
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 06-07-08 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO 2138   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

IPTU 2018: Carnês
serão entregues a partir 

do dia 08 de janeiro

Projeto Verão abre
piscinas à população
em Pindamonhangaba

Mirante Pôr do Som
recebe atrações

musicais no Camaroeiro
em Caraguátatuba

Trânsito sofre
alterações para a

Copinha em Taubaté

A Prefeitura Mu-
nicipal da Estância  
Turística de  
Tremembé comunica 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes, vai 
promover o Projeto Verão, 
em que as piscinas estarão 
abertas à população de to-
das as idades a partir da 
próxima semana.
A ação começa no dia 
8 (segunda-feira) e se-
gue até dia 12 (sexta-
feira) nas piscinas do  
‘Zito’ e Cidade Nova. Na 
semana seguinte, do dia 
15 a 19 (segunda a sexta-
feira) as piscinas do Arare-
tama e do ‘João do Pulo’ 
estarão abertas. O horário 
de funcionamento será das 
14 às 18 horas.

O Mirante Pôr do Som, lo-
calizado no caminho para 
praia da Pedra da Freira, em  
Caraguatatuba, traz uma 
programação diferenciada 
para as pessoas que quei-
ram curtir o pôr do sol nes-
te verão.
A Prefeitura de Ca-

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
preparou um esquema de 
interdições e desvios du-
rante os jogos da 49ª edi-
ção da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior nas vias do 
entorno do estádio Joa-
quim de Morais Filho.
As interdições começaram 
no dia 02 de janeiro e se 
repetem na próxima sexta-
feira, dia  05 de janeiro, e 
na segunda-feira, dia 08 de 
janeiro, sempre duas horas 

PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ SER 
APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2017, ou
– autorização do proprie-
tário e documento de Iden-
tificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documento de identifica-
ção,

que a entrega dos car-
nês de IPTU aconte-
ce a partir do dia 08 de  
janeiro de 2018  

Normas para os frequenta-
dores do Projeto Verão:
·         A inscrição deve 
ser feita no local com a 
apresentação de um docu-
mento (RG. ou Certidão 
de Nascimento).
·         Menores de 18 anos 
só podem realizar a ins-
crição acompanhado de 
um responsável (maior 18 
anos e com documento em 
mãos).
·         Após a inscrição 
é necessários respeitar os 
dias e horários estabeleci-
dos para frequentar a pis-
cina.
·         É obrigatório o uso 
do traje de banho.

raguatatuba promove  
até dia 21 de janeiro apre-
sentações com artistas lo-
cais, sempre uma hora an-
tes de cada pôr do sol.
Neste final de semana 
quem se apresenta no 
palco montado no lo-
cal são os cantores Ser-

antes do início do primeiro 
jogo, a pedido da Polícia 
Militar como medida de 
segurança.
Na sexta, às 19h30, o EC 
Taubaté joga contra o Lu-
verdense EC – MT e às 
21h30 o Moto Club – MA 
enfrenta a SE Palmeiras.
As vias bloqueadas 
para o trânsito de ve-
ículos são: avenida   
John F. Kennedy (senti-
do bairro), rua Benjamin 
Constant, rua Argentina e 
um trecho da rua Japão. 

– título de propriedade do 
imóvel
(caso não esteja cadastra-
do como contribuinte).
Os carnês  
com endereço de entrega 
fora de Tremembé serão 
enviados através dos cor-
reios.
* CONTRIBUINTES 
RESIDENTES FORA 

na sede da Prefei-
tura na Rua Sete de  
Setembro, 701 – Centro, 
das 09h00 às 17h00.

Homens: sunga ou shots 
de tac-tell;
Mulheres: maiô ou biquí-
ni;
Bebês: fralda própria para 
piscina.
·         Para maior segurança 
é necessário ficar atento ao 
fundo da piscina, não ‘dar 
mortal’ e nem mergulhar.  
Os funcionários não se 
responsabilizam pelos ob-
jetos deixados no local.
·         É proibido usar bóias 
grandes, bronzeadores e 
protetor solar na área da 
piscina.
·         Sempre obedeça aos 
monitores, Guarda Vidas, 
funcionários e seguranças.

ginho do Dossal, He-
loísa Figueiredo e Trio  
Acaso, respectiva-
mente na sexta, sába-
do e domingo, a partir 
das 18h58. Apenas em  
casos de condições climá-
ticas adversas, a progra-
mação é alterada.

