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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, em nome do 
Prefeito Marcelo Vaqueli 
e da Secretária de Edu-
cação, Prof.ª Dra. Cris-
tiana Mercadante Esper 
Berthoud, homenageia os 
450 alunos do 9º ano das 9 
escolas de Ensino Funda-
mental II que concluíram 
o Ensino Fundamental 
neste mês de dezembro.
Foram organizadas lin-
das cerimônias de cele-
bração que aconteceram 
nos dias 14, 15 e 16 de 
Dezembro em três escolas 
da Rede para atender a todas 
as regiões do município.
No dia 14 a cerimônia 
aconteceu no Centro Edu-
cacional e recebeu tam-
bém os alunos da EMEF 
José Inocêncio Monteiro 
e da EMEF João Croza-
riol. No dia 15, a cerimô-
nia aconteceu na EMEF 
Comendador Teixeira 
Pombo e atendeu as es-
colas EMEF Prof.ª Emí-
lia de Moura Marcondes, 
EMEF Prof. Jerônymo de 
Souza Filho. No dia 16, a 
cerimônia foi na EMEF 
Prof.ª Maria Dulce David 
de Paiva com a partici-
pação também os alunos 
da EMEF Prof.ª Maria 
Amália do Patrocínio e da 
EMEF Prof.ª Amália 
Garcia Ribeiro Patto.
A marca das cerimônias 
deste ano foi a excelente 
organização, o que fez com 
que os três eventos aconte-
cessem com pontualidade 
e beleza. Os diretores e co-
ordenadores das escolas se 
esmeraram na decoração e 
no carinho demonstrados 

Autoridades considera-
ram movimentada e “tran-
quila” a semana do fe-
riado de virada de ano
Ubatuba viveu nos últimos 
dias um dos maiores mo-
vimentos turísticos de sua 
história. Centenas de milha-
res de visitantes passaram a 
virada de ano de norte a sul 
do município, movimentan-
do a economia local, consu-
mindo produtos e serviços 
e aproveitando os atrativos 
naturais, gastronômicos, 
noturnos, entre outros. Por 
outro lado, esse mesmo pú-
blico também produziu cen-
tenas de toneladas de lixo, 
utilizou serviços e gerou 
uma demanda especial para 
a prefeitura e demais ór-
gãos públicos envolvidos.
Reunidos na prefeitura, re-
presentantes da Polícia Ci-
vil, Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Estadual, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia 
Militar Ambiental, Corpo 
de Bombeiros, Salvamar, 
Defesa Civil, Guarda Muni-
cipal, Provedoria da Santa 
Casa, e secretarias munici-
pais, como Saúde, Seguran-
ça e Turismo, fizeram um 
breve balanço conjunto do 
feriado da virada de ano.
Ubatuba preparou uma série 
de ações que garantiram se-
gurança, atendimento emer-
gencial em saúde e pronti-
dão da Defesa Civil. Além 
disso, mesmo com uma se-
quência forte de chuva que 
castigou a cidade durante 
praticamente todo o final de 
semana, os rios escoaram 
bem tornando os alagamen-
tos momentâneos, em áreas 
tradicionalmente conheci-
das pelo acúmulo de água.
Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros realizaram cerca 
de 20 atendimentos, mas em 
nenhum deles houve famí-
lias desabrigadas ou vítimas 
feridas. Destaque também 
para a prontidão da equipe 
da Regional Sul que rapida-

aos alunos e professores. 
A Secretaria de Educação 
se fez presente em todas 
as cerimônias, como for-
ma de prestigiar as famí-
lias, os alunos e as escolas.
Um momento muito 
emocionante foi a en-
trega de certificados de 
Honra ao Mérito aos 
alunos com maior des-
taque em cada escola.
Daniela Renó, coorde-
nadora do Ensino fun-
damental pela Secretaria 
de Educação, falou sobre 
o trabalho desses alu-
nos nesse ano de 2015:
“Diversas estratégias fo-
ram usadas para tornar esse 
último ano na rede muito 
especial para esses alunos. 
Participaram de encon-
tros de discussão, onde 
puderam reivindicar coi-
sas e falar sobre o futuro. 
Esses jovens tiveram opor-
tunidades educativas que 
auxiliarão em suas esco-
lhas profissionais, foram 
acompanhados, avaliados 
e premiados por seus es-
forços. A participação no 
JEMT – Jogos Escolares 
Municipais –, foi bem ex-
pressiva, o que aumentou 
sua autoestima e desempe-
nho. São turmas especiais 
que merecem todas as 
homenagens e vão 
deixar saudades”.
Cristiana Berthoud, Secre-
tária de Educação, falou 
sobre a importância dessa 
etapa na vida dos jovens:
“A finalização do Ensino 
Fundamental marca um 
momento importante na 
vida dos jovens, e a cele-
bração do encerramento 
deste ciclo é um rito de 

