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A GAzetA dos Municípios

Conseg realiza reunião 
aberta ao público

em março

Atletas do Beach Tênis de 
Caraguatatuba conquistam 

Sulamericano no Chile

ONG promove feira de
adoção de animais do CCZ

Programa Praia Acessível continua com 
atendimento normal aos finais de semana

O Conselho Comunitário 
de Segurança de Caragua-
tatuba (Conseg) realizará 
no próximo dia 13 de mar-
ço (quarta-feira), a reu-
nião ordinária mensal para 
tratar de assuntos de inte-
resse comunitário a cerca 
da segurança pública.
A reunião abordará a te-
mática “Perturbação do 
Sossego Alheio”, no audi-
tório da Videoteca Lúcio 

As areias de Caraguata-
tuba têm sido uma terra 
seleta de muitos atletas de 
ponta, que vão além das 
fronteiras do município. 
No Beach Tênis, Arthur 
Marinho, Glauco André 
Ferreira, Bruno Moreira, 
André Celestino e Elaine 
Branco foram os caragua-
tatubenses que levaram 
o nome da cidade à Sele-
ção Brasileira de Beach 
Tênis, no Chile, e consa-
graram-se campeões por 
equipe entre os dias 26/02 
a 01/03/2019. Os atletas 
voltaram para casa com 
10 medalhas, sendo cinco 
de ouro, quatro de prata e 
uma de bronze, após dis-
putarem o ITF IQUIQUE 

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no 
próximo sábado, dia 9 de 
março, a tradicional feira 
de adoção de cães e ga-
tos abrigados pelo Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ). Interessados po-
dem ir na Poli Pet das 10h 
às 17h. A Poli Pet fica na 
avenida Itália, 1.570, Jar-
dim das Nações. Serão co-
locados para adoção cinco 
cães e três gatos do CCZ. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 
clínicos, vacinação e são 
castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de 18 anos e pre-
cisam preencher um for-
mulário com dados pes-
soais como endereço e 
telefone. Isto é necessário 

O Programa Praia Acessí-
vel retorna o atendimento 
ao horário normal, após 
temporada de festas. O 
local funciona na praia do 
Centro e atenderá todas as 
sextas, sábados e domin-
gos, das 8h30 às 16h30. A 
participação é gratuita.
O serviço é voltado às 
pessoas com deficiência 
(PcD),            idosos e 
familiares, que queiram 
aproveitar um banho de 
mar, acompanhado por 
monitores em cadeiras 
anfíbias, que flutuam na 
água.

Braun, no Centro. A reu-
nião é aberta ao público e 
tem início às 19h30, com 
o término às 21h30.
Em Caraguatatuba, o Con-
seg é dividido em quatro 
núcleos: Norte, Centro/
Norte, Centro/Sul e Sul. 
Os núcleos se reúnem 
toda segunda quarta-feira 
do mês, na videoteca do 
Polo Cultural Professora 
Adaly Coelho Passos, na 

(Sulamericano) e o Open 
do Chile IFBT, em Viña 
Del Mar. Para os competi-
dores, a maior dificuldade 
da equipe foi a baixa tem-
peratura do Chile. “Em-
bora lá seja verão, o vento 
era muito frio e a tempera-
tura oscilava entre 12ºC e 
18º. Além da umidade e da 
areia que tem uma textura 
diferente das praias brasi-
leiras”, afirma Arthur.
Os atletas seguem repre-
sentando Caraguatatuba 
em competições regionais 
e nacionais; mas têm ago-
ra a meta de participar do 
Campeonato Mundial na 
Catalunha, na Espanha, 
em junho de 2019.
Classificação

porque existe um acom-
panhamento após adoção, 
tanto dos cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação. Foram realizadas 
no ano passado 11 feiras 
pela Chico Pata que re-
sultaram na adoção de 63 
animais. A ONG também 
colabora com a prefeitura 
por meio de ensaios foto-
gráficos dos animais para 
estimular a adoção.
As fotos do projeto Adote 
Um Amigo foram atuali-
zadas e podem ser visuali-
zadas no site da prefeitura 
(http://www.taubate.sp.
gov.br/adoteumamigo/).
Também está em anda-
mento uma campanha 
com o objetivo de adquirir 