O motorista deve utili-
zar como rota alternati-
va a avenida Tiradentes, 
rua Portugal e avenida do 
Povo. O tráfego nas vias 
bloqueadas é retomado 
após o deslocamento da 
torcida ao término do últi-
mo jogo.
Durante todos os jogos 
desta primeira fase os 
agentes de trânsito estão 
no local para auxílio dos 
motoristas e a sinalização 
de interdição foi reforça-
da.

DO MUNICÍPIO QUE 
NÃO RECEBEREM 
OS CARNÊS, PO-
DERÃO SOLICITAR  
BOLETOS PARA PAGA-
MENTOS NA SEDE DA 
PREFEITURA OU PELO 
EMAIL lanc1@tremem-
be.sp.gov.br
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3607-1033.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem 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 constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Departamento de Serviços
Municipais realiza ajardinamento 
na estação de trem em Caçapava

Na tarde de quarta-fei-
ra(03) a Prefeitura de Ca-
çapava através da Secre-
taria de Obras e Serviços 
Municipais por meio do 
DSM (Departamento de 
Serviços Municipais), re-

alizou o ajardinamento da 
estação de trem, localizada 
na Av Coronel Alcantra.
A área verde da estação 
ferroviária recebeu plan-
tio de 150 metros quadra-
dos de grama e receberá 

o plantio de flores para 
ornamentação do espaço. 
O objetivo é embelezar lo-
cais públicos, tornando-os 
mais bonitos e atraentes, 
para melhoria da qualida-
de de vida da população.

Matrículas para alunos 
que vão morar no Bem
Viver começam dia 8

em Pindamonhangaba

Os estudantes do ensino 
fundamental (1° ao 5°ano) 
cujos pais ou responsáveis 
pela guarda foram con-
templados com imóveis 
no empreendimento Bem 
Viver, no Araretama, de-
vem realizar a transferên-
cia para as novas escolas 
localizadas no residencial, 
a partir do dia 8 de janeiro. 
Para os alunos do ensino 
infantil, as transferências 
devem ser feitas a partir de 
5 de fevereiro.
Para as pessoas que estu-
dam na região central, a 

solicitação da transferên-
cia deve ser feita na Se-
cretaria de Educação (em 
frente ao supermercado 
Maktub); para estudantes 
de Moreira César, na es-
cola “Prof. Mário de Assis 
César”; para os matricula-
dos em unidades do Arare-
tama e região, a mudança 
deve ser feita na “Prof. 
Elias Bargis Mathias”. O 
atendimento será das 8 às 
17 horas e os documentos 
necessários são: cópia da 
certidão de nascimento; 
cópia da carteira de vaci-

nação; cópia do compro-
vante de endereço; cópia 
do cartão bolsa família (se 
for beneficiário); 2 fotos 
3x4 (não obrigatório); e a 
transferência original (se 
vier de outra rede ou par-
ticular).
Diante do grande número 
de moradores do Residen-
cial Bem Viver, os alunos 
das escolas “Prof. Ani-
bal Ferreira”, “Prof. Elias 
Bargis Mathias” e “Vito 
Ardito” continuarão, neste 
início de ano, estudando 
nas mesmas unidades.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 219, Termo nº 6707
Faço saber que pretendem se casar PAULO TEIXEIRA NUNES e MICHELE 
APARECIDA DA MOTTA LEMES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 3 de dezembro de 1978, de profissão ser-
ralheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JOSE TEIXEIRA NUNES, falecido em Campos do Jordão/
SP na data de 3 de abril de 1997 e de MARIA CLEMILDE TEIXEIRA NUNES, 
de 67 anos, nascida na data de 23 de agosto de 1950, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 21 de setembro de 1986, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Arthur de Sousa Praça, nº 44, Centro, nesta cidade, filha 
de JOSÉ FRANCISCO LEMES, de 89 anos, nascido na data de 28 de agosto de 
1928, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de 
ROSELEINE DA MOTTA, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 11 de 
setembro de 2009. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO BALCAO DE
EMPREGOS TAUBATÉ