mente desobstruiu a Estrada 
do Araribá após a queda de 
uma árvore. Deslizamentos 
de terra sem gravidade tam-
bém foram atendidos, mas 
a cidade acabou suportando 
bem os mais de 200mm de 
chuva, registrados no in-
tervalo de 24 horas em al-
guns bairros do município.
As polícias Militar e Civil 
também não tiverem registros 
graves, inclusive, garantindo 
um final de 2015 e início de 
2016 sem óbitos criminais 
para Ubatuba. O Capitão da 
PM, Fernando Assis, ressal-
tou as ações preventivas de 
bloqueio e abordagens, des-
tacando a redução de recla-
mações de comerciantes da 
orla central, mesmo durante 
o réveillon. O relato do Co-
mandante da 3ª Companhia 
da PM foi acompanhado pelo 
Delegado da Polícia Civil, 
Fausto Geraldo Moro Cardo-
so, que considerou este feria-
do de réveillon um dos mais 
tranquilos dos últimos anos, 
mesmo tendo aparentemente 
maior presença de visitantes.
A virada de ano para o Sal-
vamar do Corpo de Bombei-
ros também foi de bastante 
trabalho e resultados positi-
vos: dezenas de salvamentos 
e nenhuma morte por afo-
gamento nas diversas praias 
de Ubatuba com o serviço 
de guarda vida marítimo. 
Trabalho no mar e trabalho 
na terra, com a fiscalização 
combatendo o comércio am-
bulante irregular e a Guarda 
coibindo o máximo possível 
a perturbação do sossego de 
carros com som potentes.
Já o trânsito foi novamente o 
vilão e acabou prejudicando a 
coleta de lixo em alguns pon-
tos da cidade, simplesmente 
porquê os caminhões não 
conseguiam chegar. O trajeto 
entre o centro e o Sul, bem 
como entre o Centro e Oeste 
da cidade chegou a demorar 
horas nos últimos dias. Mes-
mo assim, de forma geral a 

passagem muito signifi-
cativo. Daqui para frente, 
cada vez mais, terão que 
amadurecer e tomar de-
cisões em relação a vida 
pessoal, a escolha de car-
reira, enfim, voltando-se 
para a construção do fu-
turo de cada um. Dese-
jamos que cada família 
seja capaz de apoiar e in-
centivar seu jovem a con-
tinuar os estudos e fazer 
boas escolhas na vida. Vi-
vemos tempos difíceis e 
nunca foi tão importan-
te uma base sólida para 
que o jovem possa seguir 
por caminhos saudáveis 
e de felicidade. Família 
e escola tem um papel 
fundamental na vida de 
cada criança, de cada 
adolescente e de cada jo-
vem e desejo que a Rede 
Municipal de Tremembé 
cumpra seu papel com 
cada vez mais qualidade, 
sendo capaz de dar uma 
boa base aos alunos e, 
ainda, ser um espaço de 
convívios e oportunidades 
para todas as famílias. Pa-
rabéns a todos os alunos 
jovens e a suas famílias”.
O Prefeito Marce-
lo Vaqueli, deixa tam-
bém suas palavras para 
os jovens formandos:
“Nunca esqueçam de 
nossa escola e dos 
ensinamentos que 
aprenderam. Que essa vi-
tória em concluir o Ensino 
Fundamental seja o início 
de outras conquista. Para-
béns e sucesso. Tenham fir-
meza, determinação, garra 
e coragem nessa nova eta-
pa de suas vidas que vai ser 
iniciada no próximo ano.”