O Programa Praia Aces-
sível também oferece ati-
vidades como stand up e 
caiaque adaptado, jogos 
de dama, baralho, xadrez, 
vôlei adaptado/sentado e 
passeio de handbike (bici-
cleta adaptada para PcD).
No mesmo local existe 
o Espaço Aventura que 
oferta a prática de arvo-
rismo, tirolesa, escalada e 
rapel aos moradores e tu-
ristas de todas as idades, 
inclusive pessoas com 
deficiência (PcD). Todas 
as atividades são supervi-
sionadas por profissionais 

Praça Cândido Motta, 72, 
no centro. O auditório da 
Videoteca Lúcio Braun 
fica na Praça Cândido 
Motta, 72, no Centro.
Serviço
Reunião Conseg
Tema: Perturbação do 
Sossego Alheio
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Videoteca Lúcio 
Braun, Praça Cândido 
Motta, 72, Centro

Arthur Marinho –
Ouro na categoria A
Prata – categoria 40 mais, 
categoria B, categoria B 
no Open
Glauco André Ferreira –
Ouro categoria A no Open 
simples
Ouro na dupla com Arthur 
no Open
Prata na categoria 40 mais
Bruno Moreira –
Prata na categoria B (Su-
lamericano)
Prata no Open na catego-
ria B
Bronze na categoria sim-
ples no Open
André Celestino –
Ouro no Sulamericano A
Elaine Branco –
Ouro no Open Pró

ração seca para filhotes de 
gato. Quem quiser cola-
borar pode levar as doa-
ções para a Poli Pet, Vale 
Service (rua Juca Esteves, 
440), Pronto Vida Pet (rua 
Marechal Arthur Costa e 
Silva, 1.750), Level Up 
(rua Dr. Pedro Costa, 578) 
e Nação Verde (rua Sacra-
mento, 186).
Interessados em adotar 
um animal também po-
dem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefone 
5704-8048. O CCZ fica na 
Estrada Particular dos Re-
médios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h. As visitas podem 
ser feitas, preferencial-
mente, das 13h às 17h. A 
média mensal do CCZ de 
Taubaté é de 490 animais 
abrigados.

treinados.
O Espaço funciona nos 
seguintes dias e horários: 
quinta-feira – 13h às 19h; 
sexta- feira – 16h às 22h; 
sábado – 16h às 22h e do-
mingo – 10h às 16h.
Os serviços são coorde-
nados pela Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso 
(Sepedi) em parceria com 
a Secretaria de Esportes e 
Recreação.
Serviço
Centro, Avenida da Praia, 
ao lado da Praça da Cul-
tura
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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.

