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Em jogo de 7 gols, Taubaté 
estreia na segunda fase

do Paulista Feminino

Taubaté conquista 6
medalhas na 3ª etapa do

circuito paulista de jiu-jitsu

Atletismo taubateano fatura 
resultados em 3 campeonatos

CMDCA Ubatuba abre inscrições 
para sociedade civil

No último sábado, dia 04 
de agosto, a equipe de fu-
tebol feminino da SEEL/
AD/EC Taubaté estreou 
na Segunda Fase do Cam-
peonato Paulista. Em jogo 
movimentado e com mui-
tos gols no estádio do Jo-
aquinzão, as taubateanas 
foram superadas pelo Co-
rinthians por 5×2.
Em um primeiro tempo 
disputado, aonde o Tauba-
té chegou a ter um gol 
anulado enquanto placar 

Nos dias 4 e 5 de agosto, 
sábado e domingo, a equi-
pe de jiu-jitsu taubateana 
disputou a última etapa do 
Circuito Paulista, nas cate-
gorias adulto e máster, que 
aconteceu no Ginásio Po-
liesportivo José Correa na 
cidade de Barueri. 
Os atletas trouxeram seis 
medalhas para casa, sendo 

Nos dias 4 e 5 de agos-
to, sábado e domingo, a 
equipe Luasa de atletismo 
participou de três campeo-
natos e somou ótimos re-
sultados.
No sábado aconteceram 
o torneio adulto sub-18 e 
sub-20 da Federação Pau-
lista, em São Bernardo do 
Campo, e a seletiva para a 
fase estadual do Jogos Es-
colares do Estado de São 
Paulo (JEESP) na catego-
ria mirim, em Bauru.
Taubaté foi representada 
por 20 atletas no torneio 

As inscrições de repre-
sentantes de organizações 
da sociedade civil para o 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Ubatu-
ba começam no dia 3 de 
agosto e se estendem até o 
dia 29 de agosto.
As candidaturas devem ser 
inscritas junto à secretaria 
de Assistência Social, si-
tuada na rua Paraná, 375 
– Centro, das 9h às 16h, 
ou pelo correio eletrônico 
cmdcaubatubasp@gmail.
com até as 23h59 da data 
limite (29 de agosto). Para 
efetuar a inscrição a enti-

estava 0x0, o time visitan-
te abriu o marcador apenas 
aos 43 minutos. Na etapa 
final, quando os dois times 
buscaram o ataque, o Co-
rinthians chegou a abrir 
2×0, mas o Alvi Azul, com 
Mylena Carioca, cobrando 
pênalti sofrido por Maria-
na, descontou. O confron-
to seguiu aberto, e o Co-
rinthians novamente abriu 
diferença, 4×1, quando em 
nova penalidade, desta vez 
sofrida por Ariel, a atacan-

três ouros e três bronzes.
Os destaques de Taubaté 
ficaram por conta de Le-
andro Bandeira, campeão 
no absoluto e na catego-
ria faixa roxa até 94kg, e 
Klaus Meine que foi cam-
peão na categoria faixa 
marrom até 62kg. Além 
disso, Rogério Rafael, 
Carlos Junior e Welling-

adulto, conquistando dois 
ouros com Milena Cristi-
na no lançamento de disco 
sub-20 e Bryan Lúcio nos 
800 metros sub-18, além 
de sete pratas. O treinador 
Rodrigo Pereira diz que os 
resultados servem como 
preparação para os esta-
duais. Na seletiva foram 
quatro medalhas, com des-
taque para Enzo Barros, 
ouro no 75 e 250 metros, 
se classificando para a fase 
estadual em Americana
-SP.
Já no domingo, a compe-

