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No próximo dia (23), Pin-
damonhangaba receberá o 
evento “Pare a Dor”, uma 
caminhada organizada 
pela Sociedade Brasilei-
ra para o Estudo do Dor 
(SBED) e que já passou 
por diversas cidades do 
Brasil. É a primeira vez 
que o evento acontece na 
cidade e tem como objeti-
vo principal conscientizar 
a população da importân-
cia do diagnóstico e auxí-
lio profissional precoce no 
tratamento da dor, além de 
incentivar a pratica de ati-
vidades físicas regulares. 
A caminhada acontece no 
Bosque da Princesa a par-
tir das 9h30. Os interes-
sados devem comparecer 

ao local com antecedência 
para preencher a ficha de 
cadastro e retirar a camise-
ta da campanha para usar 
durante o percurso. Profis-
sionais de educação física, 
fisioterapeutas e enfermei-
ros também estão no even-
to para orientar os partici-
pantes com dicas de saúde 
e bem estar. A Dor Crônica
A dor crônica é um proble-
ma que atinge 30% da po-
pulação mundial, segun-
do dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
e mais de 60 milhões de 
pessoas no Brasil, con-
forme a Sociedade Bra-
sileira de Estudo da Dor 
(SBED). O tratamento 
pode ser simples, depen-

dendo do problema que 
a pessoa tem, mas muitas 
agravam os sintomas co-
metendo erros que podem 
ser evitados facilmente, 
como automedicação, por 
exemplo.Especialistas 
alertam que a dor aguda 
é um sintoma de algo que 
acontece no corpo, já a dor 
crônica, aquela que dura 
mais que três meses, é a 
própria doença do indiví-
duo e prejudica a qualida-
de de vida. As caminhadas 
ajudam, pois o exercício 
físico tem o potencial de 
liberar analgésicos que 
nosso organismo pro-
duz, mas a atividade tem 
que ser regular para sur-
tir o resultado esperado.

Caminhada ‘Pare a Dor’ 
acontece sábado em 
 Pindamonhangaba

O Dia Internacional da 
Não Violência contra a 
Mulher, comemorado 
dia 25 de novembro, será 
lembrado em Caraguá. A 
secretaria municipal de 
Assistência Social promo-
ve de 25 a 29/11/2013, a 
Semana da Não Violên-
cia contra a Mulher. Se-
rão realizadas atividades 
de conscientização com 
palestras, exames e distri-
buição de material. Todas 
as ações são abertas ao pú-
blico. A programação co-
meça no dia 25 (segunda), 
às 14h, na Praça Cândido 
Motta. Os técnicos da se-
cretaria de Assistência So-
cial irão orientar sobre o 
que é violência doméstica 
e familiar contra a mulher; 
como as mulheres vítimas 
de violência devem proce-
der e o que são as medidas 
protetivas da Lei Maria da 
Penha. A secretaria de Saú-
de dará orientações sobre 
prevenção de doenças se-

xualmente transmissíveis, 
câncer de mama e plane-
jamento familiar. Haverá 
também, apresentação da 
dança sênior da terceira 
idade, shows musicais e 
culturais. Na terça (26), às 
19h30, na Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba (Fundacc), o 
Coral Água Viva fará uma 
apresentação e haverá pa-
lestra com a Dra. Arlete 
Maria de Carvalho Neves 
sobre o tema. Durante a 
semana serão realizadas 
palestras e orientações nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), 
das regiões Sul, Centro e 
Norte. No dia 28 (quinta), 
às 14h, o Centro de Refe-
rência Especializado de 
Assistência Social (Cre-
as) promove o “Dia da 
Beleza”. A secretaria mu-
nicipal de Saúde também 
realiza durante a semana 
palestras educativas alu-
sivas ao Dia Internacional 

de não violência contra a 
mulher nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS). 
História - A data de 25 de 
novembro de 1960 ficou 
conhecida mundialmente 
pelo maior ato de violên-
cia cometido contra mu-
lheres. As irmãs Domini-
canas Pátria, Minerva e 
Maria Teresa, conhecidas 
como “Las Mariposas”, 
que lutavam por soluções 
para problemas sociais 
de seu país, foram perse-
guidas e presas até serem 
brutalmente assassinadas.  
A partir daí, 25 de no-
vembro passou a ser uma 
data importante, princi-
palmente para aquelas 
mulheres que sofrem ou 
já sofreram violência. A 
Semana da Não Violência 
contra a Mulher é uma re-
alização da secretaria de 
Assistência Social com o 
apoio da secretaria de Saú-
de, Fundacc e Conselho 
da Condição Feminina.

