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Prefeitura de Taubaté 
apoia Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de
São Paulo selecionou a ci-
dade de Taubaté para ser 
contemplada com
cursos EAD (à distância) 
por meio do Programa Na-
cional de Acesso ao
Ensino Técnico e Empre-
go (PRONATEC). Os cur-
sos EAD são destinados 
para as pessoas acima de 
15 anos e as inscrições vão 
até o dia 18 de agosto, po-
dendo ser efetuada apenas 
uma inscrição por CPF.
Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, para realizar a 

pré-inscrição, munidos de 
um documento com foto e 
o CPF. A continuidade do 
processo é online e o aluno 
receberá as instruções via 
e-mail.
São 30 vagas para cada um 
dos cursos ofertados e são 
eles: Reciclador; Recep-
cionista; Editor de Projeto 
Visual Gráfico; Editor de 
Vídeo; Eletricista de Au-
diovisual; Iluminador Cê-
nico; Ilustrador; Locutor
-Apresentador-Animador; 
Operador de Câmara; So-
noplasta; Agente de Ges-
tão de Resíduos Sólidos; 
Auxiliar de Fiscalização 
Ambiental; Operador de 
Aterro Sanitário de Re-

síduos Sólidos Urbanos; 
Assistente Administrati-
vo; Assistente de Recursos 
Humanos e Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) – 
Básico.
SERVIÇO Pré-inscrição 
nos cursos EAD do PRO-
NATEC (Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: até 18 de agosto de 
2017
Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h

Barbatuques traz aula 
show para a FLIT 2017

Nova UBS Azeredo inicia atividades nesta semana

O grupo musical Barba-
tuques é mais uma atra-
ção confirmada para a 
Flit (Feira de Literatura 
Infantil de Taubaté), que 
acontecerá de 11 a 17 de 
setembro na cidade. Com 
uma aula show de 50 mi-
nutos, “Barbatuquices”, 
eles prometem entreter 
todas as idades no evento 
que acontecerá na Avenida 
do Povo.
O grupo musical, funda-
do em 1995, tem como 
proposta a utilização do 
corpo como instrumento 
musical. O Barbatuques 
deu origem a diferentes 
técnicas de percussão cor-
poral, percussão vocal, 
sapateado e improvisação 
musical, desenvolvidas 
em suas experiências cole-
tivas e somadas à bagagem 

O atendimento da UBS 
Azeredo “Dona Terezi-
nha Moretti”, inaugurada 
na sexta-feira (28), teve 
início nesta segunda-feira 
(31). A unidade está pre-
parada para realizar, por 
mês, uma média de 600 
consultas médicas, 300 
consultas de enfermagem, 
300 procedimentos, além 
do acolhimento dos muní-
cipes em livre demanda.
Os moradores do Lotea-
mento Azeredo,Vale do 
Sol, Padre Rodolfo e re-
gião serão atendidos no 
novo prédio, que tem um 
total de 360 m² de área, 
com ambientes como con-
sultórios, salas de aco-

individual de seus 14 inte-
grantes. Seus espetáculos 
musicais, álbuns, treina-
mentos e oficinas, que já 
foram levados a mais de 
20 países, são difundidos 
como uma estética con-
temporânea e uma impor-
tante ferramenta educacio-
nal.
As atividades propostas 
pelo grupo desenvolvem 
a criatividade, a coordena-
ção psico-motora e a per-
cepção de si mesmo e do 
outro. O grupo possui três 
CDs lançados e já foi con-
templado com  o “Prêmio 
TIM de Música Brasilei-
ra”, como melhor grupo de 
MPB (2006).
Entre tantos eventos im-
portantes destacam-se: as 
participações na cerimô-
nia de encerramento dos 

