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Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Caravana Animal doa cães 
cuidados por detentos

Prefeitura de Taubaté abre 
concursos para sete cargos

Brinquedoteca Municipal 
estará aberta toda quinta 

deste ano em Pinda

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dia 4 de 
outubro, devido ao feriado 
do Dia de São Francisco 
das Chagas, padroeiro da 
cidade. A coleta de lixo 
segue normalmente du-
rante o feriado. Os PEVs 
(Pontos de Entrega Volun-
tária)  fecham na sexta(4), 
abrem no sábado (5) das 
8h às 12h e ficam fecha-
dos no domingo (6).
O Mercado Municipal 
abre das 6h às 13h na sex-
ta-feira (4), das 6h às 14h 

A Caravana Animal do 
próximo final de semana, 
dias 5 e 6 de outubro, vai 
oferecer para adoção cães 
cuidados por detentos por 
meio de um projeto de 
ressocialização firmado 
entre Prefeitura de Tauba-
té, Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, Vara 

A Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para con-
cursos públicos destina-
dos ao preenchimento de 
vagas para sete cargos.
Os salários variam entre 
R$ 1.458,83 (ensino mé-
dio) e R$ 5.250,83 (acres-
cido de 40% de Adicional 
de Nível Universitário 
– ANU). A taxa custa R$ 

Brinquedoteca’ recebe a 
comunidade local e os de-
mais munícipes para brin-
car toda quinta-feira. Lá 
as crianças são recebidas 
por uma equipe de profes-
soras, que acompanha o 
atendimento durante todo 
o período.
No período da manhã, a 
Brinquedoteca funcionará 
das 8h às 11 horas, para 
todas as idades. Já na par-
te da tarde: crianças de 0 
a 7 anos, poderão freqüen-
tar o espaço das 13h20 às 
14h50 e acima de 7 anos, 

no sábado (5) e das 6h às 
13h no domingo (6).
ESSENCIAIS – Os servi-
ços essenciais à população 
não serão interrompidos 
durante o feriado:
*HMUT/UPA Infantil;
* UPA Central;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;

de Execuções Criminais e 
Conselho da Comunidade.
Quem quiser participar e 
adotar um animal, pode 
comparecer ao Horto Mu-
nicipal de Taubaté das 
10h às 16h. A Caravana 
Animal é realizada por 
meio de uma parceria da 
Prefeitura e Taubaté, com 

15,65 e as inscrições vão 
até o dia 17 de novembro.
Entre os cargos ofereci-
dos, por exemplo, estão 
os de atendente de con-
sultório dentário, técnico 
de enfermagem, auditor, 
dentista ESF e médico ne-
cropsista.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-

das 15h às 16 horas.
Para participar no primei-
ro dia o responsável deve-
rá preencher uma ficha e a 
criança menor de sete anos 
deve estar acompanhada 
sempre por um adulto.
Jogos, brinquedos e fan-
tasias, caracterizam e pre-
enchem todo o espaço da 
Brinquedoteca.
Segundo as professoras da 
Brinquedoteca, o brincar 
é uma atividade caracte-
rística da infância, na qual 
a imaginação, a fantasia e 
a realidade interagem. “A 

* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

o apoio da Comissão de 
Direitos dos Animais da 
OAB Taubaté, do site 
akieobicho.com e do Day 
Care Coração de Cão.
O Horto Municipal de 
Taubaté fica na avenida 
Santa Luiza de Marillac, 
s/nº – Vila São José – Pró-
ximo à Rodoviária Nova.

titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. 
Informações também 
podem ser obtidas pelo 
e-mail contato@institu-
toexcelenciapr.com.br ou 
pelo telefone (044) 3026-
1016.