Miscelânea
Curiosidades

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no 
preparo do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária 
nacional e internacional. As folhas são usadas normalmente secas, já que 
têm um forte aroma e sabor, podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas 
e ensopados, mas o que muita gente não sabe é que são ricas em proprie-
dades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de louro são potássio, 
fibras, hidrato de carbono, vitamina B6 e C, magnésio e ácido fólico, entre 
muitos outros. Com propriedades antiinflamatória, diuréticas, antirreumá-
ticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro 
é uma excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como 
gastrite, úlcera, gases e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar 
cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo menstrual, dores de cabeça, reumatis-
mo, infecções de ouvido e na pele. Sua propriedade expectorante o torna 
remédio poderoso contra gripes e resfriados, pois limpa as vias respirató-
rias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontecer co-
migo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperar as energias, 
como foi ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vo-
cês me mandaram fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da em-
presa e tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente a baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente específico de Yoga para ali-
viar o estresse do trabalho. Vocês discriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solu-
ção para o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém.
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra 
correndo no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Calma! Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu mari-
do não sofreu nenhum arranhão...
- Que ótimo douto! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que 
você. A vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em 
você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progres-
so que não refluirá jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro 
e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão 
para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de sua 
vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção 
em todas as direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de 
observar todas as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às 
vezes o que precisamos estão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não 
enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso saber olhar com os olhos, 
enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Deve-se pensar muitas vezes, mas deve-se decidir de uma só vez.
Gente que facilmente sobe a serra sempre desce mal.
Os ausentes nunca têm razão.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
A verdade nunca é injusta, pode magoar, mas não deixa feridas.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importante que as palavras são os atos.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
Em rio que tem piranhas, jacaré nada de costas.
Nada é como um dia após o outro.
Gato escaldado tem medo de água fria.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 065 – DETENTO-
RA: DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 
ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE MATERIAL DE MÍDIA VISUAL - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 
09/12/2019 - VALOR: R$ 60.300,00 - MODALIDADE: PREGÃO Nº 053/2018; 
Nº 066 – DETENTORA: LUIS CLAUDIO JANUARIO 18390283867 - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGA-
ÇÃO DE ANÚNCIOS COM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES DE VINHETAS 
DE 30 A 60 SEGUNDOS - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 09/12/2019 - VALOR: R$ 
26.400,00 - MODALIDADE: PREGÃO Nº 054/2018; Nº 067 – DETENTORA: 
FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS 
II - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 09/12/2019 - VALOR: R$ 1.141,60 - MODALIDA-
DE: PREGÃO Nº 055/2018; Nº 068 – DETENTORA: GMC ATACADISTA DE 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS II - 
VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 09/12/2019 - VALOR: R$ 10.006,40 - MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 055/2018; Nº 069 – DETENTORA: JC DA SILVA SUPRIMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS II - VIGÊNCIA: 
10/12/2018 À 09/12/2019 - VALOR: R$ 5.400,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
Nº 055/2018; Nº 070 – DETENTORA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE AS-
SIS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS II - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 
09/12/2019 - VALOR: R$ 516,00 - MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2018; Nº 
071 – DETENTORA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELA-
RIA LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS II - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 
09/12/2019 - VALOR: R$ 2.240,10 - MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2018; Nº 
072 – DETENTORA: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E 
CARTUCHOS II - VIGÊNCIA: 10/12/2018 À 09/12/2019 - VALOR: R$ 8.447,30 
- MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2018.

EXTRATO DE CONTRATOS – DEZEMBRO 2018 - CONTRATADOS: P. 
A. PACHECO CONSTRUÇÕES ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO E APROVA-
ÇÃO HABITACIONAL NO GRAPPROHAB PARA O CONJUNTO HABITA-
CIONAL “POTIM-B” – VIGÊNCIA: 13/12/2018 À 12/06/2019 – VALOR: R$ 
142.550,50 – MODALIDADE: CONVITE Nº 003/2018; CONTRATADOS: 
BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS III – VIGÊNCIA: 21/12/2018 
À 20/12/2019 – VALOR: R$ 40.450,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 
057/2018; CONTRATADOS: RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRE-
LI ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS COM FORNECIMEN-
TO DE PEÇAS III – VIGÊNCIA: 21/12/2018 À 20/12/2019 – VALOR: R$ 
42.400,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 057/2018.

Processo Administrativo Nº 017/2019 - Tomada de Preços Nº 002/2019 - 
Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - A Comissão Per-
manente de Licitações, designada pela Portaria Nº 083/2018, através de 
seu Presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes que, em 
sessão pública da mesma, datada de 08/03/2019, às 15h00min, após exa-
me da documentação de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  
CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Após a fase de habilitação e 
exame da proposta apresentada na sessão e adotado o critério de julga-
mento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
1º Colocado: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com o valor de 
R$ 909.860,39. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 08 de março de 2019. 
Publique-se, André Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de 
Licitação.
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Explosão Cultural marca
revitalização da praça

Monsenhor Silva Barros

Receita recebe 490 mil declarações de IR no
primeiro dia de entrega

Serviços Vale do
Paraíba recebe

‘Corujão da Saúde’

