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A GAzetA dos Municípios

Estado reforça risco de 
casos de febre amarela 

em Taubaté e região

Documento encaminha-
do pela Regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica) reforça o 
alerta sobre o risco do sur-
gimento de casos de febre 
amarela em Taubaté e re-
gião.
De acordo com o docu-
mento, existe hoje a circu-
lação do vírus em Taubaté 
e em outros municípios 
que integram o GVE 33, 
“sendo provável em breve 
o aparecimento dos pri-
meiros casos humanos de 
febre amarela se houver 
população suscetível, não 
imunizada”.
A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté investiga 
um caso suspeito de febre 
amarela de um homem de 
52 anos que foi internado 
na última terça-feira, dia 
6 de fevereiro, no Pronto-
Socorro. Ele foi transferi-
do na quarta-feira, dia 7 de 
fevereiro, para um hospital 
do município. Não houve 
relato de deslocamento 
por parte do paciente para 
outra cidade, porém ele in-
formou que esteve em área 
de mata. O estado de saúde 
do paciente é estável. Foi 
feita a coleta de exames 
para análise no Instituto 
Adolfo Lutz.
Quanto aos outros três ca-

sos suspeitos, sendo um 
deles de um morador de 
Pindamonhangaba, a Vi-
gilância Epidemiológica 
aguarda os resultados fi-
nais por parte do instituto.
Desde o dia 25 de janei-
ro, início da Campanha 
de Vacinação contra a Fe-
bre Amarela em Taubaté, 
49.136 pessoas foram va-
cinadas, o que representa 
uma cobertura de 19,49%. 
O indicador ainda é consi-
derado reduzido, já que a 
meta estabelecida pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de é de 95%, equivalente a 
252 mil habitantes.
Carnaval
Diante deste quadro, a Se-
cretaria de Saúde ampliou 
as ações durante o período 
de Carnaval em Taubaté. 
No Sábado de Carnaval, 
dia 10 de fevereiro, a po-
pulação pode comparecer 
aos Pamos São Pedro e 
Três Marias 2 das 8h às 
17h. As duas unidades vão 
funcionar direto, sem in-
tervalo para o almoço.
Também está previsto para 
o sábado um mutirão de 
vacinação na praça Dom 
Epaminondas, centro da 
cidade, entre 8h e 13h.
Na sequência, a equipe 
se desloca para o Taubaté 
Shopping. A vacinação no 

centro de compras no sá-
bado acontece das 14h às 
17h. O posto de vacinação 
no Taubaté Shopping tam-
bém vai funcionar no do-
mingo, segunda e terça de 
Carnaval  das 12h às 18h.
A partir das 13h de Quar-
ta-feira de Cinzas, a vaci-
nação será retomada nas 
27 unidades de rotina que 
integram a campanha.
Postos
Novos postos de vacinação 
também devem ser instala-
dos em locais com grande 
circulação de pessoas já a 
partir de quinta-feira, dia 
15 de fevereiro. Um dos 
locais confirmados é a Ro-
doviária Velha, com horá-
rio de vacinação das 8h às 
17h. O outro local é a Poli-
clínica Municipal, ao lado 
do Pronto-Socorro.
O risco de propagação do 
vírus da febre amarela é 
real e a população precisa 
se imunizar. A Campanha 
de Vacinação contra a Fe-
bre Amarela está prevista 
para terminar no dia 17 de 
fevereiro.
Estratégia de Carnaval
Sábado – 10 de fevereiro
Praça Dom Epaminondas 
– vacinação das 8h às 13h
Taubaté Shopping – vaci-
nação das 14h às 17h
Pamo São Pedro – vacina-
ção das 8h às 17h
Pamo Três Marias 2 – va-
cinação das 8h às 17h
Domingo, segunda e terça 
– 11, 12 e 13 de fevereiro
Taubaté Shopping – vaci-
nação das 12h às 18h
Quarta-feira de Cinzas – 
14 de fevereiro
Retomada da campanha a 
partir das 13h nas unida-
des