BOMBEIRO CIVIL – COM NR-10, NR-35, NR-33 – CNH – A/D –
VENDEDOR EXTERNO –
REPRESENTANTE COMERCIAL – URGENTE
ESTÁGIO EM TI – CURSANDO SUPERIOR EM TI OU ÁREA CORRELATA
ENCARREGADO HOSPITALAR – COM NOÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA
MANUTENÇAO GERAL (PCD) – EXPERIÊNCIA EM MANUTENÇÃO PREDIAL
REPOSITOR (PCD)
BALCONISTA (PCD)
SALVA-VIDAS (URGENTE)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – COM CNH –SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO
COZINHEIRA COMERCIAL
AUXILIAR DE LIMPEZA – COM EXP. NA ÁREA HOSPITAR E CLÍNICA – URGENTE
AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD
SUSHIMAN
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM MOTO
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM EXP. NA FUNÇÃO
ACABADOR DE MÁRMORE
COSTUREIRA – MODISTA
FARMACÊUTICO

AUXILIAR CONTÁBIL
PROMOTORA DE VENDAS
COSTUREIRA INDUSTRIAL
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM LAVANDERIA
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPERIÊNCIA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOS
VENDEDOR EXTERNO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Prefeitura de Taubaté emite 
ordens de serviço para

sistema viário do Barreiro

A Prefeitura de Taubaté 
emitiu nesta quinta-feira, 
dia 4 de janeiro, a ordem 
de serviço para as obras do 
sistema viário do Barrei-
ro, incluídas no programa 
Acelera Taubaté.
A próxima etapa será a 
elaboração do projeto exe-
cutivo, que envolve o alar-
gamento e a duplicação de 
vias, além da implantação 
de um sistema binário de 
tráfego. O projeto execu-
tivo também contempla a 
construção de ciclovias, 
calçadas com acessibili-
dade, sinalização e ilumi-
nação. Ao todo, as obras 
preveem a intervenção em 
37,6 km de vias.
A expectativa é que até 

fevereiro o projeto execu-
tivo esteja pronto para que 
as obras possam ter início. 
A empresa vencedora da 
licitação para o sistema 
viário do Barreiro também 
deve iniciar o planejamen-
to para a implantação do 
canteiro, bem como a mo-
bilização de mão de obra.
A documentação des-
ta obra, no valor de 
R$ 18,6 milhões,  
foi enviada pela prefeitura 
para liberação de recursos 
pelo CAF (Banco de De-
senvolvimento da Amé-
rica Latina). O prazo de 
execução da obra é de 18 
meses.
Já foram emitidas no final 
do ano passado ordens de 

serviço para obras de re-
cuperação de 141,5 km 
de malha viária dos prin-
cipais corredores da cida-
de, além de da construção 
de  bacias de contenção de 
inundações.
O financiamento inter-
nacional do conjunto de 
obras do Acelera Tauba-
té no valor de US$ 60 
milhões foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro de 2017. O con-
trato prevê a melhoria 
das condições de acesso  
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.

Sítio oferece teatro e oficinas 
pedagógicas em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo de Taubaté divulga a 
programação para o pró-
ximo final de semana. Por 
conta do período de férias 
escolares, na sexta-feira, 
dia 5 de janeiro, os visi-
tantes já poderão desfrutar 
de atividades lúdicas vol-
tadas, principalmente, às 
crianças.
Nesta sexta, a turma do Sí-
tio irá receber e entreter os 
pequenos das 13h às 17h. 
No início da tarde, das 
13h30 às 15h30, Larissa 
Rodrigues irá orientar os 
presentes na oficina “A 
Cigarra”. Das 14h às 16h, 
a equipe do V&A Produ-
ções oferece uma oficina 
recreativa.  Uma peça te-
atral será apresentada às 
16h e as senhas devem ser 
retiradas 30 minutos antes 
do início da peça. A capa-
cidade do teatro é de 120 
pessoas.
Para sábado e domingo, 
dias 6 e 7 de janeiro, a 
programação traz os per-
sonagens do Sítio, das 10h 
às 12h e das 14h às 17, 
recepcionando e promo-
vendo brincadeiras com 
os visitantes. Nos dois 

dias, serão apresentadas 
duas sessões da peça “A 
Cigarra e a Formiga”.  É 
preciso retirar senha antes 
do espetáculo. No sábado 
a Cia. Philaderpho aplica 
a oficina “Brinquedo” e 
no domingo a equipe do 
Fabricando Arte traz a ofi-
cina “Emília Linguaruda”. 
As oficinas acontecem das 
14h às 16h.
Ainda no domingo, toda 
a família poderá parti-
cipar do lançamento do 
projeto “Ler Alimenta a 
Alma”, uma parceria com 
a Associação Amigos  
Plantando o Bem, que 
consiste na inauguração 
de uma casinha de leitura 
que será instalada no Sítio 
às 14h30 com objetivo de 
incentivar o hábito da lei-
tura.
O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato funciona 
desde 1958 em uma casa 
onde Lobato viveu sua 
infância. O visitante pode 
contemplar o acervo que 
conta com itens pessoais 
do escritor, como mobí-
lia, guarda-chuva, valise, 
tinteiro, além de três aqua-

