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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba volta 
à 1ª divisão nas disputas 
de 2016. Encerraram-se 
neste último sábado (11) 
as competições do 59º Jo-
gos Regionais, disputados 
em Taubaté. No último 
dia de jogos, São José dos 
Campos conquistou mais 
três medalhas de ouro, duas 
de prata e duas de bronze e 
concluiu sua participação 
no evento com mais um 
título conquistado na 1ª di-
visão, o 18º troféu em 19 

O Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin 
veio à Pindamonhangaba, 
onde participou das co-
memorações do 310º ani-
versário de emancipação 
do município, sua terra 
natal. Ele foi recepciona-
do pelo prefeito da cidade, 
Vito Ardito Lerário. Pela 
manhã, o governador fez 
o lançamento de 1.536 
apartamentos do empreen-
dimento Bem Viver, desti-
nado à famílias de menor 
renda no município. O 
evento ocorreu no bairro 
Araretama e contou com a 
presença do Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab. 
A obra é fruto de parceria 
entre Governo Federal, 
por meio do Ministério 
das Cidades, e Governo 
do Estado, pelo programa 
Casa Paulista. Coube à 

edições dos jogos. Após as 
finais do futebol feminino 
e masculino, da malha e 
do handebol, todas com o 
confronto entre joseenses 
e os taubateanos donos da 
casa, a delegação de São 
José somou 394 pontos, 
contra 306 da vice-cam-
peã Mogi das Cruzes e 292 
pontos de Jacareí. Tauba-
té somou 250 pontos e 
terminou sua participa-
ção na quarta colocação. 
Na 2ª divisão, Pinda-

Prefeitura oferecer a área. 
Os apartamentos serão er-
guidos na Estrada Munici-
pal Carlos Lopes Guedes 
Filho e terão área cons-
truída de 43,26m². “Isso 
reduz o preço do aluguel, 
porque quanto mais oferta 
de casas e apartamentos, 
mesmo quem não tem é 
beneficiado pela queda do 
preço do aluguel. E gera 
muito emprego”, comen-
tou Alckmin.  Em seguida, 
o governador seguiu até o 
distrito de Moreira César, 
onde fez o lançamento da 
pedra fundamental das 
novas instalações da De-
legacia da Polícia Civil. É 
a primeira delegacia com 
esse novo modelo em todo 
o Estado disse o governa-
dor. “São quase 5 milhões 
de reais, 2.200 m² de área 
construída. Será uma das 

O Sesc Taubaté realiza no 
período de 16 de julho  a 1º 
novembro projeto em co-
memoração ao centenário 
do Esporte Clube Taubaté. 
A proposta é evidenciar e 
fortalecer a identidade da 
cultura esportiva da cida-
de, bem como valorizar a 
história do Esporte Clube 
Taubaté como patrimô-
nio histórico imaterial e 
homenagear o clube e as 
pessoas que ajudaram a 
construir a sua história ao 
longo desses 100 anos de 
existência.  Na construção 
dessas homenagens abri-
remos dia 16, às 19h30 a 
Exposição “Cem anos do 
Esporte Clube Taubaté”, 
concebida pela equipe téc-
nica da unidade e baseada 
na pesquisa histórica de 
Angelo Rubim do Alma-
naque Urupês e apoio do 
Esporte Clube Taubaté.  A 

Logo após a instalação do 
asfalto e das rampas de 
acessibilidade na Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro, 
no trecho que liga o Eldo-
rado ao Jardim Bom Jesus 
em novembro de 2014, a 
Prefeitura de Tremembé 
iniciou a campanha “Pas-
seio Legal” junto aos mora-
dores desta avenida, com a 
ideia de incentivar os cida-
dãos a construir ou manter 
calçadas em frente às suas 
residências e empresas.

monhangaba sagrou-se 
campeã com 198 pontos 
em uma disputa bastan-
te acirrada. A delegação 
pindense teve vanta-
gem de 13 pontos sobre 
a vice-campeã Ferraz 
de Vasconcelos, que so-
mou 185. Na terceira 
posição ficou Franco da 
Rocha com 170 pontos. 
Com o título conquistado, 
Pindamonhangaba vol-
ta para a 1ª divisão 
nas disputas de 2016.

melhores delegacias do 
Estado”, disse. Para com-
pletar sua visita ao Vale, o 
governador também entre-
gou novas viaturas e equi-
pamentos para guarnições 
do Corpo de Bombeiros, 
alem de benefícios de re-
gularização fundiária pelo 
Itesp para propriedades 
de São Bento do Sapucaí 
e São Luiz do Paraitinga. 
Alckmin também entre-
gou oficialmente as obras 
promovidas na Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
que recentemente reativou 
o trajeto entre o bairro Pi-
racuama (Pinda) e Cam-
pos do Jordão. O trecho 
estava interditado desde 
o dia 3 de novembro de 
2012, quando um acidente 
com um trem de turismo 
deixou 39 pessoas feri-
das e três vítimas fatais.