Confira a programação: 

De 25 a 29 – Palestras educativas nas 
Unidades Básicas de Saúde

Dia 25 (segunda):

Das 14h às 18h – Praça Cândido Motta – 
orientações, apresentações culturais;

14h – Cras Centro – Avenida Sergipe, 
955 – Indaiá - Palestras e orientações

 
Dia 26 (terça):

19h30 – Fundacc – Apresentação do 
Coral Água Vida e Palestra com a Dra. 

Arlete Maria de Carvalho Neves
 

Dia 28 (quinta):

14h – Creas – Avenida Vereador Aris-
tides Anízio dos Santos, 344 – Indaiá – 

Dia da Beleza
Às 10h e 14h – Cras Sul – Avenida José 
Herculano, 6900 – Porto Novo - Pales-

tras e orientações
 

Dia 29 (sexta):

Às 8h30 e 14h – Cras Norte – Avenida 
Marginal Ipiranga, 17 – Olaria - Pales-

tras e orientações

Informações ou Denúncias ligue:

 
Central de Atendimento à Mulher (liga-

ção gratuita) – 180

Defensoria Pública de Caraguatatuba

Endereço: Praça Dr. José Rebello da 
Cunha, 68 – Sumaré (Fórum)

Telefone: 3883-5086

 
Delegacia de Defesa da Mulher de Cara-

guatatuba

Endereço: Avenida Padre Anchieta, 375 
- Centro

Telefone: 3883-2585 / 3882-3242

 
CREAS

Endereço: Avenida Vereador Aristides 
Anízio dos Santos, 344 – Indaiá

Telefone: 3882-1215

Caraguá promove ações 
alusivas ao Dia  

Internacional da Não  
Violência contra a Mulher

Em comemoração ao 
Dia do Músico, o Gru-
po de Flauta Doce for-
mado por alunos da rede 
municipal de Caraguá, 
se apresenta nesta sexta 
(22/11/2013) no Centro 
Comunitário da Topolân-
dia, em São Sebastião. 
 A apresentação será às 
12h. Também participam 
do evento, grupos musi-
cais das cidades vizinhas 
do Litoral Norte. O Gru-
po de Flauta é formado 

por alunos entre 9 e 14 
anos das escolas EMEF 
Dr. Carlos de Almeida 
Rodrigues, no bairro In-
daiá, EMEI/ EMEF Profª 
Maria Aparecida Ujio, no 
Porto Novo e EMEF Profª 
Maria Moraes de Olivei-
ra, no Jardim Gaivotas. 
Os jovens se apresentam 
sob regência do professor  
Lourival Corrêa Fonseca. 
De acordo com Fonseca, 
esta apresentação é uma 
oportunidade de mostrar 

para os pais e comunida-
des, o trabalho feito nas 
unidades escolares da rede 
municipal de Caraguá.  
O repertório é gran-
de e cultural.  
Estão incluídas as seguin-
tes músicas: Trenzinho 
Caipira (Villa Lobos), 9ª 
Sinfonia (Beethoven), 
Hino Cigano, Song of 
Silence (Simon and Gar-
funkel), Minha Ilha (Fol-
clore Russo) e El Con-
dor Pasa (Espanhol).