lhimento, sanitários com 
acessibilidade, salas para 
curativos, inalação, vaci-
nas, procedimentos, entre 
outros. Os funcionários es-
tão motivados e têm como 
meta realizar um atendi-
mento mais humanizado 
para as famílias.
A inauguração, realiza-
da na sexta-feira, contou 
com a presença de au-
toridades, familiares da 
homenageada e do pre-
feito,que lembrou sobre a  
importância da huma-
nização na saúde. “Para 
honrar a patronesse da 
unidade, Dona Terezi-
nha, que tenhamos nesse 
prédio seu exemplo vivo 

jogos olímpicos Rio 2016, 
na Copa do Mundo da 
África e no evento oficial 
da FIFA em Johanesburgo 
para o anúncio da Copa de 
2014, nas seis edições já 
realizadas do International 
Body Music Festival, Fei-
ra do Livro de Frankfurt, 
a ExpoShangai, Festival 
Europalia, Paleo e Ella 
Fritzgerald, Festival de 
Nyon e Festival Lollapa-
looza. Além da participa-
ção na trilha sonora dos 
filmes Rio 2 e O Menino e 
o Mundo.
O dia e horário da apre-
sentação ainda estão sen-
do definidos pela Comis-
são Organizadora da Flit 
e serão divulgados até a 
semana que vem, já com a 
programação completa da 
semana.

na acolhida às pessoas, 
com respeito e carinho. A 
vida é um eterno continu-
ar. Demos continuidade a  
essa obra e com certeza 
toda a equipe que vai tra-
balhar nesse prédio dará 
continuidade ao exemplo 
de Dona Terezinha Moret-
ti”, concluiu.
A UBS homenageia Tere-
zinha Gertrudes - “Dona 
Terezinha Moretti”, de 
acordo com o projeto de 
lei nº 119/2017, de autoria 
do vereador Carlos Eduar-
do de Moura.
A nova UBS fica na Rua 
Antonio Bueno de Carva-
lho Filho, 61, Jardim Aze-
redo, Moreira César. 
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados e 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete, pelo contrário, Se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem uma crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo 
por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são 
invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontrolável, provocando diversas 
reações na parte física, como aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia de-
vem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Vocês têm esgotos?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo ai pendurado?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...
***
A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? Diz ele espantado. A senhora trabalha aqui há tantos anos 
e eu até deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, elas não 
abrem os cofres...

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma 
solução. Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, 
será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir avançar. Aprendi que, per-
demos muito tempo nos preocupando com fatos que muitas vezes só existem em 
nossa mente. Aprendi que, é necessário um dia de chuva para darmos valor ao Sol, 
mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol nos queimará. Aprendi que, heróis 
são aqueles que realizam obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi 
necessário e assumiram as conseqüências. Aprendi que, não importa em quantos 
pedaços meu coração foi partido, o mundo não vai parar para que o consertem. 
Aprendi que ao invés de ficar esperar alguém me trazer flores é melhor plantar um 
jardim. Aprendi que, amar não significa transferir para os outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a cada um a tarefa de apostar nos seus talentos e 
realizar os seus sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho 
na vida, mas o que eu tenho e que, além de uma família, tenho amigos, que eu 
escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às vezes me ferir e talvez não 
me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que não me amem muito, 
talvez seja o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi que, toda 
mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma 
porta aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não 
vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda 
está por vir. Foi então que aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o 
medo de partir em busca de novos sonhos.

Pensamentos, provérbios e citações 

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.

Anistia de juros e multas da 
Prefeitura de Caraguatatuba é 
prorrogada até 31 de agosto