Centenário do E.C. Taubaté é 
tema de exposição no Sesc

Começa a aparecer calçadas na 
Avenida Maria do Carmo Ribeiro

em Tremembé

Jogos Regionais São José 
é campeã da 1ª divisão e 
Pinda vence 2ª divisão

Alckmin anuncia moradias 
e nova delegacia em visita 

a Pindamonhangaba

exposição apresenta em 
um ambiente cenográfico 
inspirado na arquitetura 
da época fotos, objetos do 
acervo do clube e de par-
ticulares, camisas e bolas 
antigas e registros histó-
ricos de colecionadores.  
Com auxílio de seis mo-
nitores o público percorre 
todo o espaço cenográfico 
conhecendo detalhes e fa-
tos importantes da história 
do Burro da Central.  Os 
torcedores poderão ain-
da acompanhar ao longo 
da exposição, pelo Portal 
Sesc, sescsp.org.br/tauba-
te,  crônicas de jornalistas 
convidados a registrar suas 
lembranças em textos que 
homenageiam o Taubaté, 
além de vídeos exclusivos 
inéditos para a internet dos 
últimos jogos  do Campe-
onato Paulista da série A3 
de 2015. A programação 

Após 8 meses, as primei-
ras calçadas já começam a 
aparecer e a paisagem do 
local já começa a melho-
rar. Os propósitos da ação 
foram de melhorar as con-
dições de acessibilidade e 
segurança, além de deixar 
a cidade ainda mais bonita 
e acolhedora. Em contra-
partida, a Prefeitura reali-
za melhorias e implanta-
ção de passeios e rampas 
de acessibilidade em vá-
rios pontos do município.

que celebra o centenário 
do Esporte Clube é am-
pla, e neste mês também 
irá promover diversas ati-
vidades como: Encontro 
Esportivo entre os históri-
cos clubes rivais, Taubaté 
e São José dos Campos, 
Memórias do Meu Burro 
que propõe aos torcedores 
compartilharem recorda-
ções sobre o time; Peça 
teatral, Oficina e Contação 
de histórias, relacionan-
do memórias e paixões 
pelo esporte por meio de 
linguagem voltada para o 
público infantil. Passeio, 
Paisagens de Taubaté, 
apresentando um roteiro 
pela cidade, a história do 
clube e Jogo de exibição 
de Futebol Society Master, 
com a presença de joga-
dores campeões de 1979, 
2003 e do acesso a série 
A3 de 2009. A mostra esta-
rá aberta à visitação de 17 
de julho a 1º de novembro, 
de terça a sexta, das 8h às 
21h30 e sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 
17h. A visitação é gratuita 
e o agendamento de visi-
tas monitoradas para gru-
pos poderá ser feito pelo 
e-mail exposicao@tauba-
te.sescsp.org.br ou pelo 
telefone (12) 3634-4000.

O Código de Posturas 
do Município afirma que 
a responsabilidade pela 
construção e conservação 
das calçadas é do proprie-
tário do imóvel. Também o 
Código prescreve que edi-
ficações situadas onde já 
existe meio-fio devem ter 
os passeios pavimentados, 
de acordo com especifi-
cações definidas pela Pre-
feitura. Um artigo dessa 
lei afirma que os imóveis 
com frente para ruas pa-
vimentadas são obrigados 
a pavimentar e manter em 
bom estado as calçadas.
Foram investidos na Ave-
nida Maria do Carmo 
Ribeiro o valor de R$ 
529.657,45 para aproxi-
madamente 1.800 metros 
de recapeamento asfáltico 
e construção de 18 rampas 
de acessibilidade com pos-
sibilidade de instalação de 
mais 6 acessos especiais.
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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.
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