Alunos da rede municipal 
de Caraguá celebram Dia do 

Músico em São Sebastião 
no dia 22/11
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MISCELÂNEA
20 de Novembro de 2013
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Evento já tradicional em 
Pindamonhangaba é a 
Feira de Artesanatos “A 
Arte do Povo em Nossas 
Mãos”, promovida pela 
Visual Produções e que 
destaca o trabalho de ar-
tesãos e artistas plásticos 
de Pinda e cidades vi-
zinhas. Em 2013 a feira 
entra na sua 21ª edição e 
deverá contar com a par-
ticipação de 100 artesãos. 
“A Feira já é reconhecida 
oficialmente inclusive no 
roteiro cultural de Pinda, 
e oferece produto de qua-
lidade, além da oportuni-
dade de geração de renda. 
As entidades assistenciais 
também têm espaço gra-

tuito para que exponham 
seus trabalhos e se inclu-
am socialmente.”, disse a 
organizadora do evento 
Ana Maria Braz Caval-
canti. Participam da feira 
as seguintes entidades: 
APAE, Associação de De-
ficientes Físicos, Lar São 
Vicente de Paula, Grupo 
Espírita Paz e Luz, Casa 
de Apoio Sol Nascente, 
S.O.S., Projeto Cerâmi-
ca, Projeto Lãs e Linhas, 
Amor Exigente, IA3 Ins-
tituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente. 
Além dos belos objetos 
produzidos à mão, portan-
to, exclusivos, o evento 
abre espaço para apresen-

tações de músicos, danças 
e grupos teatrais que se 
apresentam em um palco 
especialmente montado.  
Vale lembrar que a entra-
da gratuita e movimenta 
mais de 5000 pessoas em 
apenas um dia!. “É o lo-
cal certo para você e sua 
família fazer um passeio 
e comprar aquele presente 
diferente, personalizado!”, 
concluiu a organizadora. 
A 21ª Feira de Artesana-
tos de Pindamonhangaba 
será realizada no dia 8 de 
dezembro (domingo) das 
09h00 às 18h00, no giná-
sio de esportes da Asso-
ciação Atlética Ferroviá-
ria, de Pindamonhangaba.

Vem aí a 21ª Feira de 
Artesanatos A Arte do 
Povo em Nossas Mãos

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Pindamonhan-
gaba promove diversas 
ações ao longo do ano e os 
moradores podem acom-
panhar as atividades. A 
entidade oferece oficinas 
de capacitação profissio-
nal aos alunos e agora 
eles terão a oportunidade 
de expor e vender produ-
tos na “Vitrine Social”, 
projeto desenvolvido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 

Departamento de Assis-
tência Social, em parce-
ria com o Shopping Pátio 
Pinda. Os alunos da Apae 
participam das aulas de ar-
tesanato, marcenaria, en-
tre outras. Eles estão pre-
parando vários produtos 
para levar à “Vitrine So-
cial”, que funcionará entre 
os dias 21 de novembro e 
31 de dezembro no sho-
pping, das 10 às 22 horas. 
 A população poderá adqui-
rir os materiais feitos com 
muita dedicação e carinho. 

 Nas oficinas eles já pro-
duziram, por exemplo, 
bancos com material 
reciclável, estão fazen-
do o acabamento de vá-
rias peças, tais como:  
objetos de decoração, 
suporte para horta sus-
pensa, entre outros. 
 Os interessados em co-
nhecer o trabalho de-
senvolvido na Apae de 
Pindamonhangaba po-
dem ir até a instituição, 
localizada na Rua José 
de Oliveira, 55, Crispim.

Alunos da Apae de  
Pinda elaboram  

produtos para o Natal

A secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso informa que 
estão abertas as inscrições 
para o 4º Fórum Inclusivo 
da Pessoa com Deficiên-
cia. O evento será reali-
zado entre os dias 30 de 
novembro e 3 de dezem-
bro com ações diversas – 
palestras, esporte, música, 
gincana, convivência e 
lazer. O Fórum Inclusivo 
tem o objetivo de sensi-
bilizar a sociedade para o 
convívio  e o respeito às 

diferenças e será realizado 
em comemoração ao Dia 
Internacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, 3 
de dezembro. Os inscritos 
no 4º Fórum poderão vo-
tar na eleição dos novos 
membros do Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência (COMDEFI), 
observadas as condiciona-
lidades para exercício do 
voto, mediante apresen-
tação do Título de Eleitor 
de Caraguatatuba e do-
cumento oficial de iden-

tidade com foto. Os par-
ticipantes terão direito a 
certificado, mediante 75% 
de presença. As pessoas 
cadeirantes ou com mo-
bilidade reduzida poderão 
solicitar o transporte pelo 
0800-7747055 ou 3897-
7023. Os interessados de-
vem efetuar a inscrição, 
gratuita, pelos telefones 
0800-7747055 ou 3897-
7023 ou pessoalmente 
na secretaria, na Aveni-
da Rio de Janeiro, 860, 
Indaiá, entre 8h e 17h.