Trecho da avenida
Bandeirantes é liberado 

para o tráfego

Prefeitura de Ilhabela
desativa lixeira
subterrânea do

Centro Histórico

A Prefeitura de Taubaté li-
berou às 14h30 desta sex-
ta-feira, dia 9 de fevereiro, 
o tráfego de veículos no 
trecho da avenida Bandei-
rantes interditado em 11 
de janeiro por conta das 
fortes chuvas.
Obras de escoramento da 
rede de abastecimento e de 
galerias de águas pluviais, 
instalação de aduelas, re-
composição do solo e do 
pavimento asfáltico foram 
realizadas por meio de 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretarias 
de Meio Ambiente e Ser-
viços Urbanos, desativou 
na manhã desta sexta-fei-
ra, 9, a lixeira subterrânea 
localizada em frente ao 
Centro Cultural da Vila, 
entre a Avenida Pedro de 
Paula Moraes e a Rua São 
Benedito – Centro Históri-
co.
A ação dá início à reestru-
turação de todas as lixeiras 
subterrâneas, além da revi-

uma parceria entre a pre-
feitura e a Sabesp. Coube 
ao poder público a cessão 
de mão de obra e à conces-
sionária a aquisição  dos 
materiais. A conclusão dos 
serviços vai ocorrer após 
a aplicação da segunda 
camada de asfalto e a pin-
tura da sinalização  viária. 
O cronograma desta etapa 
final deve ser definido a 
partir da próxima semana 
em conjunto entre as se-
cretarias de Obras e Mobi-

talização do Centro Histó-
rico. “O projeto das lixei-
ras necessita de um novo 
planejamento e estrutura, 
já que hoje ele não atende 
o despejo correto dos resí-
duos”, declarou o prefeito 
Márcio Tenório.
Atualmente, o município 
conta com cinco equi-
pamentos, sendo três na 
Vila, um na orla da Praia 
das Pedras Miúdas (Ilha 
das Cabras) e um na Praia 
Grande, cada uma com-

lidade Urbana.
O segundo trecho da ave-
nida Bandeirantes com 
problemas de galeria rece-
beu obras emergenciais de 
contenção. Como a parte 
da tubulação afetada en-
contra-se dentro da área 
de domínio da Via Dutra, 
o projeto executivo de re-
composição precisa ser 
aprovado pela concessio-
nária. A documentação já 
foi enviada para a Nova-
Dutra.

porta cerca de 3m³ de resí-
duos. “Essa foi a primeira 
lixeira que desativamos já 
que, além de não suprir o 
volume de descarte, não 
está em local adequado e 
atrapalha o comércio dos 
artesãos instalados nesta 
área”, explicou o secre-
tário de meio ambiente, 
Mauro de Oliveira.
A estrutura da lixeira foi 
completamente removida 
e o local coberto com areia 
e bloquetes.
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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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté

capacita agentes do CAS

Técnicos da Secretaria de 
Meio Ambiente de Tauba-
té e funcionários da em-
presa ECO Taubaté rea-
lizaram um treinamento 
com 80 agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos).
O objetivo do encontro, 
realizado na última quar-
ta-feira, dia 7 de fevereiro, 
foi capacitar os agentes 
para que, durante as visi-
tas casa a casa no combate 
ao Aedes aegypti, possam 
reforçar com a população 
a importância da coleta se-
letiva, da separação e des-
carte correto de materiais 
recicláveis. A intenção 
também é fazer um novo 
treinamento para agentes 
das unidades de ESF (Es-
tratégia de Saúde da Famí-
lia).
O Programa de Coleta Se-
letiva recolheu somente no 
mês de dezembro de 2017 

em Taubaté o equivalente 
a 255,6 toneladas de mate-
rial reciclável.
No acumulado do ano pas-
sado, entre junho e dezem-
bro, o programa evitou 
que 1.490,44 toneladas de 
lixo seco e limpo fossem 
misturadas aos resíduos 
orgânicos. Todo esse ma-
terial foi direcionado às 
cooperativas.
A implantação do Pro-
grama de Coleta Seleti-
va, ocorrida em junho de 
2017, atende às exigências 
da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. O servi-
ço vem sendo aprimorado 
de forma contínua.
Hoje, são disponibiliza-
dos dois caminhões baús 
e dois caminhões com-
pactadores para realizar a 
coleta do “lixo seco” em 
toda a cidade. Os bairros 
foram divididos em 18 se-
tores atendidos de acordo 

com o calendário. O dia 
e período da coleta estão 
disponíveis no site www.
taubate.sp.gov.br/coleta-
seletiva e podem ser con-
sultados também no SAC 
0800.541.1202, que fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h.
A orientação é para que 
moradores e comerciantes 
separem o material e de-
posite-os, em sacos plásti-
cos, em frente às residên-
cias e comércios nos dias 
e períodos corretos em 
que o caminhão da Coleta 
Seletiva irá passar. O pro-
cedimento também é váli-
do para os moradores de 
condomínios horizontais e 
verticais. Não é necessário 
identificar o lixo e também 
não há limite de quantida-
de de material para ser re-
colhido. O lixo reciclável 
precisa ser necessariamen-
te limpo e seco.