EXPEDIENTE

O governador Geraldo 
Alckmin entregou estudo 
que aponta necessidade 
de regularização de 390 
imóveis em São Bento do 
Sapucaí. Em visita a re-
gião de Pindamonhanga-
ba nesta sexta-feira, 10, o 
governador Geraldo Alck-
min entregou ao prefeito 
de São Bento do Sapucaí, 
Ildefonso Mendes Neto, o 
diagnóstico fundiário de 
imóveis rurais do muni-
cípio. O levantamento da 
Fundação Itesp apontou a 
necessidade de regularizar 
390 imóveis nos bairros 
Paiol Grande e Cantaga-
lo. O trabalho será feito 
por meio do Programa 
Minha Terra de regulari-
zação fundiária urbana e 
rural. Durante a solenida-
de, o governador assina 
o autorizo para início das 
atividades. O prefeito de 
São Bento do Sapucaí, Il-
defonso Mendes Neto, e o 
diretor executivo do Itesp, 
Marco Pilla, assinaram o 
convênio para execução 
do Programa Minha Ter-
ra. O prazo inicial da par-
ceria é de 18 meses, mas 
pode ser prorrogado até 
60 meses, tempo máximo 
previsto na legislação. O 
governador Geraldo Al-
ckmin assinou também o 
autorizo do Protocolo de 
Intenções para realização 
de diagnóstico fundiário 
que visa à regularização 
de imóveis em Tremem-
bé. Os trabalhos serão 
feitos pelo Itesp. A Pre-
feitura indicou 8 bairros 
que farão parte do levan-
tamento: Chácara Recanto 
São Luiz, Kanegae, Padre 
Eterno, Poço Grande, Pes-
queiro do Coca, Aterrado, 
Parque Novo Mundo e 
Retiro Feliz. O Protocolo 
de Intenções terá vigên-
cia de 6 meses, prazo em 
que os trabalhos deverão 

ser concluídos. O diretor 
executivo do Itesp, Marco 
Pilla, e o prefeito de Tre-
membé, Marcelo Vaque-
li, assinam o documento. 
Durante a execução dos 
trabalhos, os servidores 
do Itesp farão vistorias nas 
áreas, analisarão os docu-
mentos dos ocupantes e 
consultarão informações 
nos bancos de dados dos 
cartórios, da Prefeitura, 
entre outros. Os materiais 
serão usados para compor 
o diagnóstico fundiário. O 
governador Geraldo Al-
ckmin entregou ainda ao 
prefeito de São Luiz do 
Paraitinga, Alex Euzébio 
Torres, o diagnóstico fun-
diário de áreas rurais do 
município. O estudo da 
Fundação Itesp apontou a 
necessidade de regulari-
zar 260 imóveis no bairro 
São Sebastião. O prefeito 
deverá agora solicitar a 
celebração de convênio 
para a realização dos tra-
balhos técnicos e jurídicos 
necessários à elaboração 
do futuro plano de regu-
larização. Balanço Des-
de o início do Programa 
Minha Terra em 1995 até 
hoje, foram titulados 33,6 
mil imóveis em todo o Es-
tado. Na região do Vale 
do Paraíba o Minha Terra 
entregou 860 títulos nos 
municípios de Caraguata-
tuba (483, todos de imó-
veis urbanos), Paraibuna 
(214, sendo 50 urbanos), 
São José do Barreiro (33, 
todos rurais) e São Luiz do 
Paraitinga (130, todos ur-
banos). Além disso, atual-
mente há parcerias ativas 
com 4 municípios do Vale 
do Paraíba para a regu-
larização fundiária 1.400 
imóveis em: Cunha (600), 
Campos do Jordão (500) e 
Paraibuna (300). Em Ca-
nas, está em andamento 
um Protocolo de Intenções 