limpeza da cidade funcionou, 
com destaque para a ação nas 
praias logo após a queima de 
fogos, deixando as areias 
branquinhas sem vestígios 
da festa da virada com cen-
tenas de milhares de pessoas.
Nas rodovias, apesar do ex-
cesso de veículos, as Polícias 
Rodoviárias Federal e Esta-
dual não registraram aciden-
tes graves com vítimas fatais 
entre o dia 30 de dezembro, 
até a manhã deste dia 4 de ja-
neiro. Sem problemas graves 
de maneira geral, o resultado 
também foi de tranquilidade 
no balanço da Santa Casa.
Neste intervalo de uma se-
mana da virada foram re-
gistrados dois óbitos, sendo 
um de paciente já há tem-
pos internado e outro uma 
morte por mal súbito de um 
turista, que já chegou sem 
vida ao hospital. Entretan-
to foram realizados mais de 
2.500 atendimentos entre 
dia 30/12 e 04/01, entre eles 
oito reversões de quadros de 
infarto agudo do miocárdio 
de turistas e moradores. O 
atendimento da Santa Casa 
foi apoiado pelos dois P.A. 
municipais (Maranduba e 
Ipiranguinha), que juntos 
atenderam quase mil pesso-
as neste feriadão da virada.
Para o prefeito Maurício, a 
união e o trabalho de todos 
os envolvidos foi fundamen-
tal para o clima de seguran-
ça e tranquilidade na cidade, 
mesmo nestes dias de ocu-
pação máxima dos turistas. 
“Acho importante manter-
mos este diálogo para que es-
tes índices permaneçam até o 
final do verão e que consi-
gamos conscientizar os visi-
tantes que todos podem cola-
borar de alguma forma para 
que o setor turístico siga mo-
vimentado sem causar preju-
ízos para a vida da cidade e 
da nossa população”, ressal-
tou Maurício, agradecendo 
o empenho de todos os pre-
sentes e seus comandados.

Alunos concluem o
Ensino Fundamental e 

são homenageados
pela Prefeitura

Municipal de Tremembé

Balanço do réveillon 
em Ubatuba - milhares 
de turistas e poucas 

ocorrências
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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

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 04/01/2016 e 04/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 163, Termo nº 6196
Faço saber que pretendem se casar FELIPE DOS SANTOS VIRGINIO e SHEILA DE LIMA RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 24 de março de 1974, de profissão autônomo, estado civil viúvo, 
residente na na Estrada Municipal do Aterrado, nº 1048, Aterrado, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO VIRGINIO, falecido em Tremembé/SP na data de 9 de 
julho de 2004 e de ELISABETE DOS SANTOS VIRGINIO, falecida em Taubaté/SP na data de 16 de julho de 2002. Ela é natural de Ponta Porã - MS, nascido a 19 de 
maio de 1989, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de SILVIO FRANCO RODRIGUES, 60 anos, nascido na 
data de 8 de outubro de 1955, residente em Ponta Porã/MS, natural de Amambai/MS e de MARIA APARECIDA DE LIMA, 56 anos, nascida na data de 7 de outubro 
de 1959, residente em Ponta Porã/MS, natural de Andradina/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 04/01/2016.

Tremembé, 5 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, vem COMUNICAR, 
que se encontra disponibilizado o acesso via internet a emissão de 

2ª via do carnê de IPTU 2016.
Mais Informações pelo site: www.camposdojordao.sp.gov.br

A empresa HERON REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA FINANCEI-
RA LTDA, inscrita na Receita Federal com CNPJ Nº. 52.538.675/0001-92 com 
sede na RUA BOM JESUS, 167, SALA 09 H - Centro,  CEP. 12120-000.INS-
CRIÇÃO MOBILIARIA: 3625, na cidade deTremembé/SP , comunica que 
foi extraviado o LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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Taubaté vai encerrar o ano 
de 2015 com uma redução 
de 74% no número de ca-
sos confirmados de dengue 
no comparativo com 2014.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológi-
ca foram registradas este 
ano 4.293 notificações da 
doença, que resultaram em 
2.507 casos confirmados 
autóctones e 1.552 nega-
tivos. Outros 234 casos 
aguardam o resultado dos 
exames. Um dos casos po-
sitivos resultou em morte.
Em 2014, Taubaté fechou 
o ano com 11.045 notifi-
cações, das quais 9.609 
foram positivas autócto-
nes e um caso positivo 
importado, com 1.435 re-
gistros negativos. Naquele 
ano foram contabilizadas 
oito mortes pela doença.
A redução de mais de 

