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A GAzetA dos Municípios

Plásticos, baldes e
pneus lideram lista de 
criadouros em Taubaté

Defesa Civil alerta para
risco de tempestades

Prefeitura de Taubaté
entrega novo

prédio do Centro Pop

IPTU de 2020 de Taubaté 
está disponível na internet

Velhos conhecidos 
da população, as 
latas e frascos 

plásticos, baldes e regado-
res, além dos pneus lide-
ram a lista de criadouros 
recorrentes identificados 
pelos agentes do Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté duran-
te a Análise de Densidade 
Larvária (ADL) de verão.
O levantamento do CAS 
registrou 30 tipos diferen-
tes de criadouros, totali-
zando 1.352 recipientes 
com larvas do mosquito 
Aedes aegypti. Os três pri-
meiros criadouros da lista 
correspondem a 33,94% 
do total de recipientes com 
larvas.
A relação de criadouros 
também apresenta lo-
cais como  vasilhas de                  

A C o o r d e n a d o r i a 
Estadual de Prote-
ção e Defesa Civil 

emitiu um alerta com risco 
de tempestades na RMVa-
le.

A Prefeitura de 
Taubaté promo-
ve hoje, dia 4 de 

fevereiro, a cerimônia de 
entrega oficial das novas 
instalações do Centro Es-
pecializado para Popula-
ção em Situação de Rua 
(Centro Pop). A cerimônia 
acontece às 10h na rua Ar-
thur Vieira, 295, Jardim 
Maria Augusta.
O Centro Pop passou a 
funcionar no novo ende-
reço no final de dezembro 
de 2019. Taubaté conta 
com um Centro Pop desde 
2014. Em média, são aten-

A Prefeitura de 
Taubaté liberou o 
Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) 
de 2020 para visualização 
e impressão pela internet.
O contribuinte que desejar 
pode fazer a consulta pelo 
portal da prefeitura e im-
primir os boletos para pa-
gamento, seja a cota úni-
ca com desconto de 10%, 
cota única com desconto 
de 5% ou as 10 parcelas 
do imposto.
O contribuinte pode aces-

consumo animal (59), 
bromélias (34) e caixas de 
descarga de vasos sanitá-
rios (15).
O apoio e conscientiza-
ção da população são es-
senciais neste momento, 
já que cabe às famílias o 
combate aos criadouros do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Para auxiliar na 
redução de criadouros, a 
prefeitura iniciou em ja-
neiro o Arrastão Xô Mos-
quito. Nesta última sema-
na, foram recolhidas pelo 
caminhão cata treco 3,1 
toneladas de materiais nos 
bairros da Estiva e Vila Ve-
lha 2. A partir da próxima 
semana, o CAS promove o 
Arrastão Xô Mosquito no 
Três Marias, inserido na 

A previsão, é de fortes          
chuvas e acumulados ele-
vados. As chuvas podem 
vir acompanhadas de ra-
jadas de vento e descargas 
elétricas.

didas 50 pessoas por dia. A 
nova casa conta com três 
salas de atendimento, sala 
de reuniões, dois banhei-
ros com chuveiro, refei-
tório, lavanderia, além de 
espaço externo para cul-
tivo de horta e atividades 
esportivas.
Os usuários são encami-
nhados a serviços de saú-
de do município, como o 
Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas 
(Caps AD) e abrigo insti-
tucional, além de acom-
panhamentos para retirar 
documentos pessoais, 

sar o site da “topdata” e 
digitar o número da inscri-
ção imobiliária.
Os carnês do IPTU 2020 
já foram encaminhados 
para os  Correios e devem 
chegar às residências dos 
contribuintes na primeira 
quinzena de fevereiro.
De acordo com o decreto 
14.613, de 28 de novem-
bro de 2019, as plantas 
genéricas de valores fo-
ram atualizadas em 2,55% 
para fins de lançamento do 
IPTU 2020, o que corres-

