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Cpic, Caps AD e ambulatório 
de saúde mental terão

novos endereços
em Pindamonhangaba

Prefeitura realiza curso
sobre o Simples Nacional 

para funcionários
em Pindamonhangaba

Subprefeitura realiza
manutenções no distrito
em Pindamonhangaba

Taubaté prorroga
pagamento do

IPTU 2018

O prédio que abrigava 
o Cpic será, agora, sede 
do ambulatório de saú-
de mental. A partir desta 
terça-feira (20), o Cpic, o 
Caps AD e o ambulatório 
de saúde mental estarão 
funcionando em novo en-
dereço, para melhor co-
modidade e atendimento 
da população.
O ambulatório da saúde 
mental passará a funcionar 
na rua Albuquerque Lins, 
245, São Benedito, em 
frente à Receita Federal. 
Por se tratar de uma casa, o 
local oferece um ambiente 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, no 
início deste mês, no De-
partamento de Receita e 
Fiscalização Fazendária, 
o curso de capacitação 
aos servidores municipais 
sobre o Simples Nacional 
– regime tributário -,  e to-
das as alterações trazidas 
pela lei nº 155/2016 que, 
a partir de primeiro de fe-
vereiro, entrou em vigor a 
sua terceira fase. O curso 
foi executado pelo Grupo 
IBRAP - Instituto Brasi-
leiro de Administração 

A Prefeitura de Taubaté 
vai prorrogar o pagamento 
do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) 2018. 
A cota única com desconto 
de 10% ou a primeira par-
cela do imposto poderão 
ser pagas nos dias 5,6 e 7 
de março.
O pagamento integral na 
data do segundo venci-
mento do IPTU com direi-
to a um abatimento de 5% 
está mantido para os dias 
19, 20 e 21 de março.
Os carnês relativos ao 
IPTU 2018 foram impres-
sos no início deste ano e 
estão sendo distribuídos 
pelos Correios.
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.
Desde o dia 5 de fevereiro, 
o contribuinte de Taubaté 
tem a opção de imprimir 
pela internet o boleto para 
o pagamento do IPTU 
(http://www.topdata-in-
fo.com.br/portal/taubate/
2via_iptu.php).
Desde o dia 7 de fevereiro, 
a Secretaria de Finanças 
também mantém um pos-
to para o atendimento da 
população na praça Mon-
senhor Silva Barros. O ho-
rário de funcionamento é 
das 8h às 19h e o telefone 
é o 3629-2554.
Os contribuintes têm à dis-
posição uma rede compos-
ta por quatro bancos, 19 

mais acolhedor e confortá-
vel para os pacientes.
A unidade do Caps AD 
(Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Dro-
gas) passará a funcionar na 
rua Major José dos Santos 
Moreira, 28, São Bene-
dito, pois o local também 
possui toda a estrutura 
receptiva necessária para 
acomodar os pacientes.
Já o CPIC (Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares) irá retornar 
para o prédio que foi cons-
truído originalmente para 
atender as suas atividades, 

Pública, ministrado pelo 
professor Edilson Pereira 
de Godoy.
O curso aconteceu devido 
às grandes mudanças que a 
nova lei nº 155/2016, que 
trouxeram aos municípios 
na maneira de fiscalizar e 
acompanhar os recolhi-
mentos dos tributos pagos 
através do DAS (Docu-
mento de Arrecadação do 
Simples) pelas empresas 
que pertencem ao Sim-
ples Nacional. “Os traba-
lhos desenvolvidos pelos 
fiscais de renda e demais 

agências lotéricas e sete 
correspondentes bancários 
para fazer o pagamento do 
IPTU. Importante também 
que o contribuinte mante-
nha atualizado seus dados 
cadastrais 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 

na rua Dr. José Luís Cem-
branelli, 1005, Parque das 
Nações, onde também 
funciona a Secretaria de 
Saúde. O local conta com 
toda a estrutura necessária, 
como espaço para horta e 
cozinha. As atividades do 
Rosa - Roda de Saberes - 
e a REP - Roda de Estudo 
de Plantas, continuarão a 
ser desenvolvidas normal-
mente, além da novidade 
Tai Chi Pai Lin, que terá 
início em março. Todas 
as atividades do Cpic são 
gratuitas e abertas à popu-
lação.

funcionários da área tribu-
tária do município são de 
suma importância para o 
aumento das receitas mu-
nicipais”, informou o di-
retor de Receitas e Fiscali-
zação Fazendária, Vicente 
Corrêa da Silva.
Participaram do curso 
funcionários dos depar-
tamentos de Receita e 
Fiscalização Fazendária,  
Jurídico, Tecnologia da In-
formação, além dos fiscais 
de renda e administrativo, 
que trabalham na área tri-
butária.

