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A GAzetA dos Municípios

Atletas do tênis de mesa 
fazem doação ao Cras 

Bagé em Taubaté

Festa do Folclore chega a 
sua 58ª edição com o tema 
“Entre Cucas e Curupiras”

Taubaté tem vacinas
contra meningite
em 3 unidades

Meninas de Pinda são campeãs 
da 1° fase na Copa São Paulo

de Ginástica Rítmica

Na última quarta-feira, 
15 de agosto, o Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) Bagé rece-
beu a visita dos atletas da 
equipe de tênis de mesa 
Jonas, Lucas e o técnico 
Anderson Tanaka. Eles 
foram acompanhados pela 
coordenadora do Projetos 
Sociais Esportivos da Pre-
feitura de Taubaté, Yane 
Arnaud. A visita faz parte 
do projeto Jogando Juntos, 
promovido pela Secretaria 
de Esportes e Lazer.

A tradicional Festa do Fol-
clore de Taubaté chega, 
em 2018, à sua 58ª edição 
com o tema “Entre Cucas 
e Curupiras”.
O evento deste ano acon-
tece de 22 a 26 de agosto 
em frente à Casa do Figu-
reiro, no cruzamento das 
ruas dos Girassóis e das 
Camélias, no bairro Cam-
pos Elíseos. 

Atualização da Vigilân-
cia Epidemiológica indica 
disponibilidade de vaci-
nas contra meningite em 
três salas de vacinação em 
Taubaté.
As unidades de saúde do 
município começaram ser 
reabastecidas este mês 
com as vacinas contra me-
ningite. Uma nova remes-
sa com 400 doses foi enca-
minhada pela regional do 
GVE (Grupo de Vigilância 

As meninas da escola de 
ginástica rítmica da Se-
melp - Secretaria de Es-
porte e Lazer de Pindamo-
nhangaba, participaram da 
1° fase da Copa São Paulo 
de Ginástica Rítmica no 
último fim de semana, pela 
categoria Baby - alunas de 
6 a 8 anos, representando 
a cidade.
O evento aconteceu no 
Colégio Suzano, na cidade 

O objetivo do “Jogando 
Juntos” é aproximar os 
atletas apoiados pela pre-
feitura  da comunidade 
e levar aos participantes 
novas possibilidades de 
transformação social atra-
vés do esporte. As visitas 
acontecem em projetos so-
ciais, ONGs e escolas.
A coordenadora da Secre-
taria de Esportes e Lazer 
apresentou para os adoles-
centes atendidos pelo Cras 
todos os detalhes dos pro-
jetos oferecidos pela pre-

O novo espaço fica muito 
próximo à rua Imaculada, 
onde antes a atração acon-
tecia.
No dia 22 de agosto, quar-
ta-feira, a partir das 19h 
acontece a sessão solene 
da Câmara Municipal em 
homenagem ao Dia do 
Folclore e, na sequência, 
às 21h30 Noel Andrade 
e Catireiros se apresen-

Epidemiológica). De acor-
do com balanço atualizado 
na tarde desta sexta-feira, 
cerca de 30 doses ainda 
estavam disponíveis em 
três unidades de saúde do 
município.
A expectativa é de que um 
novo lote de vacinas seja 
enviado para o município 
na próxima semana.
A vacina meningocócica 
C (conjugada) é adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 

de Suzano (SP). O grupo 
participou de dois conjun-
tos (formados por seis gi-
nastas), sendo campeãs no 
conjunto de mãos livres da 
categoria baby, conquis-
tando primeiro lugar com 
as alunas Tais, Bianca, Ta-
mires, Nikolly, Manuela, 
Myuki.         
“Os árbitros da compe-
tição vieram me cumpri-
mentar pelo desempenho 

feitura através Comum-u-
nidade em Ação, orientou 
como pesquisar no site e 
fazer a inscrição.
Durante a vista, os usuá-
rios do Cras conversaram 
com atletas e tiveram tam-
bém a oportunidade de vi-
venciar a prática da moda-
lidade. 
Por fim, a equipe de tênis 
de mesa de Taubaté doou 
raquetes, rede e bolinhas 
para que os adolescentes 
possam praticar a modali-
dade.