missão dos pequenos é 
sempre aproveitar ao má-
ximo sua visita deixando a 
alegria e a brincadeira to-
marem conta de todos os 
momentos”, disse a pro-
fessora, Julieta.
Toda quinta-feira a Brin-
quedoteca do Lessa fica 
aberta para pais e crian-
ças brincarem durante o 
ano todo. O espaço fica no 
mesmo prédio da escola 
Félix Adib Miguel, locali-
zada na Rua Josias Perei-
ra, sem número, bairro do 
Lessa.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 106, Termo nº 7081
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO FERREIRA DA CUNHA e ANA BEATRIZ MARCONDES DA SILVA 
CONTRI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Juquiá-SP, nascido em 16 de novembro de 2000, de profissão auxiliar de laboratório, de estado civil solteiro, re-
sidente e domiciliado na Rua Campos de Jordão, nº 693, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ADILSON 
JOSÉ DA CUNHA, de 46 anos, natural de Juquiá/SP, nascido na data de 18 de agosto de 1973 e de DORCAS FERREIRA 
DA CUNHA, de 44 anos, natural de Juquiá/SP, nascida na data de 11 de fevereiro de 1975, ambos residentes e domiciliados 
em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 15 de agosto de 2000, de profissão auxiliar de produção, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO EDUARDO CONTRI, de 
45 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 13 de setembro de 1974, residente e domiciliado em Sao Paulo/SP e de 
MARIA APARECIDA MARCONDES DA SILVA, de 40 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 25 de junho de 
1979, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

No feriado da Padroeira,
Caraguatatuba recebe a 41ª 

Exposição de Orquídeas

A 41ª Exposição de Orquí-
deas de Caraguatatuba é 
uma das atrações do feria-
do de Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Bra-
sil, comemorado em 12 
de outubro. O evento será 
realizado entre os dias 11 
e 13 deste mês, no saguão 
da Secretaria de Turismo, 
na Avenida da Praia, no 
Centro.
De acordo com Paulo Ce-
sar da Silva Junior, secre-
tário da Associação Or-
quidófila do Litoral Norte 
(AOLN), que organiza 
a exposição junto com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba por meio da Secretaria 
de Turismo, serão cerca de 
300 vasos expostos, fora 
os que estarão no estande 
para vendas.
Segundo ele, há confir-

mação de orquidófilos dos 
municípios paulistas Ca-
raguatatuba, Ilhabela, São 
José dos Campos, Pinda-
monhangaba, Americana, 
Guarujá e São Bernardo 
do Campo e dos minei-
ros Brazópolis, Caxambú, 
Pouso Alegre, São Lou-
renço e Varginha. “Este 
ano passamos a integrar 
a Coordenadoria das As-
sociações de Orquidófilos 
Brasileira (CAOB) e va-
mos ter a presença de mais 
expositores”, conta.
A exposição vai premiar 
os melhores exemplares 
de várias categorias como 
espécie nacional, espécie 
estrangeira, melhor híbri-
do, micro orquídea, entre 
outras. Também haverá 
palestra e troca de experi-
ência entre os presentes.

Para o público presente, 
também haverá a chance 
de sair com uma orquídea 
nas mãos. “Ele compra um 
voucher por R$ 5 e tem 
direito a pegar um papel 
dentro de uma urna. Se ele 
tiver o número de orquí-
dea que está na estante de 
venda, pode levar a planta 
para casa”, explica o se-
cretário.
A Exposição de Orquídeas 
faz parte do Calendário de 
Eventos de Caraguatatuba 
e na sexta-feira (11/10) 
funciona das 16h às 22h. 
No sábado, abre às 9h e fe-
cha às 22. Já no domingo, 
os visitantes podem parti-
cipar das 9h às 17h. A Se-
cretaria de Turismo fica na 
Avenida Dr. Arthur Costa 
Filho (Avenida da Praia), 
25, no Centro.
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Palestra conscientiza
sobre controle da raiva em 

herbívoros em Pinda

Emprego: Pinda fecha com
saldo positivo em agosto e lidera 

ranking da região em 2019

Abertura da 8ª Semana de Valorização 
ao Idoso destaca mais de 17 mil

atendimentos por mês no município

EDP realiza ação neste sábado 
no Bem Viver em Pinda

Em comemoração do dia 
mundial contra a raiva, a 
Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Governo do 
Estado) realizou em Pin-
damonhangaba a palestra 
“Prevenção e Controle de 
Raiva em Herbívoros”, 
com o médico veterinário 
da CDA, Guilherme Shin 
Iwamoto Haga. O evento 
foi no auditório do Escri-
tório de Desenvolvimento 
Rural de Pindamonhanga-