para realização de diag-
nóstico fundiário de imó-
veis urbanos. Saiba mais 
sobre o Programa Minha 
Terra de regularização 
fundiária urbana e rural 
O Programa Minha Terra 
de regularização fundiária 
urbana e rural é uma ação 
social do Governo do Es-
tado, executada pela Fun-
dação Itesp. Ele é voltado 
a pequenos posseiros da 
cidade e do campo que, 
por causa da insegurança 
dominial sobre os imóveis 
que ocupam, convivem 
com conflitos pelo uso e 
posse da terra e com sérios 
obstáculos para o desen-
volvimento social e eco-
nômico das comunidades 
em que estão inseridos. O 
programa visa a identificar 
áreas passíveis de regula-
rização fundiária e outor-
gar títulos de propriedade 
nesses locais, conforme 
a legislação vigente. Pe-
dra do Baú Ainda duran-
te o evento, o governador 
Geraldo Alckmin firmou 
convênio da Secretaria 
de Meio Ambiente com o 
município de São Bento de 
Sapucaí para a construção 
de um centro de visitantes 
no Monumento Natural 
Estadual da Pedra do Baú 
(MONA). Ao todo serão 
investidos R$ 900 mil na 
obra, que será executada 
pela prefeitura. O centro 
será construído na estrada 
que dá acesso ao MONA 
Pedra do Baú O Monu-
mento Natural Estadual 
Pedra do Baú é uma Unida-
de de Conservação de Uso 
Sustentável, localizada no 
Município de São Bento 
do Sapucaí, na Região da 
Serra da Mantiqueira, com 
3.154 hectares. Além de 
trilhas interpretativas o lo-
cal é propício para escala-
das e pode ser avistado de 
diversos locais da cidade.

Regularização fundiária
urbana é alvo das ações do

Governo do Estado na região 
do Vale do Paraíba

Em Pindamonhangaba o 
Governador do Estado de 
São Paulo Geraldo Alck-
min para assinar o Proto-
colo de Intenções que visa 
a regularização de bairros 
rurais de Tremembé atra-
vés do Programa “Minha 
Terra” pelo ITESP ( Fun-
dação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo) 
A Fundação Itesp reali-
za ações que promovem 
a regularização fundiária 
em regiões administra-
tivas de baixo Índice de 
Desenvolvimento Huma-
no (IDH), como o Vale 
do Ribeira e litoral sul, 
região administrativa de 
Sorocaba e Alto Ribei-
ra, Pontal do Paranapa-
nema e Vale do Paraíba.
Nessas localidades o Go-
verno do Estado de São 
Paulo identificou situa-
ções-problema de diferen-
tes origens, que resultaram 
em conflitos fundiários, 
especulação com terras, 
exploração desmedida dos 
recursos naturais, indefi-
nição dominial e conflitos 
pelo uso e posse da terra.
Para solucionar estas 
situações o Governo 
criou o Programa Mi-
nha Terra, que é executa-
do pela Fundação Itesp.
A regularização fundiária, 
promovida pelo Programa 
Minha Terra, está aliada 
às políticas públicas e di-

Governador Geraldo Alckmin
assina Protocolo de Intenções 

que visa a regularização de
bairros rurais de Tremembé

retrizes do Plano Diretor 
do município, visando a 
melhoria da comunidade 
atendida. As ações de regu-
larização fundiária ocor-
rem das seguintes formas:
Legitimação de pos-
ses: procedimentos 
técnicos e jurídicos 
que visam a outorga do 
domínio a ocupantes que 
mantém a posse desses 
imóveis em terras devo-
lutas estaduais ou munici-
pais. Pequenos posseiros 
detentores de imóveis, 
com comprovada pos-
se por mais de 5 anos e 
sem quaisquer tipos de 
litígio, assim como ou-
tros requisitos na legis-
lação vigente, estão ap-
tos a terem reconhecido 
seu direito à titularidade.
Apoio aos municípios: são 
trabalhos que visam dotar 
o município de um cadas-
tro técnico multifinalitário, 
com o qual a municipali-
dade poderá desenvolver 
projetos sociais, urbanís-
ticos e de infra-estrutura. 
Além de ser fundamental 
ao crescimento sustentável 
e atrair investimentos ao 
município, o cadastro ur-
bano proporciona aumen-
to da arrecadação de im-
postos, por meio da justa 
tributação, com o aumento 
do número de contribuin-
tes e não, necessariamen-
te, do valor dos tributos.

Arrecadação de terras: 
ações voltadas para iden-
tificar, vistoriar e propor 
a arrecadação de áreas pú-
blicas ou a desapropriação 
de áreas particulares para 
a implantação de assenta-
mentos da reforma agrá-
ria ou a regularização de 
comunidades. No caso de 
desapropriação, os traba-
lhos são feitos em parceria 
com o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), a quem 
cabe, constitucionalmen-
te, propor a desapropria-
ção. Essa ação também é 
desenvolvida para regu-
larir territórios ocupados 
por comunidades rema-
nescentes de quilombos.
Ações discriminatórias 
para defesa do Estado 
em desapropriações in-
diretas: a superavaliação 
dos recursos naturais e 
incertezas dominiais em 
Ações de Desapropria-
ção Indireta tem causado 
enormes prejuízos à Fa-
zenda do Estado. A ação 
da Fundação Itesp, por 
meio de trabalhos técnicos 
e jurídicos, visa fornecer 
subsídios à Procuradoria 
Geral do Estado na defesa 
do erário público nessas 
ações, seja para questio-
nar a dominialidade com 
Ações Discriminatórias, 
seja para diminuir os 
valores indenizatórios.