dade deve preencher re-
querimento disponível no 
site do CMDCA que deve-
rá ser assinado pelo repre-
sentante legal e dirigido ao 
presidente do CMDCA.
Podem se candidatar a re-
presentante no CMDCA 
as entidades constituídas 
há pelo menos dois anos 
e com registro atualizado 
junto ao conselho. Para 
votar, também é necessá-
rio que a entidade esteja 
inscrita junto ao CMDCA.
No dia da eleição, a enti-
dade deverá ser represen-
tada pelo responsável le-
gal ou por representantes 

te Rafa Marques fez o se-
gundo gol do Taubaté.
No final, quando as tauba-
teanas se lançaram para o 
ataque em busca do empa-
te, o time do Parque São 
Jorge chegou ao quinto 
gol, dando números finais 
a partida. O Taubaté vol-
ta a campo pela segunda 
rodada desta fase do Es-
tadual no próximo dia 11 
de agosto, quando fora de 
casa enfrentará a Ferrovi-
ária.

ton Willian conquistaram 
o bronze nas respectivas                             
categorias: faixa preta até 
88kg,               faixa roxa 
até 82,3kg e faixa branca 
até 95kg.
O evento contou com 
1.500 inscritos e teve du-
ração de dois dias, valendo 
pontos no ranking da fede-
ração.

tição foi o Circuito Esta-
dual da Federação Paulis-
ta, em Pindamonhangaba. 
Os resultados também fo-
ram positivos e os atletas 
trouxeram três medalhas 
para casa. João Frediani e 
Kathelyn Veloso conquis-
taram o ouro nos 1.000 
metros sub-16 e Marcela 
Frediani foi vice nos 800 
metros sub-14.
A equipe Luasa volta a 
competir no Estadual 
Adulto nos dias 18 e 19 de 
agosto em São Bernardo 
do Campo.

da entidade na condição 
de conselheiro do CMD-
CA ou, ainda, por terceiro 
devidamente autorizado 
por meio de formulário 
de indicação também dis-
ponível no site. Em todos 
os casos, o eleitor deverá 
apresentar documento de 
identificação oficial.
A resolução CMDCA n. 
07/17-18 contendo todos 
os detalhes sobre o proces-
so eleitoral e o calendário 
detalhado das etapas foi 
publicada na edição do Di-
ário do Litoral Norte desta 
quinta-feira, 2 de agosto, 
na página 4J.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 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.

Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este fe-
lino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habi-
tat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

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

Livro D-24, FLS. nº 273, Termo nº 6815
Faço saber que pretendem se casar ALAIR DOS SANTOS e DURVALINA PI-
RES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 4 de maio de 1971, de profissão operador de máquinas, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP 
na data de 29 de dezembro de 1988 e de TERESINHA BATISTA MONTEIRO 
DOS SANTOS, de 87 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 20 de abril 
de 1931, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Paraibuna-SP, 
nascida em 10 de março de 1968, de profissão diarista, de estado civil divorcia-
da, residente e domiciliada na Rua Sete, nº 210, Jardim Maracaibo, Tremembé/
SP, filha de JOSÉ PIRES DOS SANTOS, de 78 anos, natural de Natividade da 
Serra/SP, nascido na data de 14 de abril de 1940 e de LEONORA DE CARVA-
LHO SANTOS, de 76 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data 
de 13 de setembro de 1941, ambos residentes e domiciliados 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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Limpeza 
(para pessoa com defi-
ciência)
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Manuten-
ção Predial
Jardineiro
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Você sabia que maus tratos e
abandonos de Animais é Crime?

Time de Ilhabela garante vaga na 
semifinal do Campeonato

Regional de Futebol Feminino

Em Potim, Lei 930/2017 
de 26 de setembro de 
2017 de autoria do vere-
ador Márcio de Cássio 
Raimundo, e sancionada 
pela prefeita Erica Soler,              
estabelece sanções e pe-