Um final de semana de 
atividades culturais mar-
ca a revitalização da pra-
ça Monsenhor Silva Bar-
ros, na região central de 
Taubaté.
A revitalização do espaço 
incluiu a remoção da es-
trutura antiga do palco e a 
instalação de uma concha 
acústica. Também hou-
ve reforma dos camarins 
e sanitários sob o palco, 
recuperação das arquiban-
cadas e bancos, além de 
melhorias na iluminação e 
paisagismo.
As comemorações do 
evento, denominado Ex-
plosão Cultural, começam 
no sábado, dia 9 de março, 
com o lançamento da Van 

Número equivale ao do-
bro do mesmo dia do ano 
passado
No primeiro dia de entre-
ga, o volume de declara-
ções de Imposto de Renda 
(IR) enviadas à Receita 
Federal equivaleu a qua-
se o dobro do registrado 
no mesmo período do ano 
passado. Até as 17h de on-
tem, dia 7, a Receita Fede-
ral recebeu 490.347 docu-
mentos, 98% a mais que os 
247,5 mil registrados até o 
mesmo horário na estreia 
da entrega em 2018. Se-
gundo o Fisco, a diferença 
deve-se aos contribuintes 
que preencheram as decla-
rações durante o carnaval 
e enviaram o documento 
nas horas iniciais de de-
claração. Tradicionalmen-
te, o prazo de entrega das 
declarações começa em 1º 
de março, mas neste ano o 
Fisco só começou a rece-
ber as declarações ontem 
por causa do feriado pro-
longado dos últimos dias.
O prazo para envio da 
declaração começou às 
8h de hoje e vai até as 
23h59min59s de 30 de 
abril. A expectativa da 
Receita Federal é receber 

Entidades foram habilita-
das pela Saúde para con-
tratação de exames de ma-
mografia, ultrassonografia 
e endoscopia previstos na 
primeira fase do programa
A Secretaria de Estado da 
Saúde está expandindo o 
‘Corujão da Saúde’ para 
serviços privados do Vale 
do Paraíba com o objetivo 
de agilizar o diagnóstico 
e tratamento de pacientes 
que aguardam exames na 
rede pública de saúde.
“O Corujão da Saúde é o 
atendimento feito no ho-
rário noturno, depois das 
18h. Os exames de ima-
gem levam menos de 15 
minutos, mas salvam vi-
das, porque os médicos 
podem proceder o diag-
nóstico e o paciente pode 
realizar tratamento. Então, 
é um salto extraordinário 
na velocidade do atendi-
mento público”, destacou 
o Governador João Doria.
As unidades foram se-
lecionadas e habilitadas 
mediante convocação pú-
blica, e poderão ofertar 
exames de mamografia, 
ultrassonografia e endos-
copia a pacientes das três 
regiões abrangidas na pri-

Literária de Taubaté.
Durante os dois dias de 
evento, a praça receberá 
shows e atrações culturais, 
com a animação da Aman-
da Di Polly e a comemora-
ção do Dia do Grafite.
Confira abaixo a progra-
mação:
SÁBADO (9 de março), a 
partir das 10h:
Lançamento da Van Li-
terária, com contação de 
história com a Turma do 
Sítio
Vanda Fenner (dança do 
ventre)
Bene Santos (repentista)
Danilo Santhiago e Mari 
Silva (sertanejo)
Grupo Poetas de Rua (rap)
Pés em movimento (sapa-

30,5 milhões de declara-
ções neste ano.
A declaração pode ser 
feita de três formas: pelo 
computador, por celular 
ou tablet ou por meio do 
Centro Virtual de Aten-
dimento (e-CAC). Pelo 
computador, será utiliza-
do o Programa Gerador 
da Declaração – PGD 
IRPF2019, disponível no 
site da Receita Federal.
Também é possível fazer 
a declaração com o uso de 
dispositivos móveis, co-
motablets e smartphones, 
por meio do aplicativo 
Meu Imposto de Renda. O 
serviço também está dis-
ponível no e-CAC no site 
da Receita, com o uso de 
certificado digital, e pode 
ser feito pelo contribuinte 
ou seu representante com 
procuração.
Pré-preenchida
O contribuinte que tiver 
apresentado a declara-
ção referente ao exercício 
de 2018, ano-calendário 
2017, poderá acessar a 
Declaração Pré-Preenchi-
da no e-CAC, por meio 
de certificado digital. Para 
isso, é preciso que, no 
momento da importação 