A partir da próxima quar-
ta-feira, dia 15, o túnel 
de acesso ao bairro Es-
toril (túnel Daruma) será 
interditado. O motivo é 
a realização de obras no 
local, responsabilida-
de da CCR Nova Dutra. 
A interdição terá dura-

ção de 60 dias, e para não 
prejudicar os moradores 
dos bairros São Gonça-
lo, Estoril e Barreiro, a 
Av. Dom Pedro I será o 
acesso provisório, com 
mão dupla do viaduto In-
dependência até a rotató-
ria do Estoril. Ao fim das 

obras a Av. Dom Pedro 
I voltará a ter mão única 
sentido Rio de Janeiro. 
O local estará devida-
mente sinalizado com 
placas de orientação, e 
agentes de trânsito esta-
rão acompanhando para 
dar apoio aos motoristas.

Prefeitura de Taubaté informa 
interdição de túnel

Neste mês de julho o Mu-
seu Histórico de Tauba-
té “Prof. Paulo Camilher 
Florençano” recebe a ex-
posição “Fragmentos da 
Revolução de 32”. A mos-
tra acontece em virtude do 
Dia do Soldado Constitu-
cionalista comemorado no 
dia 9 de julho, data que in-
clusive é feriado no Estado 
de São Paulo.  A exposição 
da Revolução Constitu-
cionalista de 1932 ilustra 
aos visitantes esse impor-
tante marco da história 
de São Paulo e do país. 
Estarão expostos artefatos 
originais do período da 
Revolução, como rifles, 
bombas, panfletos e meda-
lhas, para que o visitante 
possa entender um pouco 
mais sobre este momento 
histórico, quando os pau-

listas, em reação à Revolu-
ção de 1930 que derruba a 
República Velha e instala o 
primeiro governo Vargas, 
tentaram a derrubada do 
governo provisório do pre-
sidente gaúcho e a promul-
gação de uma nova consti-
tuição para o país. Taubaté 
participou da Revolução 
com a formação de cinco 
batalhões: o Batalhão Jac-
ques Félix, o Batalhão dos 
Caçadores, o Batalhão Ar-
quidiocesano, o Batalhão 
Mantiqueira e o Batalhão 
Auxiliar da Força Pública 
do Estado. Cerca de ca-
torze cidades do Estado 
foram bombardeadas no 
conflito que durou 87 dias, 
de 9 de julho a 4 de outu-
bro de 1932. O fim da Re-
volução culminou tempos 
depois na promulgação 

da Constituição de 1934. 
Além da exposição tem-
porária sobre a Revolução 
de 32, os interessados no 
tema também podem con-
sultar a exposição perma-
nente do Museu Histórico 
e o acervo da Biblioteca 
Prof.ª Maria Morgado de 
Abreu e do Arquivo His-
tórico Félix Guisard Filho 
e do Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté – MIS-
TAU. O Museu Histórico 
fica na Área de Museus 
na Av. Thomé Portes Del 
Rei, 925, Jardim Ana Emí-
lia, próximo à Rodoviária 
Nova. O horário de fun-
cionamento é de terça a 
sexta, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. Aos sábados e 
domingos das 9h às 12h. 
Para mais informações o 
telefone é o 3621-6044.

