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Prefeitura de Taubaté estipula nova data 
de vencimento para os carnês de IPTU do 

município

de Jornais e Ambulantes) 
referente ao exercício de 
2022.
O contribuinte ainda 
pode efetuar o pagamen-
to do IPTU de três ma-
neiras observando a nova 
data de vencimento: em 
dez parcelas mensais 
até o dia 10; em parcela 
única no primeiro ven-
cimento, com 10% de 
desconto; ou em parcela 
única no segundo venci-
mento, com 5% de des-
conto; ambas 10 de abril.
Foram emitidos cerca de 
130 mil carnês de IPTU, 
que este ano possuem um 
novo modelo, em forma-
to de carta boleto, permi-
tindo a visualização de 
todas as parcelas com os 
códigos de barra em uma 
única folha. A distribui-
ção dos carnês para as re-

sidências dos contribuin-
tes teve início na última 
segunda-feira, dia 14 de 
março, pelos correios. E 
apesar de constarem ven-
cimento datado para o dia 
1º do mês, todas as redes 
bancarias credenciadas 
já estão cientes da nova 
data de vencimento das 
parcelas e não deverão 
cobrar juros ou acrésci-
mos do contribuinte que 
realizar o pagamento até 
o dia 10 de cada mês.
A Prefeitura ressalta que 
também é possível reali-
zar a impressão para pa-
gamento do IPTU desde 
fevereiro de maneira on-
line, pelo site da Prefei-
tura, basta acessar a pá-
gina e no menu referente 
será direcionado para in-
formar o número da ins-
crição imobiliária (BC).

A Prefeitura de Taubaté 
alterou a data de venci-
mento da 1ª parcela do 
Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
para o dia 10 de abril, por 
meio de decreto assina-
do nesta terça-feira, 15 
de março, como forma 
de possibilitar melhor 
organização financeira e 
maior facilidade de paga-
mento pelos contribuin-
tes.
Este novo decreto mu-
nicipal, nº 15.261/22, 
prorroga para o dia 10 
de cada mês o prazo de 
vencimento das parcelas 
de Tributos Municipais 
e Preço Público (IPTU, 
ISSQN Fixo e Estimado, 
Taxas de Fiscalização de 
Funcionamento, Came-
lódromo, Mercado Muni-
cipal, Feira Livre, Banca 

Márcio dellafina fatura duas 
medalhas em torneio estadual 
de parabadminton em Taubaté

na Sociedade Hípica, em 
Campinas (SP).
Dellafina, que compete 
na classe SH6, destinada 
a atletas com baixa esta-
tura, disputou a chave de 
simples e foi campeão. O 
atleta também disputou a 
chave de duplas, jogando 
ao lado de David Souza 
Lima. A dupla conquis-
tou a 3ª posição, ficando 

com a medalha de bron-
ze. 
O paratleta volta a com-
petir no mês de abril, 
quando disputará o 4º 
Campeonato Internacio-
nal de Parabadminton 
2022. O torneio será rea-
lizado de 19 a 24 de abril, 
no Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasilei-
ro, em São Paulo.

O atleta paralímpico 
Márcio Dellafina, do 
Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura de 
Taubaté, disputou no úl-
timo fim de semana a 1ª 
Etapa do Campeonato 
Estadual de Badminton e 
Parabadminton, promo-
vido pela Federação de 
Badminton de São Paulo. 
As disputas aconteceram 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 62, Termo nº 7592
Faço saber que pretendem se casar BRUNO ANTONIO RAY DOS SANTOS e DAVID MARTINS DA 
CUNHA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O primeiro habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 18 de junho de 1994, de estado civil 
solteiro, de profissão arquiteto, residente e domiciliado na Avenida José Zaina, nº 278, São Vicente de Paula, 
Tremembé/SP, filho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data 
de 12 de junho de 1961, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de VERA LUCIA BASILIO DOS SANTOS, 
falecida em Taubaté/SP na data de 03 de maio de 2018. O segundo habilitante é natural de Tremembé-SP, nas-
cido no dia 03 de novembro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão arquiteto, residente e domiciliado na 
Avenida José Zaina, nº 278, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, filho de BENEDITO DA CUNHA FILHO e 
de MARLI APARECIDA MARTINS, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 06 de outubro 
de 1965, 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. 