área 8. Este bairro vai ser 
priorizado em função de 
uma combinação de ADL 
elevada e casos confirma-
dos de dengue.
A ADL de verão de Tauba-
té atingiu 4,5 pontos  no 
Índice Breteau (IB). O in-
dicador apresentou eleva-
ção em relação ao levanta-
mento do mês de outubro 
do ano passado, quando 
chegou a 1,1. Os resulta-
dos indicam que todas as 
regiões de Taubaté estão 
dentro do risco de epide-
mia.
Criadouros mais recorren-
tes
Latas/frascos plásticos – 
176 recipientes com larvas
Baldes/regadores – 154 re-
cipientes com larvas
Pneus – 129 recipientes 
com larvas

Em caso de alguma ocor-
rência ou problemas oca-
sionados pela chuva, ligue 
para a Defesa Civil pelo 
telefone 199. O atendi-
mento é 24 horas.

reinserção no mercado de 
trabalho e incentivo ao 
empreendedorismo.
Também são ofertados no 
Centro Pop banho diário, 
lanche, atendimento técni-
co e vale refeição.
A população do Centro 
Pop participa de diversas 
atividades de ressocializa-
ção, a exemplo de sessão 
de cinema, festa junina, 
festa de Natal e passeios 
culturais. Ainda este se-
mestre estão previstas ofi-
cinas de artes, empregabi-
lidade e cidadania, entre 
outras.

ponde a um multiplicador 
de 1,0225 sobre o valor de 
1º de janeiro do ano pas-
sado. O contribuinte terá 
a opção de quitar o carnê 
já no primeiro vencimento 
(19, 20 e 21 de fevereiro) 
com 10% de desconto. O 
pagamento em cota única 
na data do segundo ven-
cimento (19, 20 e 21 de 
março) implica em  um 
abatimento de 5% do valor 
do imposto. Também há a 
opção do parcelamento em 
10 vezes.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 02/2020, Processo nº 06/2020, para Presta-
ção de Serviços de Arbitragem Campeonatos de Futebol Municipais. Abertura 
da Sessão Pública dia 12/02/2019 às 08:20 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
11/02/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Convite Nº 001/2020 - Edital Nº 008/2020 – Proc. Adm. Nº 022/2020.
Critério de julgamento: Menor Preço Global Por Lote.
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Exe-
cução de Projeto Elétrico para Educação, Projeto de Reestruturação 
de Ponte Bairro Vista Alegre, Projeto de Pavimentação em Ruas do 
Município e Projeto de Recapeamento Avenida Miguel Vieira, Confor-
me Termo de Referência e Demais Anexos.
Data da realização: 11/02/2020.
Horário de entrega dos envelopes: até às 14h45min.
Horário de abertura dos envelopes: às 15h00min.
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado na sala de licitações da prefeitura, na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - Pregão Eletrônico Nº 002/2020 
– A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a retificação do Edital 
do Pregão Eletrônico Nº 002/2020. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Mobiliário e Equipamentos para 
Creche Municipal Morada dos Marques – FDE. Tendo em vista ne-
cessidade de alteração no prazo de entrega dos equipamentos a se-
rem licitados, que passa a ser de 15 (quinze) dias. Altera-se as datas 
de recebimento e abertura para: Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 05/02/2020, até as 09h00min do dia 14/02/2020. 
Data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
14/02/2020. Data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
14/02/2020 – Horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Demais informações 
permanecem inalteradas. Maiores informações através do telefone 
(12) 3112-9200.
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ADL de verão reforça risco de infestação 
do Aedes aegypti em Taubaté

A ADL (Análise de 
Densidade Lar-
vária) de verão 

realizada pela Prefeitura 
de Taubaté em janeiro re-
força o alerta para riscos 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 4,5 pontos no IB (Ín-
dice Breteau). O indicador 
apresentou elevação em 
relação ao levantamento 
do mês de outubro do ano 
passado, quando chegou 
a 1,1. Os resultados indi-
cam que todas as regiões 
de Taubaté estão dentro do 
risco de epidemia.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos.
Acima do nível de 1,5 há 
risco de epidemia. 
Na amostragem de janeiro, 
a área 3 apresentou o me-
nor indicador, com 1,98. 
Com IB de 8,68, a área 10 
é a que apresenta os maio-
res indicadores.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
Durante a ADL foram co-
letadas amostras em imó-
veis escolhidos aleatoria-
mente por toda a cidade, 
que foi dividida em 10 
áreas. 