Exposição comemora
Dia do Soldado

Constitucionalista no
Museu Histórico em Taubaté



página 3A GAzetA dos Municípios14 de julho de 2015

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) realiza em 
São José dos Campos, na 
quarta-feira (15/7), um 
leilão de carros e mo-
tocicletas apreendidos 
por infrações de trânsito. 
Poderão ser arrematados 
666 carros e motos, entre 
eles 134 com direito a do-
cumentação, ou seja, que 
podem voltar a circular. 
Os demais são destinados 
ao desmonte para revenda 
das autopeças.  O leilão 
será apenas presencial, 
a partir das 9h da quarta, 
no Pátio União (Avenida 
Tecsat, 400).  Interessa-
dos poderão visitar os ve-
ículos no mesmo endereço 
na terça-feira (14/7), das 
9h às 17h. Pessoas físicas 
podem adquirir apenas 
veículos com direito a do-
cumentação. O pagamento 
deve ser feito à vista. Após 

O Ministério da Educação 
e o Ministério da Saúde 
escolheram a Universi-
dade Anhembi Morumbi 
para ser a responsável pela 
instalação da faculdade 
particular de medicina em 
São José dos Campos. O 
resultado foi divulgado no 
começo da tarde desta sex-
ta-feira (10). A previsão é 
de que o curso particular 
tenha 100 vagas, com 10% 
delas reservadas ao Prou-
ni (Programa Universida-
de Para Todos). São José 
está entre as 39 cidades 
do país escolhidas pelo 
Governo Federal para re-
ceber o curso de medicina. 
O objetivo é criar mais de 
11 mil vagas para ampliar 
o atendimento à popula-
ção no Sistema Único de 
Saúde (SUS). “As novas 
faculdades já nascem com 

o arremate de um bem 
com direito a documenta-
ção, os débitos ficam qui-
tados e é necessário emi-
tir novo documento para 
o veículo.  Já os veículos 
destinados a desmonte e 
reciclagem só podem ser 
comprados por empresas 
do setor que já tenham so-
licitado credenciamento ao 
Detran.SP.  Essas empre-
sas precisam comprovar 
ter condições de efetuar 
todos os procedimentos 
necessários após o arre-
mate, como equipamentos 
adequados para desmon-
te e descontaminaçãodos 
veículos (retirada de com-
bustível, óleo do motor e 
do freio, baterias e pneus), 
evitando a contaminação 
do solo.  Regras – Os lei-
lões são realizados confor-
me determina a legislação 
federal: o veículo apreen-
dido por infração às leis de 

o compromisso de nos 
auxiliar na expansão da 
residência médica. Elas 
também serão um fator 
decisivo para fixação dos 
médicos na cidade, dando 
uma contribuição nesse 
sentido”, explicou o Mi-
nistro da Saúde, Arthur 
Chioro. A seleção levou 
em conta a qualidade e 
pertinência das propostas 
apresentadas pelas concor-
rentes. O trabalho foi con-
duzido por uma comissão 
de especialistas designada 
pelo Ministério.  Para São 
José receber a faculdade, a 
Prefeitura precisou com-
provar que o município 
oferece a infraestrutura de 
apoio necessária ao curso: 
mais de cinco leitos do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) por aluno; até três 
alunos por UBS (Unidade 

trânsito (falta de licencia-
mento, por exemplo) pode 
ser levado a leilão público 
caso não seja reclamado 
por seu proprietário no 
prazo de 90 dias, exceto 
os que têm pendência ju-
dicial. Quando o veícu-
lo é destinado a leilão, o 
proprietário é notificado e 
tem prazo de 20 dias para 
reavê-lo. Caso não se pro-
nuncie,ele é notificado por 
edital, publicado uma vez 
no Diário Oficial do Esta-
do e no portal do Detran.
SP (www.detran.sp.gov.
br), dando novo prazo de 
30 dias para a retirada do 
veículo, após a quitação 
dos débitos existentes e 
das despesas com a re-
moção e estadia no pátio. 
Depois de todas as no-
tificações, se o proprie-
tário não fizer a retira-
da, o veículo pode ser 
relacionado para leilão.

de Atenção Básica) e hos-
pital de ensino ou unidade 
hospitalar com potencial 
para desenvolver ativi-
dades ligadas ao ensino. 
Também foi apresentada 
ao MEC a documentação 
que demonstra a necessi-
dade social da oferta do 
curso, o número de mé-
dicos por mil habitantes, 
a demanda para as vagas 
de graduação em medici-
na e o impacto esperado 
pela ampliação do acesso 
à educação superior na ci-
dade. A Anhembi Morum-
bi disputava com outras 4 
instituições: Anhanguera, 
Univap, São Judas Tadeu e 
Suprema, que ainda podem 
recorer da decisão até o 
dia 22 de julho. O resulta-
do final da seleção será di-
vulgado oficialmente pelo 
MEC em 28 de agosto.