meira fase do programa – 
além do Vale, participam 
a região de Campinas e a 
Grande São Paulo.
Serviços de diferentes ci-
dades do Vale do Paraíba, 
foram habilitados: Clíni-
ca Radiológica Dr. Rene 
Moura e Pró-Imagem 
Exames Complementares, 
de Taubaté; Irmandade 
da Santa Casa de Mise-
ricórdia de São José dos 
Campos; WK Diagnose 
e Clínica Pró-Saúde, de 
Campos do Jordão; Clíni-
ca Santa Rosa, de Lorena; 
LNA CRZ Diagnósticos 
Médicos e Instituto Santa 
Rosa, de Cruzeiro.
Na região de Campinas, 
outras oito unidades priva-
das participam do progra-
ma, que também abrange 
inicialmente sete serviços 
da capital, para atender 
pacientes da Grande São 
Paulo. Os pacientes serão 
comunicados sobre data e 
horário dos exames pela 
equipe da Cross (Central 
de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde).
“O ‘Corujão’ é um com-
promisso do Governo de 
São Paulo que visa apri-
morar a saúde pública. 

teado)
Rony, Roney e Ezequias 
do Acordeom
Betty Says Damn (banda 
de Metalcore)
DOMINGO (10 de mar-
ço), a partir das 10h:
Batalha de MC’s: Men-
tes Construtivas, Tunza e 
convidados
Grupo Chorando na Feira
Fabiano Ceccopieri 
(MPB)
Cia. Jeff Street Dance
Banda Imborá (rock)
Sarau com Grupo Poetas 
de Rua
Perímetro Urbano (rock 
autoral)
Gabriel (sertanejo)
Coral Vox Cordis
Banda Aparanthus (rock)

do arquivo, a fonte paga-
dora ou pessoas jurídicas 
tenham enviado para a 
Receita informações re-
lativas ao contribuinte re-
ferentes ao exercício de 
2019, ano-calendário de 
2018, por meio da Decla-
ração do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte 
(Dirf), Declaração de Ser-
viços Médicos e de Saúde 
(Dmed), ou a da Declara-
ção de Informações sobre 
Atividades Imobiliárias 
(Dimob). Segundo a Re-
ceita, o contribuinte que 
fez doações, inclusive em 
favor de partidos políti-
cos e candidatos a cargos 
eletivos, também poderá 
utilizar, além do Progra-
ma Gerador da Declara-
ção (PGD) IRPF2019, o 
serviço Meu Imposto de 
Renda. Para a transmissão 
da Declaração pelo PGD 
não é necessário instalar o 
programa de transmissão 
Receitanet, uma vez que 
essa funcionalidade está 
integrada ao IRPF 2019. 
Entretanto, continua sen-
do possível usar o Recei-
tanet para a transmissão 
da declaração.
O serviço Meu Imposto de 

Com a otimização da rede 
própria e com as parcerias 
com serviços privados, 
garantimos a detecção 
precoce de doenças e o 
acesso aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuti-
cos, com foco no atendi-
mento ágil e de qualida-
de”, afirma o Secretário 
de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann Fer-
reira.
Os atendimentos extras do 
‘Corujão’ estão em anda-
mento desde fevereiro, em 
hospitais e AMEs (Ambu-
latórios Médicos de Espe-
cialidades) da rede própria 
de saúde, por meio da oti-
mização dos serviços e flu-
xos de agendamento. Uma 
nova convocação pública 
será publicada nesta quin-
ta-feira, 7 de março, para 
selecionar outros serviços 
privados interessados em 
participar.
As três regiões abrangidas 
neste momento totalizam 
uma demanda reprimida 
de 155.243 exames, so-
mando 50.627 na Gran-
de São Paulo, 73.138 na 
região de Campinas e 
31.478 exames no Vale do 
Paraíba.