Foram vistoriados cerca 
de 6.000 imóveis, média 
de 600 por área. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB, um valor numé-
rico que define a quanti-
dade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais áreas da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
Até o dia 18 de janeiro, 
Taubaté tinha registra-
do 29 casos positivos de 
dengue. Não há casos de 
chikungunya, zika e febre 
amarela este ano.
A partir da próxima sema-
na, o Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove a opera-
ção Arrastão Xô Mosquito 
no Três Marias, inserido 
na área 8. Este bairro vai 
ser priorizado em função 
de uma combinação de 
ADL elevada e casos con-
firmados de dengue.Mapa 
da ADL
ADL Geral
2019
Janeiro – 4,8
Abril – 3,9
Julho – 1,3
Outubro – 1,1
2020
Janeiro – 4,5
Área 1 – 3,82
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-

ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2 – 2,40
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, Re-
canto dos Coqueirais, Jar-
dim Rezende, Vila Albina 
e Jardim Santa Catarina
Área 3 – 1,98
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área 4 – 2,25
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5 – 3,62
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-

dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6 – 5,83
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7 – 4,04
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8 – 6,47
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9 – 6,48
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baronesa, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10 – 8,66
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas

Carandiru fatura título
do Campeonato

Municipal de Beach
Soccer em Caraguatatuba

Servidores da Prefeitura de
Caraguatatuba participam de reunião 

das ações do Sebrae para 2020
em São José dos Campos

O time do Carandi-
ru sagrou-se cam-
peão do Campeo-

nato Municipal de Beach 
Soccer Masculino de Ca-
raguatatuba após vencer o 
Lion FC na final por 1 a 0. 
A disputa do título ocor-
reu na última sexta-feira 
(31/01), na Arena Verão 
Esportiva, no Jardim Aru-
an.
A partida foi acirrada do 
começo ao fim e marcada 
por diversos cartões ama-
relos e vermelhos. O gol 
título do Carandiru saiu da 
cobrança de falta de Ro-
bson Batista ‘Pulguinha’ 
aos 8 minutos do 2º tempo. 
O time é comandado pelo 
técnico Bruno Rodrigues.

Diversos agentes de 
Desenvolvimento 
dos Postos do Se-

brae/SP da Região Metro-
politana do Vale do Para-
íba participam da reunião 
das ações do órgão para 
2020 hoje, em São José 
dos Campos. Não haverá 
expediente no Posto do 
“Sebrae Aqui” da Prefei-
tura de Caraguatatuba. O 
atendimento no setor con-
tinua na quarta-feira (5/2).
Em 2019, o Posto do Se-
brae Aqui da Prefeitura de 
Caraguatatuba fez 2.655 
atendimentos para micro-
empreendedores individu-
ais (MEI’s), micro e pe-
quenos empresários, como 
orientação para abertura 
de negócio, declaração 

O time Beira-Mar termi-
nou em 3º lugar no cam-
peonato. Rafael D’Ávila, 
do Real Madri, conquis-
tou o troféu de artilheiro 
da competição, com 13 
gols marcados. Gleisso 
de Jesus, do Carandiru, se 
consagrou como o goleiro 
menos vazado do torneio, 
com 10 gols sofridos. O 
técnico Adielson Santos, 
o auxiliar Ortega e o pre-
parador físico, João Paulo, 
integram a comissão técni-
ca do Lion FC.
O Campeonato Municipal 
de Beach Soccer Mascu-
lino foi organizado pela 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Recreação.

anual MEI, impressão de 
guias de pagamento, emis-
são de notas fiscais, con-
sultorias, inscrições para 
cursos e acesso a linhas de 
crédito. A previsão do Se-
brae/SP era realizar 2.380 
atendimentos no ano pas-
sado, mas a meta ficou em 
11% acima do previsto 
para o 2019.
O Posto do Sebrae Aqui 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba (no prédio da Se-
cretaria de Governo) fica 
na Avenida Frei Pacífico 
Wagner, 1.011 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-3854 ou 
e-mails sebraeaqui@cara-
guatatuba.sp.gov.br e se-
braeaquicaraguatatuba@
gmail.com
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Sítio divulga atividades e 
exposições para fevereiro