Prefeitura de Caçapava
realiza recuperação de asfalto 

na Rua do Porto

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, realizou nesta manhã 

a troca de solo de um tre-
cho danificado da rua do 
Porto. 
No local, foram realizados 

os trabalhos de retirada do 
antigo pavimento (fresa-
gem), com aplicação de 
pedra rachão e brita para 
nivelamento e aplicação 
do asfalto novo, com o ob-
jetivo de melhorar o tráfe-
go na rua que é intenso.
Por conta das obras, o 
trânsito foi bloqueado, tor-
nando uma das vias mão 
dupla. Agentes de trânsito, 
da Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana, esti-
veram no local realizando 
a sinalização.
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Prefeitura de Caraguá
mobiliza equipes para

socorrer moradores da região 
Sul após as fortes chuvas

Eleições da CIPA da
Prefeitura de Caraguatatuba 

começam na segunda

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que des-
de a tarde de quarta-feira 
(15/02) vem trabalhando 
na limpeza e desobstrução 
de vias nos bairros atingi-
dos pelas chuvas intensas 
das últimas horas.
Há relatos de alagamentos 
no Indaiá, Perequê-Mirim, 
Travessão, Porto Novo e 
Morro do Algodão.
Segundo a Defesa Civil, 
o acumulado de 48 ho-
ras chega a 63 milímetros 
e a cidade está em estado 
de observação, de acordo 
com o Plano Preventivo de 
Defesa Civil (PPDC), em 
vigor desde 1º de dezem-
bro de 2017.
Os alagamentos foram 
causados pelas chuvas in-
tensas, aliada a maré alta 
que chegou a um pico de 
1,2 metros ontem à tarde.
Segundo as informações 
atualizadas, até o momen-
to 13 pessoas (adultos e 
crianças) estão alojadas no 
Centro Esportivo Muni-
cipal (CEMUG). As ativi-
dades esportivas no local 
foram suspensas.
A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba informa 

As eleições para os repre-
sentantes dos servidores 
na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(CIPA), da Prefeitura de 
Caraguatatuba, ocorrem 
entre segunda e sexta-feira 
(19 e 23/2), das 9h às 16h, 
em 11 urnas colocadas nas 
secretarias municipais. Ao 
todo, 23 servidores dispu-
tam as 12 vagas da CIPA. 
A apuração dos votos será 
na quarta-feira, dia 28 de 
fevereiro, às 10h, na Di-
visão de Medicina e Segu-
rança do Trabalho.

que colocou a disposição 
médicos e enfermeiros 
para atendimento princi-
palmente na Região Sul da 
cidade. As aulas em esco-
las da Região Sul da cidade 
estão normais.
O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
acompanhou de perto os 
trabalhos de remoção de 
famílias do Perequê-Mi-
rim, bairro mais atingido 
no município.
Além disso, atendendo pe-
didos dos moradores do 
bairro, o prefeito Aguilar 
Junior determinou a fisca-
lização nas obras do Con-
torno em Caraguatatuba 
e que cortam o bairro. 
“Queremos saber se tec-
nicamente as obras estão 
influenciando nos alaga-
mentos nos bairros”.
Trabalhos
Desde a madrugada de 
hoje (15/02), equipes da 
Defesa Civil, da Secretaria 
de Serviços Públicos e de 
Desenvolvimento Social  
estão no bairro Perequê 
Mirim.
Desde a zero hora, cerca de 
40 funcionários (operado-
res de máquinas, motoris-

Os funcionários elegem 
seis titulares e seis suplen-
tes no órgão. A composi-
ção atente ao Artigo 2º da 
Lei Municipal 1.290/2006, 
que regulamenta a CIPA 
na Prefeitura de Caragua-
tatuba, bem como a esco-
lha dos membros titulares 
e suplentes, conforme o 
disposto no Artigo 5º e 
Anexo I (secretarias ou 
agrupamento de secreta-
rias) da legislação.  Dessa 
forma, os servidores vo-
tam apenas nos candidatos 
das respectivas secretarias 