A equipe da Subprefeitura 
de Moreira César está re-
alizando a roçada, capina 
e corte de vegetação de 
vários locais. Na última 
semana, o serviço foi ini-
ciado no Parque Linear do 
Ipê 2 e todo o bairro tam-
bém receberá as ações.

– Rua Waldemar Bonelli, 
nº 341 – CECAP – Quiri-
rim
– Lotérica Central Taubaté 
– Rua Dr. Silva Barros, nº 
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
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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

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumen-
to, pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia pra 
algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os proces-
sos em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixi-
nho aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pen-
sam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo 
ao tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. 
Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. 
Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. 
Pense nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Indústria paulista gera 10.500 empregos 
em janeiro de 2018

Desempenho do primeiro mês do ano foi o melhor para janeiro desde 2012 segundo a Pesquisa de 
Nível de Emprego da Fiesp e do Ciesp

Isabela Barros, Agência Indusnet Fiesp

A indústria paulista contratou 10.500 trabalhadores em janeiro de 2018, o equivalente à variação de 
0,50% em relação a dezembro. Foi o melhor resultado para o mês desde janeiro de 2012, nesta base 
de comparação, segundo a Pesquisa de Nível de Emprego realizada pela Federação e pelo Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Para se ter uma ideia, a média de contratações no 
primeiro mês do ano é de 2.800 postos abertos entre 2005 e 2017. Considerando o ajuste sazonal, 
a variação mensal do emprego na manufatura de São Paulo foi de -0,04%, resultado considerado 
estável, mas ainda assim, o melhor para janeiro desde 2012 (quando registrou -0,37%).

“O desempenho de janeiro demonstra a consistência do processo de crescimento da economia. O 
emprego no setor manufatureiro tem mostrado resultados acima da média de forma consistente, se-
guindo o aumento de produção registrado pela indústria paulista no ano de 2017, que foi de 3,4%.”, 
explica o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.

Na avaliação por setores, abriram vagas de trabalho no mês 16 dos 22 setores pesquisados. Os des-
taques ficaram com as seguintes áreas: veículos automotores, reboques e carrocerias (mais 2.939 
postos), confecção de artigos do vestuário e acessórios (2.123) e produtos de minerais não metálicos 
(1.426).

Já os piores resultados em termos de emprego em janeiro ficaram com produtos químicos (694 de-
missões), produtos de madeira (-273) e impressão e reprodução de gravações (-155).

Na análise por região do estado, ficou em primeiro lugar com relação à abertura de vagas a região 
de São João da Boa Vista, com um crescimento de 3.01%, seguida de Mogi das Cruzes (2,42%) e 
Araraquara (2,07%).

Tais resultados estão ligados aos produtos de minerais não metálicos e máquinas e equipamentos em 
São João da Boa Vista, produtos têxteis e veículos automotores e autopeças em Mogi das Cruzes e 
produtos têxteis, e confecção de artigos do vestuário em Araraquara.

No final do ranking de empregos estão Jaú (-1,70%), Jacareí (-1,34%) e Limeira (-0,90%). Isso sob 
a influência dos setores de produtos diversos e produtos alimentícios em Jaú, produtos de metal e 
produtos de borracha e plástico em Jacareí e produtos diversos e produtos de minerais não metálicos 
em Limeira.
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Prefeitura cobra soluções 
da Dersa e Queiroz Galvão 
em obras no Perequê Mirim

Prefeito de Ilhabela
acompanha avaliação em 

áreas afetadas pelas
chuvas

Técnicos da Prefeitura de 
Caraguatatuba se reuniram 
na manhã desta sexta-feira 
(16/02) com representan-
tes da empresa Queiroz 
Galvão e da Dersa para 
tratar dos impactos causa-
dos pelos depósitos insta-
lados pela terceirizada no 
bairro do Perequê-Mirim 
e que teriam provocado 
alagamentos em diversas 
ruas. Os secretários de 
Obras e Meio Ambiente, 
Leandro Borella, e Marcel 
Giorgeti, apresentaram os 
relatórios que levaram à 

O prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, acompa-
nhou na manhã desta sex-
ta-feira, 16, a avaliação 
técnica realizada pela Se-
cretaria de Planejamento 
Urbano, Obras e Habita-
ção em áreas do sul da Ilha 
e bairro Itaquanduba, afe-
tadas pelas fortes chuvas 
dos últimos dias. Durante 
a visita, o prefeito também 
observou o trabalho de 
manutenção, limpeza, cor-
te de árvores e orientação 
às famílias, realizado pela 
Secretaria de Serviços Ur-
banos e Defesa Civil.
A avaliação começou na 
Avenida Brasil, altura da 
Praia do Oscar, onde hou-
ve desmoronamento de 
um barranco, sentido sul-
centro, e há risco de novas 
quedas. Mais à frente, na 
altura do bairro Portinho, 
ocorreu queda da margem 
da pista, sentido centro-
sul, e também há risco de 
novos deslizamentos. Ain-
da no Portinho, o prefeito 
conversou com servidores 

Prefeitura de Caraguata-
tuba a interditar os depósi-
tos, após denúncias feitas 
pelos próprios moradores.
Fiscais da Prefeitura cons-
tataram que o sistema hí-
drico da região foi afetado 
em função dos Depósitos 
de Material Excedente 
(DME) da empresa.
O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, con-
versou por telefone com 
o secretário Estadual de 
Transportes, Laurence Ca-
sagrande Lourenço, solici-
tando ações imediatas por 

da equipe de limpeza urba-
na que removia materiais 
arrastados pela corrente-
za da chuva para a praça 
e praia. A seguir, na Praia 
do Curral, Márcio Tenório 
conversou com moradores 
e servidores que faziam 
o trabalho de retirada de 
lama da Avenida Brasil. 
Também na Praia do Cur-
ral, o prefeito vistoriou 
os estragos causados pela 
chuva na Rua José Batista 
dos Santos, que receberá 
reparos com cascalho.
Por último, o prefeito e os 
secretários de Planejamen-
to Urbano, Obras, e Habi-
tação, Luiz Paladino, e 
Serviços Urbanos, Thiago 
Souza, acompanhados dos 
vereadores Gabriel Rocha 
e Anísio Oliveira, vistoria-
ram o Itaquanduba, onde 
houve desmoronamento 
parcial de um muro sobre 
uma casa e também desli-
zamento de um barranco 
à margem da rua Olimpo 
José dos Santos, na altura 
da casa 59.

parte da empresa terceiri-
zada no bairro Perequê-
Mirim.
“A Dersa se prontificou, 
juntamente com a constru-
tora, a enviar maquinários 
para o bairro e melhorar o 
sistema de drenagem da 
região. As ações já devem 
começar no final de sema-
na”, disse.
A Queiroz Galvão é a res-
ponsável pelas obras do 
Contorno Sul e tem o ge-
renciamento da Dersa, ór-
gão ligado ao Governo do 
Estado.

Durante todo o dia, o pre-
feito orientou as equipes 
de trabalho que atenderem 
os locais e população afe-
tados pelas chuvas dos úl-
timos dias. “Estamos tra-
balhando para restabelecer 
o cotidiano da nossa popu-
lação, com segurança”.
À tarde o prefeito recebeu 
na prefeitura o comando 
do Corpo de Bombeiros 
da macrorregião do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te, o coronel Marcos Pau-
lo Silva e o capitão Nilton 
Kruger, que vieram ofe-
recer ainda mais apoio à 
prefeitura na remoção de 
árvores e atendimento de 
ocorrências provocadas 
pelas chuvas.
O coronel Marcos Paulo 
explicou ao prefeito que 
há possibilidade de dispo-
nibilizar três equipes de 
São José dos Campos e 
uma Força Tarefa de São 
Paulo para atender Ilhabe-
la, um contingente de 20 
bombeiros e quatro viatu-
ras.