tam no Teatro Metrópole, 
que fica à rua Duque de 
Caxias, 312 no Centro.
A abertura oficial da 58ª 
Festa do Folclore será às 
20h no palco seguida da 
apresentação da Folia de 
Reis Estrela da Mantiquei-
ra e do Moçambique do 
Parque São Cristóvão. Às 
21h30, show com a Cia 
Cabelo de Maria.

com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 
No caso das crianças que 
não receberam esse re-
forço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade. Unidades que ainda 
dispõem de vacinas contra 
a meningite (atualização 
até as 17h de 17 de agos-
to): – UBS Mais Aeropor-
to – Pamo/ESF Ana Rosa
– Pamo Belém

delas e isso é muito raro 
de acontecer, pois eles 
são bem exigentes e não 
costumam fazer elogios”, 
afirmou a técnica Simone 
Rosa. “Creio que teremos 
uma equipe muito forte 
no futuro, pois a ginástica 
rítmica é uma modalidade 
que exige muita técnica e 
perfeição e o resultado de-
las mostra isso”, comple-
tou.
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é 
esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é ver-
dadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guar-
de mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. 
Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tris-
teza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter 
fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Pinda recebe Seminário “Repensando o 
Patrimônio” neste fim de semana

Unido às celebrações do 
dia nacional do Patrimô-
nio Histórico, acontece 
a partir desta sexta-feira 
(17), o projeto Seminário 
de Patrimônio na cidade, 
com o tema “Repensando 
o Patrimônio”, às 9 horas, 
na Faculdade Anhanguera. 
O programa é resultado 
da parceria do Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Am-
biental e Arquitetônico do 
Município de Pindamo-
nhangaba com apoio da 
Prefeitura.
De acordo com os organi-
zadores, o intuito é resga-
tar o valor do patrimônio 
entendendo os conceitos 
de tombamentos, preser-
vação entre outras ques-
tões. Patrimônio é tudo 
aquilo que pertence a 
uma região, com isso, a 
intenção é mostrar a im-
portância desse elemento 

para a nossa cidade, para 
que as gerações futuras 
consigam, assim, conhe-
cer o passado, tradições, 
história e os costumes de 
Pindamonhangaba, con-
cretizando desta forma a 
cultura regional, a identi-
dade de seu povo.
A palestra “Cultura da Pai-
sagem” começa às 9h30, 
com o doutor André Baz-
zanella, do IPHAN (Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional), 
tendo intervalo às 10h15. 
Em seguida inicia-se a 
palestra “Preservações do 
Vale”, com a doutora Lívia 
Vierno, às 10h30, havendo 
pausa para o almoço às 
12 horas. Durante a tarde, 
ocorrerá a Oficina de Pa-
trimônio, feita pela UPPH 
(Unidade de Preservação 
do Patrimônio Histórico), 
terá sua abertura às 13h30 
com o doutor José Antonio 

Zagato. O intervalo está 
marcado para às 15h15 
com retomada da progra-
mação às 15h30 com a pa-
lestra “O patrimônio sacro 
do Vale do Paraíba”, que 
será abordado pelo profes-
sor Percival Tirapelli.
No sábado (18), às 9 horas, 
haverá visita monitorada 
aos prédios tombados: Pa-
lacete 10 de Julho, Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, Igreja São José 
e Palacete Tiradentes. O 
ponto de encontro será no 
Palacete 10 de Julho.
O evento é gratuito e aber-
to a todos que estiverem 
interessados no assunto, 
mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefo-
ne do 3642-1080, ou indo 
até o Departamento de 
Cultura que está localiza-
do na rua Deputado Claro 
César, 33, centro.

Extrato da Lei nº 1.106 – de 17 de agosto de 2018.