Programação

30/11
9h - Passeata “Seja a mudança que 
você quer ver no mundo“ (Gandhi)

Local de Saída - Praça Diógenes Ribei-
ro de LimaLocal de Chegada: Praça Dr. 

Cândido Motta (Coreto)

10h - Apresentação dos Alunos da 
APAE

Local - Praça Dr. Cândido Motta

10h15 - Contação de Histórias Bilíngue 
(LIBRAS) – Grupo ÊBA

Local - Praça Dr. Cândido Motta

14h - Gincana Inclusiva
Monte ou se inscreva em uma equipe 

até o dia 26/11. Inscrição e regulamen-
to pelo 0800-7747055

Local: Centro Esportivo Municipal 
Ubaldo Gonçalves (CEMUG) – Av. 

José Herculano, 50 – Jardim Britânia

01/12
9h30 - Missa com Celebração em 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
pelo Padre Wilson Czaia (Assessor 
Litúrgico da Pastoral dos Surdos no 

Brasil)
Local: Catedral Divino Espírito Santo 
- Endereço: Avenida Amazonas, 1665, 

Indaiá

14h - Tarde de Lazer “BELA” (Base de 
Esporte e Lazer Adaptado)

Local: Praia do Centro/Praia Acessível 
- Av. Dr. Costa Filho, ao lado da Praça 

de Eventos

02/12
15h às 19h - Votação para eleição de 
Conselheiros da Sociedade Civil para 
o Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência (COMDEFI)
Local: Teatro Mario Covas Av. Goiás, 

187- Indaiá

19h30 - Palestra “Vencer é ultrapassar 
com o olhar além daquilo que se pode 

ver”
Luciana Maria Molina Barbosa - Pe-
dagoga, Especialista em Atendimento 
Educacional Especializado, professora 
de Grafia Braille, Audiodescrição e de 
Informática com softwares para pesso-

as com deficiência visual.
Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 

Av. Goiás, 187 – Indaiá

20h - Stand Up Comedy “Um cego de 
olho no futuro” - humorista Geraldo 

Magela
Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 

Av. Goiás, 187 – Indaiá

03/12     
“Comemoração Oficial – Dia Interna-
cional de Luta da Pessoa com Defici-

ência”
Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 

Av. Goiás, 187 – Indaiá

18h30 - Recepção/Credenciamento

18h45 – Apresentação do Cantor Wan-
der Peixoto

19h15 - Abertura solene

19h30 - Fórum “Políticas Públicas para 
Pessoas com Deficiência no Município 

de Caraguatatuba e Lançamento do 
Concurso Empresa Inclusiva” - Secre-
tária e Secretário Adjunto dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e do Idoso – 
Ivy Monteiro Malerba e Antônio César 

de Lima Abboud

20h – Palestra “Transformando Pro-
blemas em Oportunidades” - Daliane 

Ribeiro – Jornalista, colunista do Jornal 
Inclusão Brasil e Vice-presidente da 

Associação Desportiva dos Deficientes 
de Sorocaba.