relas pintadas por Lobato. 
Das 9h às  17h, de terça 
a domingo, a exposição 
Monteiro Lobato: Vida, 
Realidade e Sonho apre-
senta em painéis gigantes 
a vida e a obra do autor. 
Outras duas exposições 
temporárias permanece-
rão no museu até o final de 
janeiro. “Praça Coração”, 
com curadoria de Maria 
Cristina Lopes, é uma ex-
posição fotográfica que 
documenta as mudanças 
estruturais da praça Dom 
Epaminondas, de 1913 a 
2003, considerada o marco 
zero do município. Já na 
exposição “Quiririm dos 
anos 30”, o artesão Alayr 
Corbani apresenta peças 
em argila que, através de 
suas memórias, remetem 
o espectador ao distrito da 
década de 30.
Para agendamento de vi-
sitas guiadas, os interes-
sados podem fazer contato 
pelo número 3625-5062. O 
Sítio do Picapau Amarelo 
funciona de terça a domin-
go, das 9h às 17h e fica à 
avenida Monteiro Lobato, 
s/nº no bairro Chácara do 
Visconde.

Banda Radiola é atração 
do projeto “Sons no

Bosque” neste domingo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com a Gingô Produções, 
vai promover a partir deste 

domingo o projeto “Sons 
no Bosque” com a banda 
de pop rock, Radiola. O 
objetivo é trazer atrações 

culturais todo 1° domingo 
do mês, de janeiro a junho, 
no Bosque da Princesa, 
das 11 às 13 horas.

Praça Monsenhor
receberá encontro de 

grupos folclóricos
em Pindamonhangaba

A Praça Monsenhor Mar-
condes irá receber um en-
contro de grupos folcló-
ricos em comemoração a 
Folia de Reis, no dia 6 de 
janeiro (sábado), a partir 
das 9 horas.
O Encontro de Grupos 
Folclóricos é um evento 
tradicional na cidade, rea-
lizado em cumprimento à 
Lei Municipal 5031/2010. 
A manifestação cultural 
religiosa é realizada em 
frente ao presépio da Praça 
Monsenhor Marcondes, há 
mais de 10 anos, o encon-
tro homenageia o Dia de 
Reis, marcando o momen-

to de desmontar o presépio 
e os enfeites natalinos.
Três grupos irão se apre-
sentar, entre eles Elekô 
- que em iorubá signifi-
ca ‘mulheres guerreiras’ 
- Coletivo Cultural, às 9 
horas. O grupo de Pinda 
é formado apenas por mu-
lheres, que irão apresen-
tar danças, músicas com 
diversos instrumentos, 
teatro e poesias cantadas.  
“O grupo é um coletivo de 
mulheres que busca resga-
tar a cultura popular em 
geral. Nós apresentamos a 
cultura moderna em cone-
xão com a cultura tradicio-

nal”, explica a fundadora 
do grupo, Monica Alva-
renga.
Às 9h30, o Grupo de Jon-
go Mistura da Raça, de 
São José dos Campos, 
apresentará a dança que é 
praticada ao som de tam-
bores e faz parte da cultura 
afro-brasileira.
E por último, às 10 horas, 
será comemorada a Fo-
lia de Reis com adoração 
ao presépio, comandada 
pelo ‘Mestre Paizinho’ de 
Taubaté, ícone cultural da 
cidade e responsável por 
guardar a tradição do Mo-
çambique.
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Seguro DPVAT calendário 
de 2018 já está disponível

Valor do IPVA 2018 já está disponível 
para consulta na internet

Quitação do seguro é con-
dição obrigatória para a 
emissão do licenciamen-
to anual. O calendário de 
pagamento do DPVAT 
2018 já está disponível. 
Os motoristas de São Pau-
lo deverão emitir a guia 
de recolhimento no site 
da Secretaria da Fazenda 
e pagá-la no BANCO DO 
BRASIL, BANCOOB, 
BMB, BRADESCO, CAI-
XA/CEF, CITIBANK, 
DAYCOVAL, ITAÚ, 
RENDIMENTO, SAFRA 
ou SANTANDER. O prê-
mio do seguro DPVAT 
também poderá ser pago 
em um desses bancos, sem 
guia, apenas com o núme-
ro do RENAVAM do veí-
culo. Para os proprietários 
de ônibus, micro-ônibus 
e lotações com cobrança 
de frete basta apresentar o 
número do RENAVAM do 
veículo e pagar o prêmio 
sem necessidade de guia 