IPTU 2020: Cota única com 5% 
de desconto vence dia 20 de 
fevereiro em Caraguatatuba

O Museu Histórico, 
Folclórico e Peda-
gógico Monteiro 

Lobato definiu um calen-
dário de exposições e ati-
vidades para fevereiro.
Para melhor atendimento 
ao público, o agendamento 
ficará suspenso por conta 
do número acentuado de 
visitas espontâneas nesse 
período de recesso escolar.
Para o teatro, é necessário 
retirar uma senha com 30 
minutos de antecedência 
na porta do casarão.
O museu fica no Sítio do 
Pica-Pau Amarelo se loca-
liza na Avenida Monteiro 
Lobato, s/nº – Chácara do 
Visconde. Telefone: (12) 
3625-5062
Confira a programação das 
exposições:
– Presépios: Um Olhar, 
Um Presente.
O presépio está no Mu-
seu Monteiro Lobato e 
será desmontado dia 2 de 
fevereiro. Esta exposição 
conta com os alunos da 
oficina de santaria, minis-
trada pelo monitor de artes 
e artista plástico Alexan-
dre de Morais Almeida. Os 
alunos foram convidados a 
confeccionar uma peça do 
presépio de Natal de acor-
do com suas respectivas 
visões criativas.
– Roberto e as Mulheres 
de Chita.
Mulheres de Chita sur-
giu em meados de 2009 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secreta-

ria Municipal da Fazenda, 
distribuiu 83.632 carnês 
do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) 
de 2020 pelos Correios. A 
cota única, com descon-
to de 5%, vence no pró-
ximo dia 20 de fevereiro 
(quinta-feira).  Caragua-
tatuba espera arrecadar 
R$ 94.937.232,10 com o 
montante de carnês lança-
do.
A 2ª via do carnê do IPTU 
pode ser solicitada na 
Área de Tributos Imobili-
ários (Cadastro/Guichê 4), 
das 9h às 16h30, no Paço 
Municipal, no Centro. 
O proprietário também 
pode acessar 2ª via pelo 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br, na parte desti-
nada ao “Cidadão/Tribu-
tos”. É necessário ter em 
mãos o número da Inscri-
ção Cadastral do imóvel 
para acessar a 2ª via e im-
primir. Caso o contribuin-
te não tenha o número, 
basta solicitar pelo e-mail 
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221 (Cadastro). Há 
ainda a opção de dividir o 
carnê em 11 vezes, sendo 
a primeira parcela para o 
dia 20 de fevereiro. Nos 
dias em que o vencimento 
coincidir com finais de se-
mana e feriados, o tributo 
pode ser pago no próximo 
dia útil.
Em Caraguatatuba, o rea-

na vida e arte de Roberto 
Correia, após a observa-
ção do uso da chita em 
decorações e vestimentas 
das mulheres das cidades 
históricas de Mina Gerais 
e São Luiz do Paraitinga. 
O uso da chita inspirou o 
artista a utilizar o tecido 
em seus trabalhos, em-
pregando a técnica mista. 
Esta exposição se dividirá 
entre o Museu Histórico 
Professor Paulo Camilher 
Florençano e o Museu 
Monteiro Lobato. A ex-
posição no Museu Histó-
rico será entre os dias 5 e 
29 de fevereiro (avenida 
Thomé Portes Del Rey, nº 
925, Jardim Ana Emília), 
enquanto no Museu Mon-
teiro Lobato será entre os 
dias 8 de fevereiro e 29 de 
março.
Confira as datas das ofici-
nas pedagógicas e do tea-
tro:
– Teatro com a Turma do 
Sítio: Gramaticando
O teatro adapta a obra 
“Emília no País da Gra-
mática”. Emília sai em 
expedição ao país da Gra-
mática guiada pelo sábio 
rinoceronte Quindim. Eles 
chegarão até a cidade de 
Portugália e lá aprende-
rão a língua portuguesa de 
um jeito divertido, usando 
a imaginação e a criativi-
dade, brincam de criar pa-
lavras, interjeições e ora-
ções.