Pindamonhangaba vem 
se destacando na região 
pela geração de empregos. 
De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados). 
Mais uma vez, a cidade 
fecha o mês com saldo po-
sitivo e continua liderando 
o ranking da região em 
2019, com 1010 postos 
de trabalho nos primeiros 
oito meses do ano.
Nos últimos dois anos 
Pindamonhangaba tem 
sido líder do Vale do Pa-
raíba no balanço de em-
pregos do Caged. Neste 
ano, de janeiro a agosto, 
Pindamonhangaba apare-
ce em primeiro lugar com 
o número positivo, tendo 
como destaques os ramos 
de serviço (647 postos), 
construção civil (303 pos-

A 8ª Semana de Valoriza-
ção ao Idoso teve início 
na terça-feira (1º/10), no 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (Ciapi), 
com atividades artísticas e 
informativas sobre o tema.
Durante a cerimônia de 
abertura, o vice-prefeito 
e secretário de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão, Campos Junior, 
ressaltou que para conhe-
cer o grau de civilidade 
de um povo, é só obser-
var como ele trata o meio 
ambiente, as crianças e os 
idosos. “Todos esses três 
fatores são tratados com 
muito carinho, preocupa-
ção e acolhimento pela 
Sepedi. Parabéns a todos 
pelo dia do idoso”, disse.
A abertura seguiu com 
apresentação de dança do 
Grupo Fênix do Ciapi, 
com o tema “A lenda das 
sereias”. A ideia foi trans-
mitir que as mulheres em 
qualquer idade, nunca dei-
xam de serem sereias.
O evento encerrou com a 
palestra da geriatra Lidia-
ne Sacardo, que abordou 
o assunto “Longevidade e 
qualidade de vida”. A mé-
dica, que atua no Centro 
de Especialidades Médi-
cas (CEM) em Caragua-
tatuba, destacou o núme-
ro de idosos longevos no 

A Secretaria de Habita-
ção, em parceria com a 
empresa EDP Bandeiran-
te comunica a todos os 
moradores do Bem Viver 
que, neste sábado (5), das 
10h às 14h, ocorrerá um 
grande evento na quadra   
pública do condomínio 
Mogno.
Neste dia, serão realiza-

ba.
O Departamento de Agri-
cultura da Prefeitura parti-
cipou da palestra, que foi 
uma reciclagem de conhe-
cimentos e uma apresen-
tação das ações da Defesa 
Agropecuária do Estado.
A palestra foi volta para 
técnicos e produtores ru-
rais da cidade, e tratou so-
bre a importância do com-
bate à raiva em herbívoros, 
principalmente realizando 
a vacinação em animais 
de grande porte (que não é 

tos) e indústria (215 pos-
tos).
Na região, Pindamonhan-
gaba está à frente de São 
José dos Campos (1003), 
Guaratinguetá (421), Ca-
çapava (407), Taubaté 
(363), Tremembé (149), 
Jacareí (138), Cruzeiro 
(104) e Lorena (74).
O prefeito de Pindamo-
nhangaba Dr. Isael Do-
mingues comenta que a 
cidade realmente está na 
contramão positiva na 
geração de empregos. “O 
país está, atualmente, tal-
vez na maior crise polí-
tica e econômica de sua 
história, mas, apesar da 
crise, Pinda tem crescido. 
Nos últimos 2 anos esta-
mos liderando a geração 
de empregos aqui no Vale 
do Paraíba e, recentemen-
te, fomos nomeados ofi-

município, aqueles que 
chegam a uma idade ex-
cessivamente avançada.
“Diariamente, atendo, em 
média, sete idosos acima 
de 90 anos de idade. O 
segredo é ser um ser hu-
mano bio, psico, social e 
espiritualmente saudável, 
assim será um idoso com 
capacidade de envelhecer 
mais que a faixa etária do 
meio em que vive”, con-
tou a geriatra.
José Maria Filho, de 76 
anos, também deu outra 
dica “Viver aprendendo, 
sem esquecer o que já pas-
samos na vida. É um eter-
no aprendizado”, relatou.
Dados – Durante a abertu-
ra, o secretário da Sepedi, 
Léo Macedo, apresentou 
números de atendimento 
de serviços realizados por 
diversos outros projetos 
da secretaria.
Além do Ciapi, a Sepe-
di atende e acolhe idosos 
no Instituto Pró+Vida, 
Vila Vicentina, Centro 
de Convivência “Estrela 
do Mar” e Lar São Fran-
cisco. Somados todos os 
equipamentos, são mais 
de 17 mil atendimentos 
realizados por mês. “São 
serviços que muitas vezes 
não podem ser divulga-
dos, mas que diariamente, 
recebem nossa atenção. 
Recentemente também 