Caraguátatuba: 
Inscrições abertas para 

o 4º Fórum Inclusivo  
da Pessoa com  
Deficiência

Nos próximos dias 26 e 
27/11/2013, os alunos dos 
2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos das 
escolas municipais farão 
a prova do Sistema de 
Avaliação de Rendimen-
to Escolar do Estado de 
São Paulo (Saresp). As 
matérias avaliadas serão 
Português, Matemáti-
ca, História e Geografia.  
O Saresp tem a meta de 
levantar a situação da 
escolaridade básica na 
rede pública paulista e 

orientar os gestores na 
elaboração de políticas 
voltadas para a melhoria 
da qualidade de ensino.  
Os estudantes farão 
prova durante o perí-
odo normal de aulas.  
A duração da avalia-
ção será de três horas.  
Nos dias 28 e 29, os alunos 
dos 2º anos também farão 
a Provinha Brasil, que visa 
levantar o que foi agrega-
do na aprendizagem das 
criança, em termos de ha-

bilidades de leitura e Mate-
mática. A Provinha Brasil 
é elaborada pelo Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep),  
e distribuída pelo MEC/
FNDE para todas as se-
cretarias de Educação 
municipais, estaduais 
e do Distrito Federal.  
As escolas enviarão aos 
pais comunicado ofi-
cial sobre dias e horá-
rios das duas avaliações.

Escolas Municipais de 
caraguá participarão  
da Provinha Brasil  

e Saresp
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O prefeito Mauricio (PT) 
participou da solenidade 
de entrega, reuniu-se com 
moradores e dialogou com 
lideranças. A Prefeitura 
de Ubatuba inaugurou na 
tarde da última terça-feira 
um espaço de informática 
bairro do Camburi, costa 
norte da cidade. São oito 
máquinas disponíveis gra-
tuitamente, em perfeito 
estado de funcionamento. 
O prefeito Mauricio (PT) 
participou da solenidade 
de entrega do Telecentro, 
que contou com a presen-
ça do vereador Bibi Índio 
(PT), de Leonildo Rolim, 
administrador da Regio-
nal Norte, do secretário de 
Educação, Marcelo Ânge-
lo, de lideranças e famílias 
da comunidade. Antes da 
solenidade, Mauricio reu-
niu-se com os moradores 
e dialogou com as lideran-
ças. “O Telecentro segue 
a lógica do nosso governo 
de atender primeiro as ex-
pectativas das periferias e 
comunidades mais caren-
tes”, afirmou o prefeito. 
Leonildo Rolim, comenta 
que o espaço nasceu do 
sonho da comunidade. Se-
gundo o administrador re-
gional, a prefeitura adotou 
esse desafio e em conjunto 
com a Secretaria de Educa-
ção e o CPD não mediram 
esforços para transformar 
o sonho do moradores em 
realidade. “Foi gratificante 

receber os agradecimen-
tos da comunidade. Eles 
perceberam nossa força 
de vontade e dedicação”, 
afirma Rolim. A ideia do 
Telecentro surgiu a partir 
de uma iniciativa conjun-
ta da Assessoria de TI e 
da Secretaria Municipal 
de Educação, que somam 
forças para executar proje-
tos de inclusão digital que 
nunca haviam saído do 
papel. Durante o estudo 
sobre os projetos, a equipe 
descobriu na comunidade 
do Camburi uma série de 
equipamentos de informá-
tica doados por uma em-
presa. Eles encontravam-
se parados e empilhados 
dentro de uma sala há 
meses. Tais equipamen-
tos foram então recondi-
cionados e configurados 
pela equipe da prefeitura 
e estão à disposição da co-
munidade. Paralelamente, 
foram construídas as es-
truturas de rede elétrica e 
de dados. Já a antena para 
receber o sinal de internet 
está prevista para ser ins-
talada nos próximos dias. 
Presidente da Associação 
dos Moradores e Amigos 
do Camburi, Vanusa So-
ares comenta a inaugu-
ração do espaço e afirma 
que ele será de grande 
valia para a educação das 
crianças da comunidade.  
“Outro ponto fundamental 
é que por aqui o telefone 