tas, ajudantes, integrantes 
da Defesa Civil e assisten-
tes sociais) estão na Praça 
central do Perequê Mirim 
para atender emergências.
Foram levados ao bairro 
retroescavadeiras, esca-
vadeiras hidráulicas, ca-
minhões pipa, munck, 
caminhões trucado entre 
outros equipamentos de 
apoio. Além do Perequê 
Mirim, também foram 
atingidos os bairros Porto 
Novo e Pegorelli.
Solidariedade
A cidade de Caraguatatu-
ba está recebendo dona-
tivos para moradores do 
bairro do Perequê-Mirim. 
A prioridade serão mate-
riais de limpeza, colchões 
e roupa de cama.
Outros materiais podem 
ser doados como água 
potável e de higiene, que 
serão entregues para as 
cidades de São Sebastião 
e Ilhabela que também so-
freram com as chuvas.
A pessoa que quiser rea-
lizar doações pode enca-
minhar o material para 
o Fundo Social de Soli-
dariedade, rua José Da-
mazo dos Santos, 39,  
centro; na Gringo Au-
topeças, avenida Margi-
nal Direita, 170, Traves-
são e na Big Autopeças, 
Praca 1° Centenario , 
49, Caputera (trevo da  
entrada da cidade) ou na 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (Sepedi), rua 
Jorge Burihan, 10, Jardim 
Jaqueira.

de acordo com o agrupa-
mento previsto no Anexo I 
da Lei 1.290/2006.
A Comissão Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do 
trabalho, de modo a tor-
nar compatível permanen-
temente o trabalho com 
a preservação da vida e a 
promoção da saúde do tra-
balhador.  O mandato da 
comissão tem um ano de 
duração.
A Divisão de Medicina e 
Segurança do Trabalho 
fica na Rua Major Ayres, 
221 – Centro. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3897-8153 ou pelo e-mail  
cipa@caraguatatuba.sp.
gov.br.
A CIPA é uma de exigi-
ência da Norma Regula-
mentadora (NR) nº 5 do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).

Escola Municipal de
Natação de Ubatuba
abre inscrições para

sorteio de vagas

Secretaria de Saúde
ampliará vacinação

volante contra a febre 
amarela em Ubatuba

As inscrições para sorteio 
de novos alunos para o 
curso de natação da Pisci-
na Municipal de Ubatuba 
abrem nesta quarta-feira, 
7, e vão até a sexta-feira, 
9. O curso se destina às 
crianças de 6 a 12 anos, 
nascidas entre 2005 e 
2011.
As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente pelos 

O sucesso da vacinação 
volante contra a febre 
amarela, feita diretamente 
nos comércios ou em pos-
tos instalados nas ruas, le-
vou a secretaria de Saúde 
de Ubatuba a encerrar o 
funcionamento estendido 
das unidades de saúde.
Com isso, as unidades 
Umuarama, Ipiranguinha 
e Perequê-Açu deixarão de 
funcionar até as 20 horas, 
passando a abrir somente 

responsáveis junto à secre-
taria da Piscina Municipal, 
que fica na avenida Pro-
fessor Thomaz Galhardo, 
altura do número 780. Não 
há necessidade de apre-
sentação de documentos, 
basta apenas informar os 
dados básicos da criança 
bem como o período esco-
lar por meio de preenchi-
mento de ficha específica.

durante o dia. As unidades 
Maranduba e Itamambuca 
também não abrirão mais 
em horário estendido para 
vacinação nos dias 6 e 8 de 
fevereiro de 2018.
Desde o início da cam-
panha em Ubatuba e até 
a manhã desta segun-
da-feira, 5, um total de 
15.700 pessoas foram  
vacinadas com a dose fra-
cionada e 517 com a dose 
integral.

No dia 19, haverá uma 
avaliação dentro da água 
para definir o nível de 
aprendizado das crianças. 
O sorteio será realizado no 
dia 20 de fevereiro.
Mais informações podem 
ser obtidas diretamente 
na Piscina Municipal ou 
na secretaria de Esportes, 
pelo telefone: (12) 3832-
4061 ou 3836-1026.