dos parcelamentos e acor-
dos de dívidas de energia 
elétrica em várias parcelas 
baixas facilitando o pa-
gamento de todos e evi-
tando cortes de energia. 
Também será realizada a 
troca de lâmpadas antigas 
pelas LEDs mais atuais, 
onde cada morador poderá 
trocar até 7 lâmpadas vi-

mais obrigatória, mas tem 
custo bem acessível) mas 
também com informações, 
para direcionar as equipes 
para a captura de morce-
gos.
De acordo com o secre-
tário adjunto de Desen-
volvimento Econômico, 
Paulo Imparato, a raiva é 
mortal tanto para o animal 
como para o humano que 
for infectado, por isso essa 
conscientização, colabora-
ção e adesão dos produto-
res rurais é tão importante.

cialmente como a Capital 
da Metalurgia”, afirmou 
o prefeito, destacando 
grandes investimentos 
de expansão da Novelis 
e Gerdau, novas redes de 
supermercado como a Ro-
salina e, em breve, novos 
empreendimentos impor-
tantes, que colaboram para 
o aumento deste índice na 
cidade.
Geração de Empregos em 
2019
1º Pindamonhangaba 
+1010
2º São José dos Campos 
+1003
3º Guaratinguetá +421
4º Caçapava +407
5º Taubaté +363
6º Tremembé +149
7º Jacareí +138
8º Cruzeiro +104
9º Lorena +74
Fonte: Caged

fechamos convênio com 
a instituição CLAM, que 
acolhe seis idosos total-
mente dependentes. São 
diversos fatores que mos-
tram o cuidado que o idoso 
recebe em nossa cidade”, 
destacou Léo Macedo.
A abertura também contou 
com a presença da presi-
dente do Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Di-
reitos do Idoso (CMDDI), 
Zally Queiroz e do verea-
dor De Paula.
Atividades – A progra-
mação seguiu na manhã 
desta quarta-feira (02/10), 
no Instituto Pró+Vida, no 
bairro Ponte Seca, com di-
versas atividades abertas a 
comunidade.
Neyde Villela Bracale, de 
78 anos, realizou o teste 
glicêmico e teve uma sur-
presa. Estava bem acima 
do normal. “Deu bem alto, 
vou logo procurar um mé-
dico, pois fiquei preocupa-
da. Valeu a pena ter parti-
cipado”, contou.
Dia 03/10, às 14h, no Lar 
São Francisco – tarde de 
atividades lúdicas (domi-
nó, dama, pescaria, rodada 
de bingo).
Na sexta-feira (04/10), às 
19h, no CIAPI, concur-
so de beleza e simpatia, 
“Miss e Mister Melhor 
Idade 2019”, com show do 
Trio Los Angeles.

sando a economia e baixo 
custo nas contas futuras de 
energias.
“Todos os moradores do 
Bem Viver estão convida-
dos a participar desta que 
será uma grande oportuni-
dade de ficar em dia com a 
EDP Bandeirante”, convi-
dou a diretora de Habita-
ção, Monique Dias.
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Secretaria da Fazenda da Prefeitura 
de Caraguatatuba faz plantão
no dia da Padroeira do Brasil

