, segundo o gover-
no, terá “efeitos positivos 
na retomada do consumo e 
do crescimento econômico 
ao longo do ano”.
O valor do mínimo anun-
ciado hoje é menor do que 
aquele que o Congresso 
Nacional aprovou em de-

entretenimento (sucessos 
de bilheteria) e de interes-
se em outras linguagens 
audiovisuais, de todos os 
gêneros e formatos.
Além do cinema, o Cen-
tro Cultural que funcio-
na no prédio revitalizado 
do antigo colégio Gabriel 
Ribeiro, na Vila, conta 
ainda com o Salão de Ar-
tes “Waldemar Belisário”, 
sede da Fundaci e Biblio-
teca Municipal “Dr. Rena-
to Lopes Corrêa”. 

fraudes, além de superes-
timar a constituição de re-
servas técnicas
Tabela do DPVAT 2017
Automóveis: R$ 63,69 
(antes era R$ 101,10)
Motocicletas: R$ 180,65 
(antes era R$ 286,75)
Caminhões e caminhone-
tes: R$ 66,66 (antes era R$ 
105,81)
Ônibus e micro-ônibus 
com cobrança de frete e 
lotação de mais de 10 pas-
sageiros: R$ 246,23
Ônibus e micro-ônibus 
sem cobrança de frete ou 
lotação de até 10 passagei-
ros, com cobrança de fre-
te: R$ 152,67
Ciclomotores de até 50 
cilindradas (‘cinquenti-
nhas’): R$ 81,90 (era de 
R$ 130)

zembro no Orçamento 
Geral da União para 2017,  
no valor R$ 945, 80. No 
anúncio oficial do valor, 
mais baixo, o governo ex-
plicou o motivo da altera-
ção. A justificativa está no 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), 
utilizado para calcular o 
reajuste do mínimo e que 
foi menor do que o previs-
to inicialmente.
“A estimativa para o INPC 
em 2016 é de 6,74% cal-
culada pelo Ministério da 
Fazenda, menor do que a 
previsão de 7,5% realiza-
da em outubro quando do 
envio da Lei Orçamen-
tária Anual de 2017 [...]. 
No acumulado do ano, até 
novembro, o INPC está 
em 6,43%. Em virtude da 
inflação menor em 2016, o 
reajuste será menor do que 
o previsto na LOA [Lei 
Orçamentária Anual]. Tra-
ta-se, portanto, de aplica-
ção estrita da legislação”. 

Sesc Taubaté oferece
no mês de janeiro o 
‘Programa de Férias’

Programação será promo-
vida entre os dias 10 e 27 
de janeiro; inscrições se-
rão feitas essa semana.
O Sesc Taubaté oferece no 
mês de janeiro o ‘Progra-
ma de Férias’.
As atividades serão pro-
movidas entre os dias 10 e 
27, terça à sexta.
Nesses dias, as ações serão 
de 8h às 11h30 e das 14h 
às 17h30.
As atividades são desti-
nadas a crianças de 7 a 12 

anos.
INSCRIÇÕES/ Du-
rante o período das fé-
rias serão oferecidas  
atividades esportivas, 
aquáticas, jogos e brin-
cadeiras para as crianças, 
além de atividades esporti-
vas ligadas ao Sesc Verão, 
como o Vôlei Sentado e o 
Circuito de Atletismo.
As inscrições ficarão aber-
tas entre os dias 3 e 5 de 
janeiro, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, para as 

crianças que possuem a 
Credencial Plena do Sesc.
Os demais  
interessados podem se ins-
crever no dia 6, das 8h às 
18h, no dia 7, das 14h às 
16h e no dia 8, das 10h às 
13h.
Os documentos neces-
sários para a inscrição 
são o RG do responsável  
e uma cópia do RG ou da 
Certidão de Nascimento 
da criança, além do com-
provante de endereço.