Renda não pode ser usado 
em tablets ou smartphones 
para quem tenha recebido 
rendimentos superiores a 
R$ 5 milhões.
Obrigatoriedade
É obrigado a apresentar 
a declaração anual o con-
tribuinte que, no ano-ca-
lendário de 2018, recebeu 
rendimentos tributáveis, 
sujeitos ao ajuste na de-
claração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70. 
No caso da atividade ru-
ral, quem obteve receita 
bruta em valor superior a 
R$ 142.798,50
Também estão obrigadas 
a apresentar a declaração 
pessoas físicas residentes 
no Brasil que no ano-ca-
lendário de 2018: recebe-
ram rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tribu-
tados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi su-
perior a R$ 40 mil; obti-
veram, em qualquer mês, 
ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou ope-
rações em bolsas de va-
lores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas; 
pretendam compensar, no 
ano-calendário de 2018 ou 
posteriores, prejuízos com 
a atividade rural de anos-
calendário anteriores ou 
do próprio ano-calendário 
de 2018; tiveram, em 31 
de dezembro, a posse ou a 
propriedade de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a 
R$ 300 mil; passaram à 
condição de residentes no 
Brasil em qualquer mês 
e encontravam-se nessa 
condição em 31 de de-
zembro; ou optaram pela 

isenção do Imposto sobre 
a Renda incidente sobre 
o ganho de capital aufe-
rido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto 
da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis re-
sidenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias 
contados da celebração do 
contrato.
CPF de dependentes
Neste ano, é obrigatório o 
preenchimento do número 
do CPF de dependentes e 
alimentados residentes no 
país. A Receita vinha in-
cluindo essa informação 
gradualmente na declara-
ção. No ano passado, era 
obrigatório informar CPF 
para dependentes a partir 
de 8 anos.
Dados sobre imóveis e 
carros
Em 2019, não será obriga-
tório o preenchimento de 
informações complemen-
tares em Bens e Direitos 
relacionadas a carros e 
casas. A previsão inicial 
da Receita era que essas 
informações passassem a 
ser obrigatórias neste ano, 
mas, devido à dificuldade 
de contribuintes de encon-
trar os dados, o preenchi-
mento complementar não 
precisa ser feito.
Desconto simplificado
A pessoa física pode optar 
pelo desconto simplifica-
do, correspondente à de-
dução de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis, 
limitado a R$ 16.754,34.
Deduções
O limite de dedução por 
contribuição patronal fi-
cou em R$ 1.200,32, de-
vido ao reajuste do salário 
mínimo. No ano passado, 
o limite era R$ 1.171,84. 

Se não houver nova lei, 
este é o último ano em 
que há possibilidade des-
sa dedução de contribui-
ções pagas ao Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) por patrões de 
empregados domésticos 
com carteira assinada. A 
medida começou a valer 
em 2006 para incentivar a 
formalização dos empre-
gados domésticos.
A dedução por dependen-
te é de, no máximo, R$ 
2.075,08 e, para instrução, 
de R$ 3.561,50.
Os contribuintes também 
podem deduzir valores 
gastos com saúde, sem 
limites, como internação, 
exames, consultas, apare-
lhos e próteses e planos de 
saúde. Nesse caso, é preci-
so ter recibos, notas fiscais 
e declaração do plano de 
saúde e informar CPF ou 
CNPJ de quem recebeu os 
pagamentos. As chamadas 
doações incentivadas têm 
o limite de 6% do Impos-
to de Renda devido. As 
doações podem ser feitas, 
por exemplo, aos fundos 
municipais, estaduais, dis-
trital e nacional da criança 
e do adolescente, que se 
enquadram no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). Segundo a Recei-
ta, neste ano o formulário 
sobre as doações ao ECA 
vai ficar mais visível.
Aqueles que contribuem 
para um plano de previ-
dência complementar – 
Plano Gerador de Benefí-
cio Livre (PGBL) e Fundo 
de Aposentadoria Progra-
mada Individual (Fapi) 
– podem deduzir até o li-
mite de 12% da renda tri-
butável.
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XIII Festipoema está com
inscrições abertas até o dia 30 