Aberto período de inscrições
e matrículas para alunos

novos da rede pública em Caçapava

A Secretaria da Fazenda 
promove mais um plan-
tão do 2º sábado do mês 
no Dia de Nossa Senhora 
Aparecida e das Crianças, 
12 de outubro (sábado), 
das 9h às 15h, na Prefei-
tura de Caraguatatuba, no 
Centro. Desde novembro, 
a secretaria realizou 11 
plantões de final de sema-
na. 
Quem não pode ir ao 
Paço Municipal durante 
a semana ou tem casa de 
veraneio, tem a oportuni-
dade de utilizar serviços e 
requisitar informações no 
Protocolo Geral, Dívida 
Ativa, Tributos Imobili-
ários (Cadastro), Fiscali-
zação do Comércio, Tri-
butação e Expediente da 
Procuradoria Fiscal.
O plantão de final de se-
mana também ocorrerá 
nos dias 9 de novembro e 
14 de dezembro de 2019; 
e 11 de janeiro e 8 de feve-
reiro de 2020, no Plantão 
de Verão. O expediente 
extra aos sábados come-
çou no dia 10 de novem-
bro de 2018.
No Protocolo Geral, o 
contribuinte pode receber 
orientações, dar entrada e 
consultar processos.
A Dívida Ativa emite 
guias, parcelamentos e 
fornece informações e 
orientações sobre proces-
sos novos ou em anda-
mento relativos às dívidas 
vencidas com a Prefeitura 
de Caraguatatuba.
O Cadastro atende o pú-
blico com orientações re-
ferentes ao cadastramento 
de imóveis, transferência 
cadastral, alteração de en-
dereço de notificação de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU); isen-
ção/remissão, desmem-
bramento e unificação 
de lançamento de IPTU; 
certidões de área e datas, 
confrontações, valor por 
m², identificação de nú-
mero de cadastro, revisões 
de valores e áreas.
A Fiscalização do Co-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Educação, estará com ins-
crições abertas, entre os 
dias 1º a 26 de outubro, 
para as matrículas de alu-
nos novos que frequenta-
rão as escolas de Educa-
ção Infantil do município.
Para efetuar as inscrições, 
os pais ou responsáveis 
devem procurar a unida-
de escolar mais próxima 
de sua residência e apre-
sentar a documentação 
necessária ao processo de 
inscrição e matrícula.
Para efetuar as inscrições 
em uma das unidades es-
colares, é preciso estar 
atento:
CRECHES – EMEIPI
Quem pode ser inscrito:
Crianças acima de 3 me-
ses até as que completarão 
2 anos até 31 de março de 
2020.
Os documentos necessá-
rios são:
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de ren-
da de todos os membros 
da família (que moram 
na casa), como holerite 
ou carteira de trabalho. 
No caso de autônomos ou 
informais, declaração de 
próprio punho, informan-
do a atividade e o rendi-
mento médio dos últimos 
6 meses ou pelo emprega-
dor com reconhecimento 
de assinatura em cartório. 
Se estiver desempregado, 
deve apresentar carteira 
de trabalho. 
Se houver outras rendas 
como pensões, bolsa famí-
lia, entre outras apresentar 

mércio promove atualiza-
ções cadastrais, abertura 
de empresas, abertura de 
inscrição para autônomos 
e ambulantes autorizados 
pela comissão, emissão de 
2ª via de impostos e taxas 
vencidas, orientação em 
relação a atividades co-
merciais, prestação de ser-
viços e ambulantes.
Na Tributação, haverá 
emissão de guias infor-
mações, consultas e orien-
tações relacionadas à en-
trada de processos ou em 
andamento relativos a di-
versos tributos.
A Procuradoria Fiscal/
Expediente conta com 
emissão de guias de custas 
processuais, informações 
e orientações sobre a en-
trada de processos ou os 
que estão em andamento, 
relativos a cobranças judi-
ciais.
A Secretaria da Fazenda 
fica no Paço Municipal, 
localizado na Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento no 2º sábado do 
mês é das 9h às 15h. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3897-8100.
Portal Munícipe
O contribuinte também 
pode acessar uma série 
de serviços da Secretaria 
da Fazenda no site oficial  
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/, no link 
Portal Munícipe (lateral 
da página) e requisitar: 
via internet 2ª via do car-
nê do IPTU do exercício, 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (IS-
SQN) e/ou taxas de licen-
ças, IPTU do exercício do 
atualizado, ISSQN e taxas 
de licença atualizadas e 
Acordos; certidões venal e 
negativa; guias de Impos-
to Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI); con-
sultas e requerimentos de 
protocolos; e consulta de 
débitos.
WhatsApp – A Área de Dí-
vida Ativa da Secretaria da 
Fazenda de Caraguatatuba 