juste no IPTU 2020 con-
siderou o mesmo valor 
da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 2,55% 
(variação de novembro de 
2018 a outubro de 2019). 
O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), e passou de 
R$ 3,48 para R$ 3,57 este 
ano. A Área de Tributos 
Imobiliários (Cadastro) 
da Secretaria Municipal 
da Fazenda lançou 83.632 
carnês de IPTU. Desse 
total, 58.433 representam 
imóveis com edificações 
e 25.199 terrenos; além de 
outros 4.503 lançamentos 
como isentos ou imunes 
(Art. 150 da CF/Das Limi-
tações do Poder de Tribu-
tar). Outros 38.639 carnês 
serão envidados para en-
dereços fora de Caragua-
tatuba.
Internet gratuita
A 2ª via do carnê do IPTU 
(Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) de 2020 
também pode ser solicita-
da no Posto do Acessa SP, 
na Praça Diógenes Ribei-
ro de Lima, no Centro. O 
cidadão precisa informar 
o número da Inscrição 
Cadastral do imóvel. Para 
utilizar os serviços do 
Acessa São Paulo é neces-
sário ir ao local munido de 
um documento de identifi-
cação com foto e fazer um 
cadastro digital para usar o 
serviço de internet gratuita 

Dia 01 e 02 (sábado e do-
mingo)
Oficina Pedagógica – Do-
bradura do Rabicó: Das 
10h às 12h e 14h às 16h.
Turma do Sítio: Das 10h 
às 11h e 14h às 16h.
Teatro com a Turma do Sí-
tio: às 11h e 16h.
Dia 08 e 09 (sábado e do-
mingo)
Oficina Pedagógica – De-
core o Palhaço: Das 10h às 
12h e 14h às 16h
Turma do Sítio: das 10h às 
11h e 14h às 16h
Teatro com a Turma do Sí-
tio: às 11h e 16h.
Dia 15 e 16 (sábado e do-
mingo)
Oficina Pedagógica – 
Guarda-chuva Frevo: das 
10h às 12h e 14h às 16h
Turma do Sítio: das 10h às 
11h e 14h às 16h
Teatro com a Turma do Sí-
tio: às 11h e 16h
Dia 22, 23 e 25 (sábado, 
domingo e terça)
Oficina Pedagógica – 
Máscara de Carnaval: das 
10h às 12h e 14h às 16h
Turma do Sítio: das 10h às 
11h e 14h às 16h
Teatro com a Turma do Sí-
tio: às 11h e 16h
Dia 29 (sábado)
Oficina Pedagógica – Más-
caras do Sítio: Das 10h às 
12h e 14h às 16h
Turma do Sítio: Das 10h 
às 11h e 14h às 16h
Teatro com a Turma do Sí-
tio: às 11h e 16h

do posto.
O horário de atendimento 
vai das 11h às 17h, telefo-
ne (12) 3883-3042.
Poupatempo
O outro Posto do Acessa 
SP está localizado no Pou-
patempo, na Avenida Rio 
Branco, 955 – Indaiá (Em 
frente à Escola Estadual 
Colônia dos Pescadores). 
O local funciona das 9h às 
17h, de segunda a sexta-
-feira e sábado, das 9h às 
13h.
Serviço
IPTU 2020 – 2ª via 
Cota única: 5% de descon-
to no pagamento à vista 
até dia 20 de fevereiro
Site: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ na parte desti-
nada ao “Cidadão/Tribu-
tos”
Área de Tributos Imobiliá-
rios: Cadastro/Guichê 4 no 
Paço Municipal
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Municipal: 
Rua Luiz Passos Junior, 
50 – Centro
Horário de expediente: 9h 
às 16h30
Telefones: (12) 3897-
8170/8221
Acessa SP (Internet Gra-
tuita)
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, 140 – Centro, Horá-
rio: 11h às 17h
Telefone: (12) 3883-3042
Poupatempo – Avenida 
Rio Branco, 955 – Indaiá
Horário: 9h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira/ das 9h 
às 13h, aos sábados,
Telefone: 0800 772 36 33