Prefeitura de Caçapava 
constrói ponte na Vila 

Velha II

Pontos de ônibus
recebem manutenção e 
limpeza em Caçapava

Há mais de quatro anos 
sem manutenção, a Se-
cretaria de Obras e Servi-
ços Municipais realizou a 
construção de uma nova 
ponte no bairro Vila Velha 
II.
A obra é mais um relevan-
te serviço realizado pela 
Prefeitura de Caçapava 
para atender às expecta-
tivas dos moradores do 
bairro, favorecendo o des-
locamento entre as ave-

A Prefeitura Municipal 
de Caçapava, através da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais, por 
meio do DSM (Departa-
mento de Serviços Mu-
nicipais), realizou a lim-
peza de pontos de ônibus 
em diversos bairros da 
cidade. Os bairros Espe-

nidas Pinheiros e Jatobá, 
através do prolongamento 
da Travessa Santa Cruz.
A ponte foi construída so-
bre o córrego Moçoroca, 
e oferece possibilidade de 
locomoção confortável 
para os pedestres. Total-
mente em madeira de boa 
qualidade, com uma pas-
sarela de 1,60 metros de 
largura, numa extensão 
de 11,50 metros, balizada 
por guarda-corpos em am-

rança, Tataúba e Chácara 
Santo Antônio receberam  
o serviço que segue 
de acordo com o ca-
lendário da secretaria.  
As manutenções são im-
portantes para garantir 
mais conforto aos usuá-
rios do transporte públi-
co. É importante que a 

bos os lados, a ponte tem 
como estrutura principal 
duas longarinas elevadas 
a 3 metros do nível da su-
perfície do curso d´água, 
que fornece sustentação 
ao tablado formado com 
tábuas.
Como prevenção contra 
a deterioração, devido as 
ações do tempo, foi aplica-
do um banho de óleo quei-
mado nos componentes da 
ponte.

população ajude a manter 
estes espaços bem con-
servados e que denuncie 
ações de vandalismo. A 
denúncia pode ser fei-
ta no COI (Centro de  
Operações Integradas do 
Município de Caçapava) 
pelo telefone (12) 3652-
3637 ou 153.



21  de fevereiro de 2018página 4 A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 

comunica mudança de 
endereço

CDP de Caraguatatuba 
segue com doações ao 

Banco Municipal de
Alimentos

Piscina Municipal de 
Ubatuba abre inscrições 

para jovens e adultos

Avenida Timbó recebe 
obras de revitalização

em Taubaté

Imposto de Renda 2018 - veja quem é obrigado a entregar

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté funcio-
nará em novo endereço a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 19 de feve-
reiro. O atendimento será 
das 8h às 17h, na rua Ita-
nhaém, 37, Jardim Russi 

O Banco Municipal de Ali-
mentos recebeu, na última 
sexta-feira (16/2), mais 
doações do Projeto “Horta 
Agroecológica” do Centro 
de Detenção Provisória de 
Caraguatatuba (CDP).
Ao todo, foram doados 
100 pés de alface e seis de 
rúcula que serão destina-
dos às entidades sociais do 
município.
O Projeto “Horta Agroe-
cológica” teve seu início no 
2º semestre de 2017 com o 

Entre os dias 28 de fe-
vereiro e 2 de março, a 
secretaria de Esportes e 
Lazer de Ubatuba reali-
za as inscrições para va-
gas nos cursos de Nata-
ção de Jovens e Adultos,  
destinadas a nascidos 
em 2004 e anos anterio-

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
interdita, a partir das 8h 
da próxima segunda-fei-
ra,  dia 19 de fevereiro, 
um trecho da avenida  
Timbó  para o início das 
obras de contenção do cór-
rego e recuperação do pa-
vimento.
As obras integram o pro-
grama Acelera Taubaté e 
preveem a reforma de 352 
metros de vias danificadas 

A Receita Federal deve liberar 
nos próximos dias para down-
load o programa gerador do 
Imposto de Renda 2018, refe-
rente ao ano-base 2017. Com 
isso os contribuintes já podem 
preencher suas declarações, 
contudo essas só poderão ser 
entregues a partir de março. 
Para o diretor executivo da 
Confirp Consultoria Contá-
bil, Richard Domingos, é in-
teressante que as pessoas se 
preparem com antecedência 
para declarar, já procurando e 
separando os documentos ne-