Os contribuintes podem 
quitar os débitos com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba até o dia 31 de agosto, 
com desconto de multas e 
juros mora na anistia de 
tributos do “Programa Re-
gulariza Caraguatatuba”. 
O benefício terminaria no 
dia 31 de julho, mas foi 
prorrogado por mais um 
mês em face dos inúmeros 
contribuintes que procura-
ram a Prefeitura.
O atendimento ao públi-
co é das 9h às 16h30, na 
Seção de Dívida Ativa do 
Paço Municipal, no Cen-
tro. Os descontos variam 
conforme a forma de pa-
gamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou par-
celamento.
Ao todo, 3.829 atendi-
mentos foram registrados 
na anistia entre os dias 3 e 
31 de julho. O vencimento 
da anistia de juros e multas 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba foi prorrogado pelo 
Decreto 723 de 28 de julho 

de 2017.
A anistia é concedida me-
diante requerimento do 
cidadão isento de taxas e 
emolumentos, com dis-
pensa de 100% do valor de 
juros e multa no pagamen-
to em cota única; dispensa 
de 90% do valor de juros e 
multa para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; dispensa de 80% do 
valor de juros e multa para 
pagamento em até seis 
parcelas mensais iguais; 
dispensa de 60% do valor 
de juros e multa para paga-
mento em até 12 parcelas 
mensais iguais; dispensa 
de 40% do valor de juros 
e multa para pagamento 
em até 24 parcelas mensais 
iguais.
O benefício da anistia 
alcança todos os contri-
buintes em débitos com 
a Fazenda Municipal, in-
cluindo a negociação fei-
ta em período anterior à 
vigência da lei e que não 
foi quitada, bem como os 

inscritos na dívida ativa ou 
executados judicialmente.
Requerimento
Para facilitar o atendi-
mento traga o número de 
identificação do imóvel e/
ou inscrição municipal, 
requerimento preenchido 
e cópia do RG e CPF. Caso 
o requerente não seja o 
contribuinte cadastrado, 
é necessário trazer a pro-
curação. O requerimento 
e o modelo de procura-
ção estão disponíveis no 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ na parte do Re-
gulariza Caraguatatuba.
A Seção de Dívida Ati-
va da Secretaria da Fa-
zenda fica no Paço Mu-
nicipal, localizado na  
Rua Luiz Passos Júnior, 
50 – Centro. Os telefones 
de contatos são (12) 3897-
8182/8166/8222. Outras 
informações também 
podem ser obtidas pelo 
e-mail dividaativa.fazen-
da@caraguatatuba.sp.gov.
br.
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Duas vagas 
de emprego 

em  
Tremembé

Operador (a) de Call 
Center ->  Com expe-
riência e com domicílio 
em Tremembé. Interes-
sados enviar currículo 
para: vagastremembe@
gmail.com
 
Supervisor (a) de Call 
Center -> Com experi-
ência e com domicílio 
em Tremembé . Interes-
sados enviar currículo 
para: vagastremembe@
gmail.com

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2017

PLANO DIRETOR

Em atendimento ao artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, visando promover debates com a participa-
ção popular e de associações representativas dos vários seguimentos da co-
munidade com o objetivo de incentivar a participação popular na discussão 
do Projeto de Lei do Executivo nº 06/17, a Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato CONVIDA toda a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que apre-
sentará o Projeto de Lei do Plano Diretor do município de Monteiro Lobato/
SP,  que será realizada, a partir das  18h00mim do dia 18 de agosto de 2017, 
no Plenário da Câmara Municipal. 

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 03/08/2015.

Protocolo : 17 - 28/07/2017
Devedor : ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS
Documentos : CPF 426.837.518-00
Espécie : NP

Tremembé, 02 de Agosto de 2017.

Moreira César recebe eventos 
que valorizam arte urbana

Prefeitura acelera limpeza
pública levando serviços aos 

bairros e orla marítima

No último final de sema-
na, dias 29 e 30, o distrito 
de Moreira César recebeu, 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba, eventos que va-
lorizam a cultura de rua e a 
arte urbana.
No sábado (29), o CEU 
das Artes recebeu durante 
a tarde uma programação 
repleta de atividades. O 
evento “Cultura de Rua no 
Céu” foi o encerramento 
do Workshop “Rap e Me-
ditação”, ministrado pela 
naturopata, yogue e MC 
Dani da Terra e da MC de 
Taubaté, Annie.
O evento contou com po-
ckets shows, apresenta-
ções de danças, e um lugar 
reservado para os grafitei-
ros, além de o microfone 
ficar aberto para qualquer 
pessoa que tivesse interes-
se em se apresentar.
“Foi muito legal, os gra-
fites, e a apresentação da 
Dani da Terra com o Rap 
Meditação, nós pudemos 