documento comprobató-
rio;
3 – Comprovante de des-
pesas, como água, luz e 
aluguel ou pagamento 
da prestação de casa (em 
nome do responsável);
4 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
5 – CPF e RG dos respon-
sáveis pela criança.
EMEIPI Maria José de Si-
queira Lara
Quem pode ser inscrito:
Qualquer aluno matricu-
lado na rede de ensino ou 
alunos fora da escola que 
completarão 3,4 ou 5 anos 
de idade até 31 de março 
de 2020.
Os documentos necessá-
rios são:
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de ren-
da de todos os membros 
da família (que moram 
na casa), como holerite 
ou carteira de trabalho. 
No caso de autônomos ou 
informais, declaração de 
próprio punho, informan-
do a atividade e o rendi-
mento médio dos últimos 
6 meses ou pelo emprega-
dor com reconhecimento 
de assinatura em cartório. 
Se estiver desempregado, 
deve apresentar carteira 
de trabalho. Se houver ou-
tras rendas como pensões, 
bolsa família, entre outras 
apresentar documento 
comprobatório;
3 – Comprovante de des-
pesas, como água, luz e 
aluguel ou pagamento 
da prestação de casa (em 
nome do responsável);
4 – Comprovante de ende-

agora conta o aplicativo 
WhatsApp para atender 
os contribuintes do muni-
cípio com mais agilidade. 
O serviço é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30, pelo (12) 
99755-2601. Pelo progra-
ma de telemensagem, os 
cidadãos podem solicitar 
2ª via do carnê de acor-
do, relatórios de débitos, 
guias de pagamentos di-
versos e esclarecimentos 
de dúvidas.
Cronograma de atendi-
mento da Secretaria da 
Fazenda de Caraguatatuba 
no 2º sábado do mês
2019
12 de outubro (Dia de 
Nossa Senhora Aparecida 
e Dia das Crianças)
09 de novembro
14 de dezembro
2020 – Plantão de Verão
11 de janeiro
08 de fevereiro
Horário: das 9h às 15h
Informações 
Protocolo Geral – (12) 
3897-8223
Dívida Ativa – (12) 3897-
8182/8166/8222
dividaativa.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributos Imobiliários 
(Cadastro) – (12) 3897-
8170/8221
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Fiscalização do Comércio 
– (12) 3897-8127/8118
fiscalizacao.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributação – (12) 3897-
8197
tributacao.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Procuradoria Fiscal/Expe-
diente – (12) 3897-8187
expediente.procuradoria-
fiscal@caraguatatuba.sp.
gov.br
Portal Munícipe: http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/
Endereço: Secretaria da 
Fazenda – Prefeitura de 
Caraguatatuba/Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. PABX: (12) 3897-
8100

reço atualizado;
5 – CPF e RG dos respon-
sáveis pela criança.
EMEI
Quem pode:
Crianças que completarão 
2, 3, 4 ou 5 anos até 31 de 
março de 2020.
Os documentos neces-
sários para Inscrição de 
crianças com 2 e 3 anos 
são:
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
Os documentos neces-
sários para matrícula de 
crianças com 4 e 5 anos 
são:
1 – Certidão de nascimen-
to ou RG da criança;
2 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
3 – Caderneta de vacina-
ção atualizada;
4 – Cartão SUS;
5 – Foto ¾;
6 – RG e CPF dos respon-
sáveis legais.
Obs.: As crianças de Ma-
ternal e Infantil I serão 
matriculadas pela ordem 
de inscrição, conforme 
prevê a Lei municipal nº 
5618, de 5 de outubro de 
2018.
Todos os alunos concluin-
tes das EMEIPIs e EMEIs 
da Rede Municipal de Ca-
çapava, terão vaga garan-
tida, em período parcial, 
nas escolas do município e 
serão encaminhados para 
unidades escolares próxi-
mas à sua residência. Os 
pais serão informados e só 
precisarão ir na escola de 
destino efetivar a matrícu-
la.