não pega e ter um sinal de 
internet vai deixar a gen-
te mais bem informado 
e também mais tranquilo 
em caso de alguma emer-
gência”, comenta Vanusa. 
Com a implantação do 
Telecentro, novos proje-
tos podem ser agregados 
ao local. Entre eles, estão 
a criação de cursos de in-
formática e as parcerias 
com instituições como o 
Senai. Dessa forma, a pre-
feitura de Ubatuba preten-
de democratizar cada vez 
mais o acesso à informa-
ção, garantindo um futuro 
melhor para os habitan-
tes de todas as regiões do 
município. “É importante 
estarmos próximos da po-
pulação para identificar 
as iniciativas que podem 
ser apoiadas pela prefei-
tura e transformá-las em 
realidade. Com uma ação 
rápida, conseguimos evi-
tar que equipamentos de 
informática ainda úteis 
fossem descartados e cria-
mos um espaço onde os 
moradores do Camburi 
poderão aprender e gerar 
conhecimento”, comemo-
ra Pedro Seno, assessor de 
TI da prefeitura. Serviço.  
O acesso à comunidade 
do Camburi fica locali-
zado no Km 1 da Rodo-
via Rio-Santos (BR-101), 
sendo necessário mais 
2,5 km por uma peque-
na estrada até o local.

Prefeitura inaugura  
Telecentro no Camburi

A campanha conta com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e acontece 
no próximo dia 27 de no-
vembro. A Santa Casa de 
Ubatuba e o Hemonúcleo 
de Taubaté, com apoio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde e do Rotary 
Club, convocam a po-
pulação ubatubense para 
uma campanha de doação 

de sangue. As campanha 
acontece no próximo dia 
27 de novembro, das 9:30 
às 12 horas, na Santa Casa 
de Ubatuba. Para doar 
sangue é necessário ter 
entre 16 e 67 anos, estar 
em boas condições de saú-
de, estar alimentado, pe-
sar mais de 50 kg e levar 
documento de identidade 
original com foto. Vale 

destacar que candidatos 
entre 16 e 17 anos devem 
ter consentimento formal 
do responsável legal para 
fazer a doação. Compa-
reça! Serviço - A Santa 
Casa de Ubatuba fica lo-
calizada à rua Conceição,  
135 – Centro - Os doa-
dores devem utilizar a 
entrada de visitas – ao 
lado do Pronto Socorro.

Santa Casa recebe 
campanha de doação 

de sangue

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o Leilão de veículos será 
realizado no dia 27 de no-
vembro de 2013, às 9 ho-
ras na Garagem Municipal
VEJA RELAÇÃO COM-
PLETA DOS MATERIAIS
LOTE 1 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo Gol 
L/LS/C/S/BX/PLUS 1.6, 
combustível álcool, ano/ 
modelo 1986 – placa CPV 
1533 condições do veicu-
lo motor avariado, cambio 
ok, suspensão avariada, fu-
nilaria e pintura (reparos), 
pneus sem condições de 
uso, parte elétrica em geral 
(reparos). CHASSI 9BW-
ZZZ30ZOTO53344 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 1: R$ 
1.000,00 (Um mil reais).
LOTE 2 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo San-
tana 2.0 Mi 2p e 4p, com-
bustível gasolina, ano/ 
modelo 2001 – placa CZA 
6082 condições do veiculo 
motor avariado, funilaria e 
pintura (reparos) suspen-
são e freio em geral (re-
paros). CHASSI 9BWA-
EO3XX1PO20401 01
Valor da avalia-
ção para o Lote n° 2: 
R$ 5.200,00 (Cinco 
mil e duzentos reais).
LOTE 3 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-

RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Iveco, 
modelo daily city 3813 
van – ambulância, com-
bustível diesel, ano/ mode-
lo 2006 – placa DBS 6809, 
condições do veiculo mo-
tor e cambio avariado, fu-
nilaria e pintura geral, sus-
pensão e freio em geral, 
pneus sem condições de 
uso, parte elétrica em geral 
avariada, para brisa dian-
teiro quebrado. CHASSI 
93ZC3890168323146 01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 3: R$ 5.050,00 (cin-
co mil e cinqüenta reais).
LOTE 4 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Asia 
Motors, modelo Topic 
luxo, combustível diesel, 
ano/ modelo 1998 – pla-
ca BFW 4443, condições 
do veiculo motor com 
50% em vida útil. Cam-
bio quebrado, funilaria e 
pintura geral, suspensão 
avariada, pneus sem con-
dições de uso, parte elé-
trica em geral, parabrisa 
dianteiro quebrado e freio 
avariado. CHASSI KN-
2FAD2A1W0084158 01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 4: R$ 3.500,00 (Três 
mil e quinhentos reais).
LOTE 5 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Kia Mo-
tors, modelo Besta GS 
2.7 8V 12L, combustível 
diesel, ano/ modelo 2001 
– placa CZA 6076, con-
dições do veiculo motor 