O motorista pode conferir 
o valor do imposto, fazer o 
pagamento, e licenciar seu 
veículo sem sair de casa
Os proprietários de veícu-
los registrados no Estado 
de São Paulo já podem 
conferir o valor do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) na rede bancária 

O prêmio do seguro obri-
gatório DPVAT deve ser 
recolhido de forma inte-
gral junto com a primeira 
parcela do IPVA ou junta-
mente com a cota única.
Licenciamento: O governo 
de São Paulo tem adotado, 
cada vez mais, os meios 
eletrônicos para a presta-
ção de serviços públicos, 
o que facilita a vida do ci-
dadão, que não precisa se 
deslocar e pegar filas para 
atualizar um documento.
No caso do licenciamen-
to de veículos, por exem-
plo, não é necessário ir 

nos bancos anteriormente 
listados.
O pagamento do prêmio 
do Seguro DPVAT, ad-
ministrado pela Segura-
dora Líder, deve ser feito 
no vencimento da cota 
única ou na 1ª parcela 
do IPVA. No caso de ve-
ículos isentos do IPVA,  
o vencimento do prêmio 
à vista se dará juntamente 
com o emplacamento ou 
no licenciamento anual. 
Vale lembrar que a quita-
ção do Seguro DPVAT é 
necessária para a obtenção 
do CRLV, documento de 
comprovação do licencia-
mento anual do veículo e 
de porte obrigatório.
Em 2018, o prêmio do Se-
guro DPVAT não poderá 
ser parcelado para nenhu-
ma categoria de veículo. 
Com a nova redução do 
prêmio no próximo ano, 
o valor mínimo de R$ 
70,00 por parcela, previs-

ou diretamente no endere-
ço www.valoripva2018.fa-
zenda.sp.gov.br, mediante 
o número do Renavam e 
placa do veículo.
Para automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, micro-ô-
nibus, motos e similares, o 
vencimento começa no dia 
9 de janeiro de 2018. Os 
contribuintes podem pa-

às unidades do Detran.SP 
ou imprimir boleto para 
fazer o pagamento. Basta 
informar o número do Re-
navam ao caixa bancário 
ou selecionar essa opção 
nos terminais eletrônicos 
das agências bancárias ou 
no internet banking. Para 
receber o documento em 
casa, o cidadão paga R$ 
11 a mais pela postagem 
dos Correios. Neste caso, 
o documento é emitido au-
tomaticamente e a entrega 
é realizada em até sete dias 
úteis no endereço de regis-
tro do veículo, por isso é 

to na Resolução CNSP 
332/2015, não será atingi-
do. Valores de Indenização 
do Seguro DPVAT
O Seguro DPVAT é um 
seguro de caráter social 
que ampara e protege to-
das as vítimas de aciden-
tes de trânsito em todo 
o Brasil, seja motorista, 
passageiro ou pedestre, 
sem necessidade de apu-
ração da culpa. O Seguro 
garante três tipos de in-
denizações: Morte, com  
indenização de R$ 
13.500,00; Invalidez Per-
manente, com indeniza-
ção de até R$ 13.500,00; 
e Reembolso de Despe-
sas Médicas e Hospitala-
res (DAMS) em até R$ 
2.700,00. O calendário 
de pagamento do Seguro 
DPVAT, por UF, final de 
placa e categoria do ve-
ículo pode ser conferido 
em: www.seguradoralider.
com.br

gar o IPVA 2018 em cota 
única, com desconto, ou 
parcelar o tributo em três 
vezes (nos meses de janei-
ro, fevereiro e março), de 
acordo com o final da pla-
ca do veículo. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, sem 
desconto (confira as datas 
na tabela abaixo).

importante estar com o 
cadastro atualizado no De-
tran.SP.
Quem preferir solicitar e 
retirar o documento pesso-
almente, é só ir até um pos-
to Poupatempo ou unidade 
do Detran.SP da cidade 
onde o veículo está regis-
trado, com o comprovante 
de pagamento e a identida-
de. Independente do final 
da placa, o motorista que 
desejar pode optar pelo li-
cenciamento antecipado e 
realizar o pagamento jun-
to com o recolhimento do 
IPVA.