O time de futebol femini-
no de campo e de quadra, 
Portuguesa Ilhabela, ga-
rantiu vaga na semifinal 
do Campeonato Regional 
de Futebol Feminino após 
vencer a equipe de Paraty 
no Rio de Janeiro, ontem 
(5). A partida foi decidida 
nas penalidades máximas 
após o empate de zero a 
zero no tempo normal; a 

nalidades administrativas 
para aqueles que pratica-
rem maus tratos a cães e 
gatos.
Atendendo a pedido 
de indicação do Verea-
dor Willian do Amaral,           

goleira ilhéu, Vanessa Via-
na, defendeu dois pênaltis.
O Campeonato Regional 
de Futebol Feminino é 
uma realização da Prefei-
tura de Caçapava (SP), e 
sete equipes iniciaram a 
disputa pelo título. Além 
de Ilhabela, Paraty e a ci-
dade mandante, os municí-
pios de Cachoeira Paulis-
ta, Pindamonhangaba, São 

diversas faixas serão co-
locadas em nossa cidade 
para conscientizar toda a           
população.
Faça uma adoção cons-
ciente !
Denuncie!

Sebastião e Caraguatatuba 
também foram representa-
dos. O Portuguesa Ilhabela 
tem Robson Nascimento 
como técnico e Luís Car-
los Costa como auxiliar, e 
recebe o apoio da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer. Em 
breve serão divulgadas a 
data e o local da próxima 
partida decisiva.

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
cerimônia para recepcionar
aspirantes à Guarda Mirim

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou ontem 
(06/08), no auditório da 
Fundacc, uma cerimônia 
oficial de recepção dos se-
lecionados para o Curso 
de Formação para Guarda 
Mirim.
Além dos 54 aspirantes à 
Guarda Mirim, acompa-
nhados de seus familiares, 
participaram do evento o 
prefeito Aguilar Junior, 
o vice-prefeito e secretá-
rio de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, 
Capitão Campos Júnior, 
demais secretários muni-
cipais, o Capitão da Polí-
cia Militar, Luiz Fernando 
Oliveira (Comandante da 
2ª Companhia de Caragua-
tatuba) e vereadores, entre 
outras autoridades.
O professor e coordenador 
de formação da Guarda 
Mirim, Daniel Ribeiro de 
Souza, falou aos presen-
tes sobre o projeto. “Nossa 
ideia é preencher o tempo 
dos jovens de forma qua-
litativa, preparando-os 
para o mercado de traba-
lho. Para isso, todos nós 
fizemos o melhor. E hoje, 
estou certo, estamos en-
tregando a vocês o melhor 
projeto possível. Espera-
mos que, depois dessa pri-
meira turma, muitas outras 
surjam”.
Para a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade 
e primeira-dama, Samara 
Fraschetti Bastos de Agui-
lar, “esta é uma nova fase 
na vida destes jovens as-
pirantes. Há muito tempo 
o prefeito Aguilar Junior 
vem idealizando e traba-
lhando neste projeto. Hoje, 
ele é uma realidade”.
O secretário Campos Ju-
nior aproveitou a opor-
tunidade para relembrar 
todas as ações que vêm 
sendo realizadas no senti-
do de incrementar a segu-

rança no município: mais 
policiamento, atividade 
delegada, câmeras de mo-
nitoramento, entre outras. 
Ao agradecer a todos os 
envolvidos no projeto, 
Campos Júnior destacou 
de forma especial as Se-
cretarias de Obras, Edu-
cação e Desenvolvimento 
Social. Fez também men-
ção a Daniel Ribeiro: “Ele 
não poupou esforços para 
que esse projeto se tornas-
se realidade”.
Parabenizando os jovens 
aspirantes à Guarda Mi-
rim, o prefeito Aguilar 
Junior contou sobre seu 
sonho de implantar o pro-
grama. “Acredito que é 
isso que o jovem de Ca-
raguatatuba precisa. Por 
muito tempo se falou em 
Guarda Mirim, mas nada 
foi feito. Quando assumi 
a administração, não per-
demos tempo e colocamos 
em prática. Acredito que 
formaremos bons cida-
dãos. Destas sementes que 
plantamos hoje, teremos 
bons frutos amanhã”.
Programa
O Programa de Aprendi-
zagem da Guarda Mirim 
tem como objetivo contri-
buir com a formação pro-
fissional e cidadã desses 
adolescentes. Os partici-
pantes também receberão 
uma bolsa auxílio de 60% 
do salário mínimo (R$ 
572,40), após a conclusão 
do curso de formação, que 
terá um ano e seis meses 
de duração. Nos primeiros 
seis meses, o adolescente 
será aspirante à Guarda 
Mirim e não será remune-
rado.
Após concluído o curso 
preparatório, o jovem pas-
sa a ser Guarda Mirim e 
passa receber a bolsa auxí-
lio. A carga horária é de 20 
horas semanais, dividida 
em dois períodos (manhã e 