Junto com a Atenção Bá-
sica, a Vigilância em Saú-
de está reorganizando as 
equipes de Estratégia de 
Saúde da Família para am-
pliar as equipes volantes 
de vacinação.
As 25 unidades que abrem 
durante o dia seguem va-
cinando normalmente nos 
horários indicados. Confi-
ra a lista completa de pos-
tos que aplicam a vacina 
na cidade.
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Taubaté disponibiliza 
rede para pagamento do 

IPTU 2018

Meninas da GR iniciam 
as atividades esportivas 

com curso técnico

Escolas de Esportes 
abrem 1600 vagas para 

novos alunos

Contribuintes de Tauba-
té têm à disposição uma 
rede composta por quatro 
bancos, 19 agências loté-
ricas e sete corresponden-
tes bancários para fazer o 
pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) de 2018.
Os carnês do imposto co-
meçam a chegar nas re-
sidências a partir desta 
semana. Quem quiser pro-
gramar seus compromis-
sos financeiros com maior 
antecedência já pode aces-
sar o portal da Prefeitura 
de Taubaté (http://www.
topdata-info.com.br/por-
tal/taubate/2via_iptu.php) 
para imprimir os boletos 
do IPTU, além de outros 
tributos, taxas e contribui-
ções. No caso do IPTU, o 
contribuinte tem a opção 
de quitar o carnê já no 
primeiro vencimento (19, 
20 e 21 de fevereiro) com 
10% de desconto. O paga-
mento integral na data do 
segundo vencimento (19, 
20 e 21 de março) dá direi-
to a um abatimento de 5%. 
Também há a possibilida-
de de parcelar o imposto 
em 10 vezes.
Para este ano, foram emiti-
dos 210 mil carnês do im-
posto, com o lançamento 
de R$ 108 milhões. A pre-
visão atualizada de arreca-
dação é de R$ 84 milhões, 
levando-se em conta a ina-
dimplência.
Em caso de dúvidas ou 
negociação de débitos, 
a orientação é de que o 
munícipe compareça à 
Divisão de Controle de 
Arrecadação, na sede da 
prefeitura que fica à aveni-
da Tiradentes, nº 520, cen-
tro ou telefone para  3625-
5147 e 3625-5051. A partir 
de 7 de fevereiro a secre-

No último final de sema-
na, do dia 2 a 4 de feve-
reiro, 24 atletas da equipe 
da Ginástica Rítmica da 
Semelp, desde a base até  
a equipe principal, partici-
param de um curso técnico 
de GR no Ginásio Itagua-
rá, em Guaratinguetá, ini-
ciando as atividades es-
portivas de 2018.

A partir de quarta-feira 
(14), estarão abertas as ins-
crições para novos alunos 
das Escolas de Esportes da 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer. 
Cerca de 1600 vagas estão 
sendo oferecidas.
As rematrículas de alunos 
do ano passado começa-
ram na segunda-feira (5) 
e os novos alunos devem 
comparecer a partir do dia 
14, na secretaria do giná-
sio com a modalidade de-
sejada, das 7h30 às 11h30 
e 13h30 às 17h30.
Para efetuar a nova ma-
trícula, são necessários os 
documentos: duas fotos 
3x4, cópia de Certidão de 

taria também vai manter 
um posto de atendimento 
na praça Monsenhor Sil-
va Barros (telefone 3629-
2554).
Importante também que 
o contribuinte mantenha 
atualizado seus dados ca-
dastrais junto à adminis-
tração municipal.
Bancos Credenciados
– Bradesco
– Itaú
– Caixa Econômica Fede-
ral
– Santander
Lotéricas
– Lotérica da Sorte – Av. 
Sagrado Coração de Jesus, 
nº 261 – VL. São Geraldo
– Estiva Lotérica – Rua 
Voluntário Benedito Ser-
gio, nº 334 – Estiva
– Lotérica XV- Rua XV de 
Novembro, nº 803 – Cen-
tro
– Combinação Milioná-
ria – Prq. DR. Barbosa de 
Oliveira, S/N BOX 34 – 
Centro
– Lotérica Praça Santa Te-
resinha – Rua Emílio Win-
ther, nº 526 – Centro
– Lotérica São Pedro – 
Rua São Pedro, nº 1553 – 
Jd. Sonia Maria
– Lotérica Nova – Avenida 
Bandeirantes, nº 808 BOX 
06 – Jd. Maria Augusta
– Vitória Shopping – Av. 
Charles Schneider, nº 1700 
LOJA 165 – Vila Costa
–  Lotérica Pé Quente – 
Rua Domingues Ribas, nº 
555 LOJA 6 – Vila Iapi
– A Sua Independência – 
Av. Independência, nº 977, 
LOJA 01 e 02 – Indepen-
dência
– Lotérica Trevo da Sorte 
– Rua Waldemar Bonelli, 
nº 341 – CECAP – Quiri-
rim
– Lotérica Central Taubaté 
– Rua Dr. Silva Barros, nº 

O curso teve a participa-
ção da treinadora da Se-
leção Brasileira de Con-
junto, Camila Ferezin,  
a Assistente  
Técnica Bruna Mar-
tins e também a atleta 
olímpica Jéssica Maier.  
O evento reuniu mais de 
200 pessoas da região, en-
volvidas na modalidade.