Detran faz leilões de 666 veículos
em São José dos Campos

MEC autoriza Anhembi Morumbi a
abrir curso de medicina em São José
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A Secretaria de Agro-
negócio e Meio Am-
biente do Município 
de Redenção da Serra 
em parceria com a Secre-
taria Estadual de Agri-
cultura e Abastecimen-
to, através do convênio 
“ Pontes Rurais” rea-
lizou a construção da 
ponte de alvenaria do 

Bairro do Gramado.
A nova ponte con-
ta com 12 metros de 
comprimento e está 
localizado no final da ba-
cia do Ribeirão dos Afon-
sos, um local de grande 
volume de água em perío-
dos de chuvas e por diver-
sas vezes a antiga ponte foi 
levada pelas enxurradas.

A Diretoria Municipal de 
Obras realizou uma “Ope-
ração tapa buracos”, na 
Vila de Fátima. O serviço 
facilitará o acesso ao bair-
ro, melhorando as condi-
ções do trânsito na região. 
Para saber sobre serviços 
de manutenção na cida-
de, entre em contato com 
o Setor de Obras, pelo te-
lefone: (12) 3974-2070.

6° Festival da Tainha de 
Ilhabela terá show de Pé-
ricles no fim do mês No 
sábado (1°/8) tem a banda 
Sacode a Poeira e no do-
mingo (2/8) show com o 
cantor Peleco A Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Turismo, 
com apoio da Band Vale e 
do comércio local, realiza-
rá nos dias 31 de julho e 1° 
e 2 de agosto a 6ª edição 

Os kits serão entregues 
para alunos das primeiras 
séries do Ensino Funda-
mental na volta às aulas 
Nadia Basso, secretária 
municipal de Educação, e 
João Corbisier, secretário 
municipal de Turismo, fo-
ram na última sexta  com 
os organizadores da Prova 
Ubatuba Extreme, Carlos 
Fonseca e Renato Teruya, 
levar kits de material es-
colar e bolas para alunos 
da E.M José Belarmino 
Sobrinho, no bairro do Pu-
ruba, região norte da cida-
de. São 50 kits contendo 
cadernos, lápis de cor, giz 
de cera, canetinhas, cola e 

A Secretária de Agronegó-
cio e Meio Ambiente Nel-
ma Biondi de Angelis res-
salta que agora o bairro do 
Gramado contará com 
uma ponte definitiva que 
visa atender o escoamen-
to agrícola, o transporte 
escolar com mais segu-
rança, os moradores locais 
e os visitantes da região. Paraibuna - Vila de Fátima

recebe ‘Operação tapa buracos’

6° Festival da Tainha em Ilhabela

Organização do Ubatuba 
Extreme e prefeitura doam 
kits escolares para escolas

Concluída a Ponte do 
Gramado em Redenção

do Festival da Tainha, na 
Praia Grande, região sul 
da cidade. Além da praça 
de alimentação, o públi-
co acompanhará diversos 
shows musicais. Neste 
ano, destaque para o show 
do cantor Péricles, no dia 
31 de julho (sexta), às 22h 
No dia 1° de agosto (sába-
do) tem a banda “Sacode 
a Poeira”, às 22h. Quem 
fecha programação no dia 

estojo, além de seis bolas: 
duas de futebol, duas de 
vôlei e duas de basquete. 
Todo material foi doado 
pelos atletas participantes 
da última prova. De acor-
do com os organizadores, 
as doações fazem parte de 
um projeto social do even-
to, que este ano aconteceu 
no dia 21 de junho e pas-
sou por belas praias, rios e 
trilhas da costa norte uba-
tubense.  Os kits serão en-
tregues para os alunos das 
primeiras séries (ciclo um) 
do Ensino Fundamental na 
volta às aulas, em agosto. 
Para a vice-diretora, Mi-
riam Pereira Sorroche, e 