Os serviços de limpeza 
pública em Caraguata-
tuba, desde ontem, pros-
seguem em ritmo acele-
rado, depois da chegada  
dos 135 funcionários con-
tratados pela empresa ter-
ceirizada.
Com o reforço, a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep), pode atender com 
muito mais agilidade e efi-
ciência os diversos bairros 
da cidade, a região central 
e toda a orla marítima.
Hoje (02/08) pela ma-
nhã, um grupo de 10 fun-
cionários fez a roçada e 

conscientizar os jovens 
sobre a manutenção dos 
equipamentos, e iremos 
fazer um mutirão para fi-
nalizar e para manter a 
manutenção dos muros, 
além de poder divulgar os 
nossos cursos”, comenta o 
coordenador do CEU das 
Artes, Luis Claudio de 
Oliveira.
Já no domingo (30), acon-
teceu o Sopa de Letras, Se-
gundo Festival de Graffiti 
de Pindamonhangaba. Das 
8h às 18h, os grafiteiros 
puderam fazer uma inter-
venção artística no viaduto 
Jorge Augusto Mesquita, 
no centro de Moreira Cé-
sar. A grafiteira Samanta 
Briet, de Caçapava, segue 
profissionalmente a car-
reira desde 2012 e ressalta 
a valorização da arte. “É 
importante como revita-
lização das ruas, além de 
ajudar na parte de divul-
gar a cultura de rua”, disse. 
Sua marca característica é 
o desenho de uma gata, e 

varrição da Avenida Ge-
raldo Nogueira da Silva, 
no trecho da praia do In-
daiá. No canteiro central 
da avenida, uma roça-
deira mecânica acelerou  
os trabalhos deixando a 
região limpa em pouco 
tempo. Para fazer a limpe-
za das guias e sarjetas na 
região, uma roçadeira Bob 
Bod cumpriu com a tarefa.
No bairro do Poiares, na 
região central, quatro fun-
cionários equipados com 
roçadeiras limparam o 
canteiro central da Traves-
sa Jorge Leite Vieira. No 
período da tarde, a equipe 

ela pinta de acordo com o 
tempo disponível, poden-
do se dedicar por horas ou 
dias à arte.
Já Adriano R. da Silva, co-
nhecido como “nível 4”, é 
do bairro Mantiqueira e 
faz grafites há 12 anos. “É 
importante para o desen-
volvimento da cultura de 
rua, além de me auxiliar a 
ganhar um dinheiro extra”, 
contou. Sua principal ca-
racterística são as letras de 
seu nome em 3D.
A munícipe do bairro Par-
que São Domingos, Luana 
Rosa da Silva, estava apre-
ciando o evento. Ela co-
nhece alguns dos envolvi-
dos e aprovou a iniciativa. 
“Acho a idéia maravilhosa, 
gosto de participar desses 
eventos por ser uma ma-
nifestação artística, que 
reúne pessoas que têm a 
mesma cultura”, completa.
Além do grafite, o evento 
contou com apresentações 
de música, dança, e bata-
lha de MC’s.

prossegue os trabalhos nas 
avenidas paralelas.
Na orla da praia da Massa-
guaçu, região Norte, outra 
equipe com 10 funcioná-
rios limpou toda a exten-
são da ciclovia, paralela à 
rodovia Rio-Santos.
Diariamente, as equipes 
são programadas para 
atender diferentes bairros, 
que receberão os serviços 
periodicamente.
Segundo o secretário de 
Serviços Públicos, Rober-
ti Costa, a meta é fazer de 
Caraguatatuba uma refe-
rência em limpeza pública 
em pouco tempo.
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Tênis de Mesa de Taubaté 
traz 13 medalhas do
Valeparaibano em