Nascimento ou RG, pai ou 
responsável devem preen-
cher e assinar a ficha de 
inscrição.
Os alunos que fizeram par-
te da Escola de Esporte no 
ano interior e desejam ser 
rematriculados, precisam 
levar a carteirinha de reno-
vação na secretaria do lo-
cal em que fez aula e pre-
encher a ficha de inscrição 
para este ano.
Para o ano de 2018, a no-
vidade é a expansão da 
faixa-etária abrangendo 
crianças de 5 a jovens de 
17 anos. As crianças de 5 
anos podem optar entre as 
modalidades de Iniciação 
Esportiva: Ginástica Rít-

411 – Centro
– Ao Campeão da Sorte – 
Rua Duque de Caxias, nº 
220 – Centro
– Lotérica da Sorte – Rua 
Helvino de Moraes, nº 
757, LOJA 08 – Vila São 
José
 – Catedral da Sorte – Pra-
ça Dom Epaminondas, nº 
07 – Centro
– Lotérica Porto Seguro 
II – Av. Charles Schneider, 
nº 420, Nagumo Super-
mercado – Estiva
– Lotérica Jd. Das Nações 
– Av. Independência, nº 
380 – Independência
– Lobo Loterias – Av. Des. 
Paulo de Oliveira Costa, 
nº 1034 – Centro
– Lotérica Sta. Terezinha 
– Av. Charles Schneider, 
nº 1201, BOX 1 Carrefour 
–Independência
Correspondentes Bancá-
rios – Bradesco
–  Casas Bahia – Até 
R$1.000,00 – Rua Dr. Sil-
va Barros, nº 403 – Centro
–  Casa de Carne Panora-
ma – Rua Capitão Adolfo 
Monteiro, nº 138 – Pq. Ae-
roporto
–  Pico do Açaí –  Av. Ti-
radentes, nº 634 – Centro
– Extra Hipermercado – 
Até R$800,00 – Av. Jusce-
lino Kubitscheck, nº 637 
– Jd. Eulália
Correspondentes Bancá-
rios – Itaú
– Supermercado Semar 
– Até R$1.000,00 – Av. 
Amador Bueno Veiga, nº 
2040 – Jd. Jaraguá
–  Supermercado Semar 
– Até R$1.000,00 – Rua 
Domingues Ribas, nº 555 
– Vila Iapi
Correspondente Bancário 
– Santander
–  Super Imaculada – Rua 
Imaculada Conceição, nº 
372 – Centro

“Tão importante quanto 
amar o que se faz é qualifi-
car-se naquilo. É uma gran-
de alegria poder proporcio-
nar essa participação, que 
com certeza contribuirá  
muito para o esporte na 
nossa cidade”, comentou 
a gestora esportiva res-
ponsável pela GR, Simone 
Rosa.

mica, Ginástica Artística e 
Capoeira.
Outra novidade é o retorno 
da modalidade de Tênis de 
Mesa, que agora faz parte 
grade de opções para os 
alunos, com o retorno do 
Prof. Tanaka.
Outras informações po-
dem ser obtidas direta-
mente nos centros e giná-
sios esportivos ou pelos 
telefones: Araretama – 
3643-1913, Luis Caloi – 
3643-2851, Cidade Nova 
– 3642-5787, João do Pulo 
– 3648-2248, Juca Morei-
ra – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito 
– 36375-5425, Pai João – 
3637-5069.

Prefeitura de Caçapava realiza 
asfaltamento em frente à

Sabesp

Na quinta-feira, 8, a Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-

pais, asfaltou o trecho da 
rua Antônio de Castro Jú-
nior, em frente à Sabesp, 
onde foi realizada obra 

para substituição de uma 
galeria.
Executada há 40 anos, a 
antiga galeria oxidou com 
a ação do tempo, ocasio-
nando afundamento do 
solo. No local, a equipe 
da Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais 
substituiu a galeria antiga 
por uma mais durável de 
concreto celular, para pro-
porcionar condições ide-
ais para escoamento das 
águas fluviais do Ribeirão 
Manoelito.