e cambio avariado, fu-
nilaria boa(poucos repa-
ros), pneus ok, parte elé-
trica em geral. CHASSI 
KNHTS732217065598 01
Valor da avaliação para 
o Lote n° 5: R$ 7.100,00 
(Sete mil e cem reais).
LOTE 6 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo 
Kombi escolar 1.6 Mpi, 
combustível gasolina, 
ano/ modelo 2003 – placa 
CZA 6078, condições do 
veiculo motor e cambio 
avariado, funilaria e pin-
tura (pequenos reparos), 
suspensão avariada, pneus 
ruins, parte elétrica em 
geral, para brisa dianteiro 
quebrado. CHASSI 9BW-
GBO7X83P003225 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 6: R$ 
4.000,00 (Quatro mil).
LOTE 7 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo 
Kombi 1.6 Mpi, combus-
tível gasolina, ano/ mo-
delo 2003 – placa CZA 
6079 condições do veiculo 
motor e cambio avariado,  
funilaria e pintura ge-
ral (reparos médios), 
suspensão avariado, 
 pneus ruins, par-
te elétrica em geral. 
 CHASSI 9BWGBO-
7X93P003640 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 7: R$ 
4.000,00 (Quatro mil).

Novo leilão de veículos  
será realizado no  

dia 27 de novembro

Prefeitura de Ubatuba
promove Busca Ativa 
do Programa Bolsa 

 Família
Objetivo da iniciativa é 
mapear, identificar e ca-
dastrar cerca de três mil 
famílias ubatubenses ain-
da em situação precária. A 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
de Ubatuba promove nas 
próximas semanas a Bus-
ca Ativa do Programa Bol-
sa Família. O objetivo da 
iniciativa é mapear, iden-
tificar e cadastrar cerca de 
três mil famílias ubatuben-
ses ainda em situação pre-
cária de habitação, sanea-
mento e baixa renda, que 
estejam fora do Cadastro 
Único.  Treze pesquisa-
dores foram selecionados 
e iniciarão os trabalhos a 
partir da próxima sema-
na. A ação é uma parceria 
da prefeitura de Ubatuba 
com a Secretaria Estadu-
al de Assistência Social.

Atualmente, cerca de cinco 
mil famílias ubatubenses 
já recebem os benefícios 
através do internacional-
mente premiado programa 
de transferência de ren-
da do Governo Federal.
“A busca vai beneficiar os 
munícipes, uma vez que irá 
traçar um mapa atualizado 
das condições de vida da 
população e incluir os mais 
necessitados dentro do Ca-
dastro Único de benefícios 
sociais. Acreditamos que 
assim estaremos cada vez 
mais próximos de acabar 
com a miséria em Ubatu-
ba”, afirma Sergio Maida.
R e c a d a s t r a m e n t o :
As famílias que já fazem 
parte do Programa Bolsa 
Família e ainda não atuali-
zaram seus cadastros deste 
ano terão até 13 de dezem-
bro de 2013 para fazê-lo. 

Caso a situação não seja 
regularizada, os benefícios 
podem ser bloqueados 
a partir de janeiro 2014.
Para regularizar sua si-
tuação, compareça à Se-
cretaria Municipal de 
Cidadania e  Desenvolvi-
mento Social ou no Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social munido 
dos documentos pessoais 
e do cartão de benefícios.
I n f o r m a ç õ e s :
A Secretaria Munici-
pal de Cidadania e De-
senvolvimento Social 
fica localizada à rua 
Paraná, 375 –  Centro.
Fone: 3832-6414
O CRAS - Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social - Região Sul, fica 
localizado à rua Oscar 
Rossini, 10 - Maranduba.
Fone: 3849-5800