de junho em Pindamonhangaba

Prefeitura de Caraguatatuba faz
nivelamento de vias de acesso da

pista para marginal na Massaguaçu

A 13ª edição do Festival 
de Poemas de Pindamo-
nhangaba – “FESTIPOE-
MA” está com inscrições 
abertas até o dia 30 de ju-
nho. O evento é realizado 
em conjunto entre a Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras e o Conselho Mu-
nicipal de Cultura.
A inscrição poderá ser rea-
lizada apenas pela internet 
e o interessado deve en-
trar no site da Prefeitura: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br – FESTIPOE-
MA. O Festival é com-
posto de uma categoria de 
autoria de poemas e uma 
categoria de interpretação 
cênica. Podem participar 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba realizou nessa quinta-
feira (07/03), pela manhã, 
serviços de nivelamento 
das vias de acesso entre 
a Rodovia Rio-Santos e a 
avenida Maria de Lourdes 
da Silva Kfouri, a avenida 
marginal, no Massaguaçu, 
região Norte da cidade.

poetas e intérpretes que 
apresentem os poemas na 
língua portuguesa. Cada 
autor poderá inscrever so-
mente uma obra e caso ti-
ver interesse em interpre-
tar sua obra deve informar 
na ficha de inscrição.
Podem concorrer quais-
quer poemas, com no 
máximo 35 versos, forma 
fixa ou de forma livre, 
com qualquer temática, 
inéditos ou não, desde que 
não tenham sido selecio-
nados em outra edição do 
FESTIPOEMA.
Os interessados poderão 
participar das seguintes 
categorias: Adulto (acima 
de 18 anos), Juvenil (de 
12 a 17 anos) e Infantil 
(menos de 12 anos).
A divulgação dos poemas 

Os trabalhos foram reali-
zados pela Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep), 
que utilizou 45 metros cú-
bicos de bica-corrida (dois 
caminhões trucados) para 
o nivelamento das três 
vias.
Dois funcionários com 
apoio de uma motonive-

selecionados será a partir 
do dia 1º de agosto e es-
tará disponível no site da 
Prefeitura e na página do 
Facebook: “Movimento 
Cultural de Pinda”.
O XIII FESTIPOEMA 
visa estimular a criação 
poética, valorizar e divul-
gar a poesia, bem como 
incentivar a arte da inter-
pretação da poesia e esti-
mular no público o inte-
resse pelas manifestações 
artísticas.
As apresentações aconte-
cerão nos dias 21 e 22 de 
setembro, com premiação 
para todas as categorias no 
dia 22. Mais informações 
podem ser adquiridas pe-
los telefones: 3642-1080 
ou 3643-2690 ou pelo site: 
www.pinda.sp.gov.br

ladora trabalharam nos lo-
cais. Segundo eles, as vias 
não pavimentadas esta-
vam bastante comprome-
tidas devido a erosão pro-
vocada pelas chuvas. Com 
o trabalho de nivelamento 
e cascalhamento, o tráfego 
de veículos está bem me-
lhor e mais seguro.

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

Livro D-25, FLS. nº 45, Termo nº 6959
Faço saber que pretendem se casar ÁLYSSON CAMARGO RAMOS e AMANDA NALDI MENDES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 21 de setembro de 1993, de profissão operador de máquinas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Passa Quatro, nº 424, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de RONALDO HENRIQUE RAMOS, 
de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 1 de outubro de 1963 e de CELIA APARECIDA CAMARGO RAMOS, 
de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de julho de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 12 de abril de 1995, de profissão enfermeira, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Jarbas dos Santos Toledo, nº 214, Parque São Luiz, Taubaté/SP, CEP: 12400-000, filha de ROBSON 
RODRIGUES MENDES, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 7 de fevereiro de 1969 e de MARA ELAINE 
NALDI MENDES, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 8 de agosto de 1970, ambos residentes e domicilia-
dos em Taubaté/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. 