tarde). As atividades serão 
desenvolvidas em horário 
contrário ao período esco-
lar.
O aspirante à Guarda Mi-
rim (primeira fase) passará 
pela pré-aprendizagem e 
formação que contará com 
conteúdos de disciplinas 
da Base Nacional Comum, 
aulas de cultura caiçara, 
que abordarão aspectos 
históricos e geográficos da 
região, em especial Cara-
guatatuba, além de aulas 
de legislação, cidadania e 
atividades e projetos com-
plementares.
Nesta fase os integrantes 
receberão orientações em 
temas como Defesa Ci-
vil, atividade física, ética, 
cidadania, noções gerais 
de direito e direito cons-
titucional, noções gerais 
de legislação e trânsito, 
além de noções básicas de 
ecologia e preservação do 
meio ambiente.
Já o Guarda Mirim (se-
gunda fase) realizará o 
curso de formação profis-
sional ministrado por uma 
instituição ainda a ser es-
colhida, mediante a legis-
lação vigente, para que os 
jovens sejam inseridos no 
mercado de trabalho pelo 
Projeto Primeiro Empre-
go, no setor público ou 
privado.
A sede do programa deve-
rá ficar no prédio do Cor-
po de Bombeiros, que terá 
uma sala adaptada para as 
aulas da pré-aprendiza-
gem, além de contar com 
outras áreas fundamentais 
para o funcionamento do 
projeto.
Até que a sede seja entre-
gue, as aulas serão realiza-
das na Secretaria de Edu-
cação, das 7h30 às 11h30, 
para quem estuda no perí-
odo da tarde. E das 13h30 
às 17h30, para os alunos 
do matutino.

Quinta-feira tem troca de ingressos 
para a partida EMS Taubaté Funvic 

e Corinthians Guarulhos

Na próxima quinta-feira, 
dia 9 de agosto, acontece 
na Secretaria de Esportes 
e Lazer a troca de ingres-
sos para a partida entre 
as equipes de vôlei EMS 
Taubaté Funvic e Corin-
thians Guarulhos, válida 
pela 1ª rodada do Cam-
peonato Paulista 2018. O 
jogo acontece na próxima 
sexta-feira, 10 de agosto, 
às 20h, no Ginásio Abaeté.
Serão disponibilizados 
900 ingressos para este 
jogo, sendo 10% reserva-
dos para atender pessoas 
do grupo especial, ou seja, 
pessoas com deficiência, 
idosos com idade igual ou 
superior a 65 anos, ges-
tantes e as pessoas acom-
panhadas por crianças de 
colo. Para a troca de in-
gressos para este grupo, 
devem ser apresentados 
documentos comprovató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário. 

Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessidade, 
caberá à organização deci-
dir se pode ou não realizar 
a troca.
O ponto de troca de in-
gressos será no Ginásio da 
CTI, à Rua das Três Meni-
nas, S/N, e o horário é das 
8h30 às 18h. O ingresso 
será trocado por 1 quilo 
de alimento não perecível 
(exceto açúcar e sal), que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade. 
Cada pessoa poderá trocar, 
no máximo, 2 ingressos, 
desde que sejam apresen-
tados os CPFs e os 2kg de 
alimento (em caso de troca 
de 2 ingressos), para to-
dos os tipos de ingressos. 
Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso.
Antes do início da troca, 
nenhum torcedor poderá 
sair, isso será caracteriza-
do pela organização como 

abono do direito do ingres-
so. Desta forma, é passado 
o direito para a próxima 
pessoa da fila. Não serão 
trocados ingressos na hora 
do jogo.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo, 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 
uma hora antes da partida.
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Prefeitura de Caçapava avança 
na implantação de rede coletora 
de esgoto do bairro Vila Perinho

Prefeitura de Caçapava realiza trabalhos 
de limpeza e remoção da vegetação

aquática do Ribeirão Manoelito

Ruas e avenidas de Caçapava 
têm sinalização horizontal de 

trânsito revitalizada

Com mais da metade da 
rede de coleta instalada 
(1.560 metros), as obras de 
implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
bairro Vila Perinho conti-
nuam avançando. 
Nesta semana as equipes 
da empresa Verdebianco 
Engenharia Eireli, con-
tratada pela Prefeitura 
para executar a obra, está 
concentrada na Avenida 
Shinkichi Takahashi. A 
equipe trabalha com auxí-
lio de uma retroescavadei-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras, executou serviços 
de limpeza e remoção de 
vegetação aquática do Ri-
beirão Manoelito em toda 
extensão da Avenida Bra-
sil.
Os serviços de limpeza e 

A Prefeitura Municipal 
de Caçapava, por meio 
da Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana e do 
Departamento de Trânsito, 
vem realizando a revitali-
zação da sinalização hori-
zontal nas ruas e avenidas 
da cidade com a finalidade 
de deixar as vias públicas 
organizadas e sinalizadas, 
além de proporcionar mais 
segurança aos pedestres e 
motoristas.
No último mês foram rea-

ra, e já concluiu a instala-
ção da tubulação nas ruas 
José Francisco Ribeiro, 
José Bartolomeu, Profes-
sor Edson de Freitas Ra-
malho, Dione Ivani Gop-
fert Cetrone e na Avenida 
Sonanda Abreu de Araújo 
Costa. A próxima etapa 
será a construção da Esta-
ção Elevatória. O investi-
mento na implantação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Vila Perinho 
é de R$ 1.154.412,36 mi-
lhão, prevendo 2.442 me-

manutenção foram execu-
tados semana passada pelo 
Departamento de Servi-
ços Municipais. A equipe 
realizou o trabalho com o 
auxílio de uma retroesca-
vadeira. 
O objetivo da ação é me-
lhorar o fluxo e as condi-

lizados os seguintes traba-
lhos:
Repintura de eixo central 
na Avenida Dr. Luiz Car-
los Moura Silva – Jd. Ma-
ria Elmira
Repintura de eixo central 
na Avenida Essio Lanfredi 
- Jd.Maria Elmira
Repintura de eixo central 
na Rua Nelcio Bertti - Ti-
juco Preto
Pintura de faixas de apro-
ximação nas ruas recém 
recapeadas do Jd. São José

tros de rede de esgoto, 41 
unidades de poços de visi-
ta, 1.968 metros de linha 
de recalque e 376 unidades 
de ligação domiciliar de 
esgoto e uma estação ele-
vatória de Esgoto (EEE).
A obra é executada através 
de convênio com o Fundo 
Estadual de Recursos Hí-
dricos - FEHIDRO, com 
contrapartida da Prefeitura 
de Caçapava. Mais de 350 
famílias serão beneficia-
das, a previsão de entrega 
da obra é de até 14 meses.

ções do Ribeirão, também 
é importante que a popula-
ção colabore e não jogue 
lixo no local.
A equipe do DSM também 
realizou no mês passado a 
poda das árvores de toda 
extensão da mesma Ave-
nida.