Caraguá

Construções irregulares 
serão notificadas com

cobrança de IPTU
complementar

Cinco taubateanos
integram a Seleção

Brasileira de Handebol 
em Mundial

Prefeitura lança implementos agrícolas 
durante Dia do Produtor Rural

A equipe de Taubaté con-
quistou cinco medalhas 
de ouro, quatro de prata 
e quatro de bronze na IV 
etapa do Campeonato Va-
leparaibano de Tênis de 
Mesa, em Caraguatatuba, 
no último domingo, dia 
30 de julho. Os destaques 
foram os atletas Jonas Mo-
radei, que foi ouro, e Jo-
nas Izumi, com bronze na 
principal categoria, que é 
adulto masculino.
O próximo compromisso 
da equipe será no dia 6 
de agosto (domingo), às 

Os imóveis que ampliaram 
as residências e não avisa-
ram a administração muni-
cipal vão receber uma no-
tificação e um novo carnê 
com a cobrança de IPTU 
complementar referente a 
2017.
Para o diretor de Receitas 
e Fiscalização Fazendária, 
Vicente Corrêa da Silva, 
esta é uma oportunidade 
para os proprietários de 
imóveis que fizeram refor-
mas e ampliações, e não 
regularizaram a constru-
ção junto à Prefeitura.  A 
Prefeitura vai dar a oportu-
nidade de pagamento com 
desconto de 10% para o 
pagamento a vista ou par-
celamento de até 5 vezes 
com 2% de desconto no 
valor complementar.
“Sempre que o morador 
realizar modificações nas 
construções deve procurar 

Cinco taubateanos inte-
gram a Seleção Brasileira 
de Handebol, que disputa a 
partir do dia 8 de agosto, o 
Campeonato Mundial Ju-
venil na Geórgia. Além de 
Leonardo Comerlato (la-
teral), Guilherme Torriane 

O Sindicato Rural recebeu 
diversas atividades em co-
memoração ao Dia Nacio-
nal do Agricultor (29 de 
julho). Em Pindamonhan-
gaba a data é conhecida 
como Dia do Produtor Ru-
ral e a comemoração teve 
início na quarta-feira (26) 
e se encerrou no sábado 
(29). O evento é realizado 
em conjunto pelo Sindi-
cato Rural e Conselho de 
Desenvolvimento Rural, 
com apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. A 
grande atração do even-
to, no sábado, foi a en-
trega dos implementos 
agrícolas, realizado pela 
Prefeitura, para compor 
a patrulha agrícola: uma 
plantadeira de pastagem, 
uma plataforma colhedo-
ra de forragem e uma en-
canteiradora.“A Patrulha 
Agrícola visa disponibili-
zar máquinas e implemen-
tos agrícolas aos pequenos 
produtores do município, 
aumentando a produtivi-
dade e ajudando as pesso-

8h30, pelos Jogos do Vale 
do Paraíba, no ginásio da 
escola municipal Evaristo 
Campista Cesar, no bairro 
Estiva, em Taubaté.
Classificação (Campeona-
to Valeparaibana de Tênis 
de Mesa)
Jonas Moradei – Campeão 
– Adulto Masc.
João Feliciano – Campeão 
– Juvenil Masc. (NF)
Lucas Schinaque – Cam-
peão – Adulto Masc. (NF)
Thiago Luz – Campeão – 
Juvenil Masc.
Julio Cesar Amaral – Cam-

o Departamento de Plane-
jamento da Prefeitura para 
regularização da constru-
ção”, explica Vicente.
A cobrança do IPTU com-
plementar refere-se à dife-
rença de áreas edificadas e 
não declaradas pelo con-
tribuinte. O lançamento 
do imposto complementar 
é realizado quando fica 
constatada esta diferença 
através de imagens feitas 
por satélite. O morador irá 
receber junto com a noti-
ficação uma foto aérea do 
imóvel.
Para contestação é neces-
sários agendar horário no 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Basta cli-
car em Acesso Rápido, op-
ção IPTU complementar, 
fazer o login com os dados 
especificados em Login 
Imóvel e Senha Imóvel, e 
escolher a opção Agenda-