Caçapava terá neste sábado 
(19) programação especial em 
homenagem ao Mês da Mulher

Lucas Naresi.
Na sequência, das 10h30 
às 11h, será realizada 
apresentação de ritmos 
do Studio Eder Nasci-
mento. No Parque haverá 
ainda atividades de alon-
gamento e pilates, das 
11h00h às 11h30.
Das 11h30 às 12h, a pro-
gramação terá contação 
de história para criança-
da, com apresentação da 
história “A Mulher que 
Queria ser Imortal. Escri-
ta pela produtora cultural 
Talits Domingos quando 
ela tinha dez anos de ida-
de, “A mulher que queria 
ser imortal” conta a histó-
ria de Marieta, uma mu-
lher solitária que decidiu 
construir um palacete de 
pedra para se sentir mais 
segura. A partir daí, além 
da nova morada, Marieta 
constrói uma relação afe-
tiva sólida com pessoas 
que sempre estiveram ao 
seu redor. Ela faz amigos 
para toda a vida.
CENTRO DE SAÚDE 
(POSTÃO)
No Centro de Saúde Dr. 
Odilon de Souza Mi-
randa (Postão), haverá 
mutirão de atendimento 
da Secretaria de Saúde, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, com a realização 

de testes rápidos, orienta-
ção sobre higiene bucal e 
câncer de boca, além de 
rodas de conversa sobre 
assuntos diversos.
Também haverá a reali-
zação de exames de ma-
mografia e papanicolau 
para as mulheres que 
agendaram esses exames 
no dia 8 de março. Quem 
não fez o agendamento e 
quiser pode solicitar os 
exames no Postão para 
serem realizados poste-
riormente em datas dis-
poníveis.
Programação:
Local: Parque Ecológico 
da Moçota (Rua Antonio 
Guedes Tavares, S/N , 
Vila Menino Jesus)
9h00h às 9h30 - Aula De 
Yoga
9h30 às 10h - Caminhada 
no Parque da Moçota
10h às 10h30 - Apresen-
tação da BAMAC – Ban-
da Marcial de Caçapava
10h30 às 11h -Ritmos do 
Studio Eder Nascimento
11h às 11h30 - Alonga-
mento/Pilates
11h30 às 12h - Contação 
de História
Centro de Saúde Dr. Odi-
lon de Souza Miranda 
(Rua Prof. João Batista, 
Ortiz Monteiro, 345, Vila 
Antônio Augusto).

Caçapava segue com 
programação especial em 
homenagem ao Mês da 
Mulher. Neste sábado, 
dia 19, haverá atividades 
em dois locais: no Parque 
Ecológico da Moçota e 
no Centro de Saúde Dr. 
Odilon de Souza Miran-
da (Postão).
No Parque Ecológico da 
Moçota será realizada 
programação aberta ao 
público, das 9h às 12h.  O 
evento é uma promoção 
da Prefeitura, por meio 
de uma ação conjunta das 
secretarias de Cultura, 
Esporte e Lazer; Educa-
ção; Saúde e Cidadania e 
Assistência Social, com a 
participação de convida-
dos e voluntários. Serão 
oferecidas atividades fí-
sicas, apresentação mu-
sical e contação de his-
tórias.
Das 9h às 9h30, have-
rá aula aberta de yoga e 
distribuição de mudas 
de plantas medicinais e 
de árvores. A partir das 
9h30, será possível parti-
cipar de uma caminhada 
pelo parque, até as 10h.
Das 10h às 10h30, a atra-
ção será uma apresenta-
ção da BAMAC (Banda 
Marcial de Caçapava), 
sob regência do maestro 
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Prefeitura realiza 
Operação 