Pintura de eixo central na 
Avenida Alm. Tamandaré 
– Vila Menino Jesus
Repintura de lombadas na 
Rua Fernando Navajas e 
Avenida Sub Ten. Luiz G 
de T. Araújo
Repintura de faixas de pe-
destres e “PARE” no cru-
zamento da Rua Cônego 
Rodovalho com Rua Cel. 
José Guimarães
Manutenção de pintura na 
R. Antônio Condino – Jd. 
Maria Cândida

Conseg realiza reunião
aberta ao público hoje 

(08/08) em Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguatatuba
realiza 1º Fórum Regional

sobre Regularização Fundiária

O Conselho Comunitário 
de Segurança de Caragua-
tatuba (Conseg) se reúne 
amanhã (08/08), ordina-
riamente, das 19h30 às 21 
horas, para tratar de assun-
tos de interesse comunitá-

Estão abertas as inscrições 
para o 1º Fórum Regional 
sobre Regularização Fun-
diária, entre os dias 15 e 
17 de agosto. O evento é 
uma realização da Prefei-
tura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Ha-
bitação, em parceria com 
o Fórum local e ocorrerá 
no Teatro Mario Covas, no 
bairro Indaiá.
O encontro promoverá 
uma série de debates sobre 
a Lei 13.465 de 11 de julho 
de 2017, que dispõe sobre 
a regularização fundiária 
rural e urbana, entre outros 
aspectos, com objetivo de 
prestar esclarecimentos 
sobre questões práticas de 
sua aplicabilidade.
As palestras serão gratui-
tas e os interessados po-
dem efetuar a inscrição 
pelo site www.caraguata-
tuba.sp.gov.br até o dia 14 
de agosto. Haverá certifi-
cação para as pessoas que 
participarem de toda a pro-

rio na párea de Segurança. 
A reunião é aberta ao pú-
blico.
Em Caraguatatuba, o Con-
seg é dividido em quatro 
núcleos: Norte, Centro/
Norte, Centro/Sul e Sul. 

gramação.
Programação
Dia 15/8
19h – Cerimônia de Aber-
tura
20h às 21h – Palestra: As-
pectos Gerais da Regula-
rização Fundiária Urbana, 
regulada na Lei Federal 
13.465/2017.
Palestrante – Dr. João Ma-
rio Estevan da Silva, Juiz 
titular da 2ª Vara Cível do 
Fórum de Caraguatatuba 
e Juiz corregedor Perma-
nente do Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Cara-
guatatuba.
Dia 16/8
19h às 19h45 – Palestra: 
“Política de Desenvolvi-
mento Urbano do Ministé-
rio das Cidades”
Palestrante: Dr. Gilmar 
Souza Santos, Secretário 
Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano do Ministé-
rio das Cidades.
20h às 20h30 – Palestra: 
“Novo marco da Regu-

Os núcleos se reúnem toda 
segunda quarta-feira do 
mês, na videoteca do Polo 
Cultural Professora Adaly 
Coelho Passos, na Pra-
ça Cândido Motta, 72, no 
centro.

larização Fundiária – Lei 
13.465/17”
Palestrante: Silvio Figuei-
redo, ex-diretor do De-
partamento de Assuntos 
Fundiários Urbanos do 
Ministério das Cidades.
20h30 às 21:30 – Mesa 
Redonda
Dia 17/8 18:30 – Palestra: 
“Os papéis do Registro de 
Imóveis e da Prefeitura 
na Regularização Fundi-
ária Urbana” Palestrante: 
Dr. Diego Selhane Perez. 
Formado em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela Pon-
tifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul 
e Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e docu-
mentos e de Pessoa Jurídi-
ca de Caraguatatuba. Mes-
tre e Doutor em Direito do 
Estado pela Faculdade de 
Direito da Universidade 
de São Paulo – USP, atua 
como professor e pales-
trante em eventos da área 
jurídica.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 11/2018, Processo nº 29/2018, para Con-
tratação de Oficina de Cursos de Artesanato. Abertura da Sessão Pública dia 
16/08/2018 às 09:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 15/08/2018, 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