(ponta), Gustavo Andrade 
(lateral) e Guilherme Bor-
ges (pivô), que já estavam 
com o grupo, Rafael Akio 
(supervisor técnico) foi 
convidado a fazer parte do 
selecionado pelo treinador 
Washington Nunes.

as que não possuem aces-
so ao maquinário”, explica 
o diretor de Agricultura, 
Paulo Ricardo Nicolás Im-
parato. Para utilizar o ser-
viço, os produtores devem 
fazer uma solicitação no 
Departamento de Agri-
cultura, localizado na Av. 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso, n°1181.Na ocasião, 
o evento contou com café 
da manhã para os produto-
res rurais, uma solenidade 
com a presença de diver-
sas autoridades, além de 
uma benção ecumênica e 
a quarta edição do “Gen-
te do Campo Alimentan-
do a Cidade”. O objetivo 
do evento é valorizar os 
produtores e divulgar a 
importância que eles pos-
suem para a economia da 
cidade. O evento acontece 
há 60 anos, e esse ano con-
tou com diversos produtos 
do município, como arroz 
preto e de outras qualidade, 
queijos de vaca e de cabra, 
legumes, verduras e doces 
típicos. Além da presença 

peão – Pré-Senior (NF)
Renato Rezende – Vice – 
Juventude (NF)
Márcio Godoy – Vice – 
Veterano
Leandro Silva – Vice – 
Pré-Senior
Luciano Lucilio – Vice – 
Senior
Jonas Izumi – 3º Lugar – 
Adulto Masc.
Erick Silva – 3º Lugar – 
Juvenil Masc. (NF)
Renan Monteiro – 3º Lu-
gar – Adulto Masc. (NF)
Diego Santos – 3º Lugar 
Juventude (NF)

mento. 
Os documentos exigidos 
para atendimento são: RG 
e CPF do proprietário e ou 
compromissário; Se côn-
juge, apresentar certidão 
de casamento; Escritura 
ou comprovante de com-
pra e venda; No caso de o 
requerente não ser o pro-
prietário e ou compromis-
sário, nem estar em situa-
ção de cônjuge, apresentar 
procuração, RG e CPF; 
e no caso de mais de um 
proprietário, deverão ser 
apresentados os documen-
tos de todos. 
As notificações com co-
brança extra do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) começam a 
ser entregues no mês de 
agosto. Aproximadamen-
te 19 mil imóveis terão a 
oportunidade de regulari-
zar suas construções.

A seleção está concentra-
da em São Bernardo do 
Campo e viaja no próximo 
domingo, dia 6 de agosto, 
para a Geórgia.
O Brasil estreia no dia 8 de 
agosto contra a Coreia do 
Sul.

de feira de artesanato Arte 
Encanto e a barraca da 
Apae, que recebeu toda a 
renda obtida com a venda 
de alimentos e bebidas.O 
tradicional Torneio Lei-
teiro premiou com 17 mil 
reais as duas categorias 
disputadas, regularidade 
e produtividade. Na regu-
laridade, vence o animal 
que mais se aproximar da 
meta estipulada na sua ins-
crição - produzir 20, 25 ou 
30 kg de leite/dia. O ven-
cedor foi o produtor Edu-
ardo Faria Raposo Lopes. 
Na produtividade, vence o 
animal que produzir maior 
quantidade de leite duran-
te o torneio. O vencedor 
foi o produtor José Rena-
to Bicudo.Os produtores 
presentes puderam parti-
cipar de palestras gratuitas 
como a Elanco Brasil e a 
Poli-Nutre, além da pales-
tra com a equipe do Bran-
co do Brasil, sobre o Plano 
Safra 2017/2018 de linhas 
de créditos para produto-
res rurais.