Cata-Bagulho em Nova 
Caçapava neste 

sábado (19)

racks e colchões, além 
de camas, estantes e 
guarda-roupas des-
montados, entre ou-
tros objetos que não 
tenham mais utilidade 
nas moradias. 
No Cata-PEV (Ponto 
de Entrega Voluntário) 
poderão ser descarta-
dos para recolhimento 
os materiais eletroele-
trônicos.O objetivo 
da ação é contribuir 
para a limpeza geral 
do bairro, evitando o 
descarte irregular de 

materiais e acúmulo de 
lixo em terrenos e vias. 
A operação tem como 
finalidade também evi-
tar a proliferação de 
animais peçonhentos 
e favorecer a elimina-
ção de criadouros do 
mosquito da dengue.A 
limpeza nos bairros é 
realizada regularmen-
te e acompanhada por 
ações de conscientiza-
ção, com instalação de 
placas sobre a proibi-
ção de descarte irregu-
lar de lixo.

A Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais 
da Prefeitura de Ca-
çapava, por meio do 
Projeto Bairro + Lim-
po, realiza no sábado, 
dia 19, operação Cata-
-Bagulho e Cata-PEV 
em Nova Caçapava. A 
ação ocorrerá das 9h 
às 11h, na Av. Roberto 
Eduardo Lee, em fren-
te à Rua Raul Cornélio 
Brom. Os moradores 
poderão levar ao local 
para serem recolhidos 
materiais como sofás, 

Poupatempo de Caçapava foiinaugurado 
com evento para a população e presença 

de autoridades no último sábado (12)

tos por dia.
O posto de Caçapava 
oferece serviços que de-
pendem da presença dos 
usuários para serem con-
cluídos, como a solicita-
ção de RG, primeira via 
e alteração de dados ca-
dastrais da CNH, mudan-
ça na característica ou 
transferência interestadu-
al de veículo, intenção de 
matrícula escolar, inves-
tigação e reconhecimen-
to de paternidade, além 
de serviços municipais, 
como aprovação de lote-
amento, parcelamento de 
dívidas, habite-se, isen-
ção de IPTU, transferên-
cia de imóveis, certidões 
e alvarás diversos.
Os cidadãos que preci-
sam realizar serviços pre-
senciais devem obrigato-
riamente agendar data e 
horário pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou 
aplicativo Poupatempo 
Digital.
As demais opções estão 
disponíveis online e po-
dem ser realizadas com 
conforto e segurança, 
sem precisar sair de casa. 

Atualmente, são mais de 
190 serviços nos canais 
eletrônicos – site, app 
e totens de autoatendi-
mento –, que incluem 
renovação de CNH, li-
cenciamento de veícu-
los, consulta de IPVA, 
Carteira de Trabalho, se-
guro-desemprego, entre 
outros.
Sobre o Poupatempo
Administrado pela Pro-
desp – empresa de Tec-
nologia do Estado – o 
Programa Poupatempo 
tem 24 anos de existência 
e já realizou cerca de 670 
milhões de atendimentos 
à população em suas 120 
unidades. Com o início 
da pandemia, em mar-
ço de 2020, o programa 
acelerou o processo de 
digitalização dos servi-
ços, para melhor atender 
a população. 
Serviço Poupatempo de 
Caçapava: Endereço: 
Rua Capitão João Ra-
mos, 58, Centro, Caçapa-
va/SP. Horário: de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 
17h, e aos sábados, das 
9h às 13h.