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 

7.000 casos é resultado das 
estratégias montadas pela 
Prefeitura para a preven-
ção e combate ao Aedes 
aegypti, mosquito trans-
missor da dengue e que 
agora também é respon-
sável pelos casos de zika 
e chikungunya em todo o 
país. A cidade teve 9 noti-
ficações de casos suspei-
tos de zika em 2015, todos 
eles negativos. Em relação 
à chikungunya, o balan-
ço é de 19 notificações e 
16 casos negativos, com 
três aguardando exames.
Apesar dos números po-
sitivos, o momento é de 
alerta para evitar uma 
nova epidemia em 2016. 
De acordo com a última 
ADL (Análise de Densida-
de Larvária), realizada em 
outubro, Taubaté atingiu 
um indicador de infestação 

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 larvas do Aedes aegypti 
de 1,7 pontos no IB (Índice 
Breteau). O número é pre-
ocupante já que o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos, o que significa que, 
para cada 100 imóveis vi-
sitados, somente um apre-
sentaria larvas do mos-
quito. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Uma nova ADL será reali-
zada em Taubaté em janei-
ro. Cerca de 3.600 imóveis 
devem ser visitados pelos 
agentes. A cidade é dividi-
da em seis áreas, onde são 
verificadas a existência 
de larvas do mosquito e 
os tipos de recipientes em 
que foram encontradas. A 
prefeitura reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito.

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

Taubaté fecha 2015 
com redução de 74% de 

casos de dengue

Teatro terá atividades 
gratuitas nas férias

em Pindamonhangaba

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 

A vigilância epidemioló-
gica da secretaria munici-
pal de saúde de Caçapava 
continua com o programa 
de intensificação de com-
bate ao Aedes aegypti, 
com as constantes visitas a 
locais que possam tornar-
se criadouros do mosqui-
to, transmissor da dengue, 
febre chikungunya e zika 
vírus. A equipe da vigi-
lância também promove 
campanha educativa de 
impacto. De julho de 2015 

As matrículas para a rede 
municipal de Caçapava 
de ensino de educação 
infantil I, II e III e do en-
sino fundamental I (1º ao 
5º ano) para o ano de 2016 
foram abertas nesta segun-
da-feira, 4. Os pais ou res-
ponsáveis pela criança de-
vem procurar pela escola 

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 

para cá, quando iniciou 
mais um chamado “ano 
Dengue” Caçapava teve 
dois casos da doença e cin-
co aguardam resultado de 
exames. Depois dos feria-
dos prolongados do final 
do ano, quando aumenta 
o número de pessoas que 
se deslocam para outras 
cidades, cresce o perigo 
da “importação” da doen-
ça, daí a necessidade de 
intensificar a prevenção. 
A vigilância epidemioló-

mais próxima de sua resi-
dência e levar os seguintes 
documentos: RG, certidão 
de nascimento da criança 
e comprovante de ende-
reço. Outros documentos 
podem ser solicitados pela 
escola. As secretarias das 
escolas atendem das 8h às 
12h e das 14h às 17h, de 

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.

gica conta com um ônibus 
para transporte da equipe e 
aparelho nebulizador para 
espalhar produtos que 
eliminem os criadouros. 
Todo esforço deve vir 
acompanhado da partici-
pação dos moradores em 
geral com a facilitação 
do trabalho das equipes. 
Qualquer suspeita deve 
ser comunicada pelo te-
lefone 3653-3074, ou 
153, do COI (Centro de 
Operações Integradas).

segunda as sextas-feiras. 
Caçapava tem 27 escolas 
municipais. As escolas de 
educação infantil I, II e 
III atendem crianças de 3 
a 5 anos. O ensino funda-
mental I recebe crianças 
com idade a partir de 6 
anos. O ano letivo come-
ça no dia 15 de fevereiro.

A Secretaria da Fazenda alerta
sobre fraudes em relação ao

pagamento do IPVA 2016
Caçapava continua ações

de combate ao Aedes aegypti

Abertas matrículas para infantil
e ensino fundamental I da rede 

municipal de Caçapava

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