2 de agosto (domingo) é 
o cantor e compositor Pe-
leco, às 21h, com muita 
MPB e belíssimas inter-
pretações de Cazuza. A 
entrada é gratuita. Os vi-
sitantes ainda irão provar 
pratos à base do pescado 
preparados pela comuni-
dade local. O evento foi 
resultado de uma parceria 
da Prefeitura com o co-
mércio local e tem cres-
cido a cada ano com um 
maior número à cada edi-
ção. Confira a programa-
ção de shows do 6° Festi-
val da Tainha de Ilhabela, 
na Praia Grande: 31 de 
julho (sexta) 22h - Péricles
1° de agosto (sábado)
22h - Sacode a Poeira
2 de agosto (domingo)
18h - Peleco

para o professor de Edu-
cação Física, Woldney 
Moreira da Silva, tanto o 
material escolar quanto as 
bolas vieram em boa hora. 
“As bolas, principalmen-
te, são muito importantes. 
A escola é aberta aos sá-
bados das 8h às 13h para 
a comunidade e os fami-
liares dos alunos  partici-
pam dos jogos”, explica 
Woldney. “Todo evento 
que passa por alguma co-
munidade tem de alguma 
forma deixar algo de po-
sitivo. O ordenamento de 
eventos no município vem 
em encontro desta propos-
ta, com o banco de staffs, 
amigos do turista e outras 
formas de contrapartida”, 
afirma Corbisier.  “Todos 
os staffs tem que ser da 
comunidade envolvida, 
com hotéis e restaurantes 
devidamente cadastrados e 
da região, além de projetos 
como este que a Ubatuba 
Extreme proporcionou.” 
completa o Secretário.

Programação: Dia 16
Saída dos Cavaleiros da cidade de São Luiz do Paraitinga com destino à Aparecida.
Horário: 09h00
Janta na Igreja do Bonfim.
Horário: 20h00
Show com Toniel e Josiel.
Horário: 21h00

Programação: Dia 17
Café da manhã à partir das 06h30min.
Chegada dos Cavaleiros à Aparecida.
Horário: 13h00

Programação: Dia 18
Janta na Igreja do Bonfim.
Horário: 20h00
Show com Loro e Lucas
Horário: 21h00

Programação: Dia 19
Café da manhã à partir das 06h00.
Chegada dos Cavaleiros à São Luiz do Paraitinga
Horário:16h00

Informações:
Assessoria de Agricultura e Abastecimento
(12) 3671-2390
Departamento de Cultura e Turismo
(12) 3671-2469

Novos concursados rece-
bem orientações sobre di-
ferentes programas Apro-
vados no último concurso 
público, 70 agentes edu-
cacionais participam des-
de o último dia 6 de um 
curso de capacitação para 
desempenharem com efi-
ciência suas funções nas 
creches de Ubatuba. Du-

rante as aulas, os concur-
sados recebem orientações 
sobre os programas de 
Desenvolvimento Infantil, 
Alterações do Desenvol-
vimento Infantil, Criação 
de Vínculos, Estimulação 
Psicomotora, Direitos e 
Deveres do Funcionário 
Público da creche, Está-
gio Probatório, Rotina e 

Organização dos Espa-
ços, Cuidados Básicos, 
Primeiros Socorros e Ali-
mentação Escolar. “Esse 
é o caminho para que os 
novos profissionais aten-
dam bem os alunos e par-
ticipem, efetivamente, do 
processo educacional”, diz 
Nadia Basso, secretária 
municipal de Educação. 

Agentes Educacionais
concursados recebem

capacitação em Ubatuba
A CCR NovaDutra reali-
za obras de recuperação 
de pavimento e pintura de 
faixas na cidade de Santa 
Isabel (SP), entre os qui-
lômetros 190 e 192, na 
pista sentido Rio de Ja-
neiro da via Dutra. As in-
tervenções acontecem de 
forma alternada nas faixas 
de rolamento da rodovia 
até o próximo domingo 
(12/7), das 8h às 18h, a 
fim de proporcionar flui-
dez ao tráfego nos trechos 

em obras. Os serviços de 
melhoria no pavimento 
são realizados periodica-
mente, em todos os tre-
chos da rodovia, conforme 
cronograma da área de  
Obras da Concessionária.
O objetivo é ofere-
cer mais conforto e se-
gurança aos usuários. 
Em caso de chuva, os tra-
balhos podem ser adia-
dos ou interrompidos. A 
CCR NovaDutra orien-
ta os motoristas que te-

nham atenção e que res-
peitem a sinalização nos 
trechos em obras. Para 
saber das condições de 
tráfego, motoristas e pas-
sageiros podem ligar para o 
Disque CCR NovaDu-
tra, que atende 24 ho-
ras por dia pelo tele-
fone 0800-0173536. 
Os motoristas também po-
dem obter informações das 
condições de tráfego na via 
Dutra sintonizando a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

Via Dutra passa por serviços
de melhoria no pavimento
na cidade de Santa Isabel