A unidade do Poupatem-
po de Caçapava foi inau-
gurada no sábado (12), 
com a presença do vice-
-governador do Estado 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, do Deputado Fe-
deral Eduardo Cury, do 
Subsecretário de Assun-
tos Metropolitanos, Ortiz 
Júnior e do Diretor do 
Prodesp, Murilo Mace-
do, além de autoridades 
municipais de Caçapava 
e do Vale do Paraíba. O 
evento aconteceu com 
apresentação de músi-
ca da BAMAC (Banda 
Marcial de Caçapava) e 
a participação da popu-
lação na Praça Dr. Pedro 
de Toledo, ao lado da 
igreja Matriz de São João 
Batista.O novo posto be-
neficiará mais de 95 mil 
pessoas e seguirá modelo 
compacto integrado ao 
Detran.SP, integrando as 
120 unidades existentes 
do programa. O Poupa-
tempo de Caçapava re-
cebeu investimento de 
R$ 160 mil pelo Estado e 
tem capacidade para rea-
lizar até 380 atendimen-
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Encontro de menor 
desaparecida mobilizou 

sociedade e teve apoio da GCM

de até o momento de em-
barque para Aparecida.
Diversas pessoas com-
partilharam fotos e men-
sagens nas redes sociais 
enquanto familiares da 
menor trocavam infor-
mações com a Polícia 
Militar, Polícia Civil e 
Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM).
Segundo a Secretaria de 
Segurança da Prefeitura 
de Pindamonhangaba o 
trabalho integrado garan-
tiu a agilidade no repasse 
de informações e o re-
encontro da menor. Pela 
GCM, tiveram participa-
ção mais direta o Coman-

dante Sandro Alvarenga 
e os guardas Marcelo 
Minamizako, Paulo Sér-
gio, Matheus e Felipe, 
bem como os integrantes 
do Centro de Segurança 
Integrada (CSI) Agente 
de trânsito Daniel e PM 
Cb Cândido. “Temos que 
registrar também agrade-
cimentos ao Comandan-
te Bento e toda equipe 
GCM de Aparecida, bem 
como as equipes de mo-
nitoramento grupo So-
lutec e Americanet e ao 
Secretário de Esporte, 
Everton Chinaqui e toda 
equipe da SEMELP”, 
afirmou Fabrício

A ocorrência de desapa-
recimento de uma menor 
registrada no final da noi-
te do ultimo sábado (13) 
em Pindamonhangaba 
mobilizou grande parte 
da população no último 
domingo e seu reencon-
tro foi confirmado, na 
cidade vizinha de Apa-
recida, por familiares na 
tarde de ontem.
O monitoramento de câ-
meras da Prefeitura de 
Pindamonhangaba foi 
importante para desenhar 
o trajeto desde que a me-
nor saiu de sua residên-
cia, percorrendo ruas de 
diversos bairros da cida-

Taubaté realiza 
campanha de prevenção 

do câncer bucal

prevenção odontológica.
Para atendimento, é im-
prescindível a apresen-
tação do cartão SIM e 
SUS, documento pessoal 
com foto e que conste o 
número do CPF.
Confira abaixo as uni-
dades que participam da 
Campanha:
UBS Mais Aeroporto: 
Rua Dinorah Pereira Ra-
mos, nº 363
UBS Mais Chácaras 

Reunidas Brasil: Rua Ex-
pedicionário Benedito de 
Moura, nº 222
UBS Mais Gurilândia: 
Rua Tico-Tico, nº 61
UBS Mais Independên-
cia: Avenida Indepen-
dência, nº 1.640
UBS Mais Mourisco: 
Avenida Santina Alvis-
sus Fernandes, s/n
UBS Mais Três Marias 
(Fazendinha): Rua 31, nº 
50

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Saúde, realiza no sábado, 
dia 19 de março, das 8h 
às 12h, nas UBS Mais do 
município a Campanha 
de Prevenção do Câncer 
Bucal.
Na programação estão 
avaliações clínicas que, 
não necessitam de agen-
damento prévio, orien-
tações e palestras edu-
cativas relacionadas à 