(prédio onde funcionava a 
Secretaria de Educação).
Desenvolver progra-
mas e projetos vol-
tados à preservação,  
conservação e recupe-
ração do meio ambiente 
e dos recursos naturais 

objetivo de ressocializar os 
detentos por meio da Cul-
tura Agroecológica. Em 
dezembro, foi realizada a 
primeira doação ao Banco 
de Alimentos.
A atividade possibi-
lita a integração dos 
presos ao convívio so-
cial, além de ensinar a  
importância de uma vida 
saudável. Mais de dois mil 
pés de alface já foram pro-
duzidos.
A presidente do Fundo 

res, e Hidroginástica para 
Adultos, voltadas para 
maiores de 18 anos. As 
vagas de Natação serão 
para o período da noi-
te e as de Hidroginástica 
para o período da manhã.  
As inscrições deverão ser 
feitas diretamente na Pis-

e a construção de 252 me-
tros de muros de gabião. A 
previsão de conclusão dos 
serviços é de 8 meses.
Durante a execução das 
obras, a avenida Tim-
bó, sentido Parque Ipa-
nema, fica interditada.  
O bloqueio começa no 
cruzamento com a rua 
Blumenau e vai até a rua 
Lajes. O trânsito na rua 
Blumenau estará liberado. 
Nas Ruas Lajes e Brusque 

cessários.
“Quanto mais preparado o 
contribuinte estiver melhor, 
já que os primeiros dias são 
os mais interessantes para o 
envio e isso por dois motivos: 
quem entrega o material com 
antecedência receberá sua res-
tituição antes, além disso, em 
caso de problemas, o contri-
buinte terá tempo para resol-
vê-los, evitando a necessidade 
de realizar uma declaração re-
tificadora, depois do prazo de 
entrega”, alerta.
Com base nas informações 

em toda extensão territo-
rial do município são as 
atribuições da Secreta-
ria de Meio Ambiente.  
A pasta também promove 
atividades ecológicas e es-
tudos de controle e plane-
jamento ambiental.

Social de Solidariedade, 
Samara Aguilar, recebeu 
o material com muita ale-
gria e destacou a impor-
tância da contribuição.  
“A doação beneficia nos-
sos usuários, mas também 
contribui para o cresci-
mento dos detentos, que 
evoluem com esse traba-
lho”, disse a presidente.
Os produtos são usados na 
alimentação do CDP e o 
restante é doado ao Banco 
Municipal de Alimentos.

cina Municipal de Ubatu-
ba, que fica na altura do 
número 780 da avenida 
Prof. Thomaz Galhar-
do, das 8h30 às 11h30 
e das 14 às 17 horas.  
É preciso levar levando 
documento de identifica-
ção com foto.

será permitido somente o 
trânsito local, sem acessar 
a avenida  Timbó. Para os 
moradores do residencial 
Parque Três Corações, 
será permitido o acesso ao 
condomínio somente pela 
Rua Simão Botossi.
A sinalização no lo-
cal foi reforçada e 
agentes de trânsito  
permanecerão nos primei-
ros dias de obras para au-
xiliar os motoristas.

passadas até o momento pela 
Receita Federal, estão obriga-
dos a declarar:
Quem recebeu rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
Quem recebeu Rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tri-
butáveis exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a 
R$ 40.000,00;
Quem obteve, em qualquer 
mês, ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, 

ou realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;
Relativamente à atividade 
rural, quem: obteve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50;
Pretenda compensar, no ano 
- calendário de 2017 ou pos-
teriores, prejuízos de anos-ca-
lendário anteriores ou do pró-
prio ano-calendário de 2016;
Quem teve, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total supe-

rior a R$ 300.000,00;
Quem passou à condição de 
residente no Brasil em qual-
quer mês e nesta condição se 
encontrava em 31 de dezem-
bro; ou Quem optou pela isen-
ção do imposto sobre a renda 
incidente sobre o ganho de 
capital auferido na venda de 
imóveis residenciais, cujo pro-
duto da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis residen-
ciais localizados no País, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados da celebração do 
contrato de venda, nos termos 

do art. 39 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005.
Esses dados podem ser altera-
dos após a disponibilização do 
programa oficial pela Receita 
Federal.
Penalidade pela não entrega   
Multa de 1% ao mês de atra-
so, calculado sobre o valor do 
imposto devido na declaração, 
sendo essa multa limitada a 
20%;
Multa mínima de R$ 165,74 
(apenas para quem estava 
“obrigado a declarar”, mesmo 
sem imposto a pagar).