 “Autoriza o Município de Redenção da Serra a receber através de doação sem 
encargos, uma área de propriedade de Rômulo Imparato, área que especifica, 
situada no Bairro da Lagoa – Redenção da Serra e dá outras providências” Ri-
cardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 
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Inauguração da “Rede de 
Núcleo” reuniu autoridades 

e alunos no Castolira

Fundo Municipal de Cultura 
seleciona quatro projetos

Inscrições para Programa 
Time do Emprego seguem 

até dia 24 de agosto

Palestras no Museu
comemoram 40 anos

de Nova Gokula

Nesta última quarta-feira 
(15), ocorreu a inaugura-
ção do projeto “Rede de 
Núcleo” na Escola Mu-
nicipal Julieta Reale, no 
bairro Castolira. A reali-
zação do programa contou 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte do Governo 
Federal e o patrocínio da 
empresa Novelis.
A Rede de Núcleos de 
Esporte-educação surgiu 
a partir da ampliação da 
Formação Continuada 
para Professores, em 2017. 
Nos núcleos IEE (Instituto 
Esporte Educação), pro-
fessores e estagiários de-
senvolvem projetos didá-
ticos e eventos, incluindo 
modalidades esportivas e 
educativas diversificadas, 
com o intuito de ampliar a 
cultura esportiva dos alu-
nos. “Queremos que toda 
criança tenha seu direito 
de brincar garantido e que 
elas se movimentem mais; 

O Departamento de Cul-
tura da Prefeitura de Pin-
damonhangaba divulgou, 
nesta semana, os selecio-
nados do primeiro edital 
do Fundo Municipal de 
Apoio a Políticas Culturais 
-  Chamamento de Cultu-
ra – FMAPAC , intitulado 
Linguagens Artísticas.
 O Fundo Municipal  de 
Cultura foi criado para ser 
uma linha de fomento aos 
artistas e agentes culturais 
do município, tendo total 
interação junto ao  Conse-
lho Municipal de Cultura 
e sendo inclusive uma das 
metas, a sua viabilização, 
dentro do Plano Municipal 
de Cultura.

As inscrições para o Pro-
grama Time do Emprego, 
da Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho, seguem até o dia 
24 de agosto.
O programa consiste em 
um treinamento, ministra-
do pelos facilitadores Sér-
gio Gritti e Andréa Gal-
vão, através do PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador),  em parceria com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, tem por objeti-
vo preparar pessoas para 
o mercado de trabalho, 
através de técnicas: pro-

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina sedia, 
nos meses de agosto e se-
tembro, a exposição iti-
nerante “Faces do Amor: 
uma representação em po-
ema e imagem da Fazenda 
Nova Gokula”, que come-
mora os 40 anos da maior 
comunidade hare-krishna 
da América Latina.
A exposição consiste em 
propor um diálogo com 
o observador a partir de 
um encontro entre texto e 
imagem. Os poemas são 
da escritora Eva Andrade 
e as fotos são do fotógrafo 
e pintor Jay Gopala. Além 
da mostra, haverá tam-
bém palestras sobre os 40 

a idéia é aprender brincan-
do”, afirmou o represen-
tante do projeto, Alexan-
dre Arena.
A inauguração contou com 
a presença do prefeito e 
autoridades que se pro-
nunciaram sobre a inicia-
tiva do programa. Durante 
o evento foi realizado um 
circuito de atividades e 
brincadeiras para as crian-
ças da escola.
O Núcleo é a continuidade 
e fruto de uma parceria ini-
ciada em 2013, com a Pre-
feitura e a Novelis e capa-
cita professores e gestores 
para o ensino do esporte 
educacional. Para o secre-
tário de Educação, prof. 
Júlio Valle, “o Núcleo é 
um projeto piloto, a idéia 
é que a gente estenda para 
mais escolas em breve”. O 
projeto está estruturado a 
partir de parcerias locais e 
institucionais, para atender 
crianças e adolescentes de 
comunidades, com ativi-
dades regulares e contí-

O diretor de  Cultura, Al-
cemir Palma, afirma que 
além de incentivar pro-
gramas culturais para que 
a população tenha acesso 
gratuitamente, o edital é 
o meio mais democrático 
para selecionar projetos 
culturais para a cidade.
Os selecionados foram: Ô 
de Casa – Memória, brin-
cadeiras e folia, propo-
nente: Francisco Antonio 
L. de Freitas Filho; Con-
to outra vez – Pedro e o 
Lobo, proponente: Tiago 
da Silva Oliveira; Sons no 
Bosque e Fazendo Arte, 
proponente: 
Oliveira e Folter produ-
ções musicais; Dança Ur-

cura de emprego, postura 
profissional, elaboração 
de currículo, técnicas de 
entrevista, testes e dinâmi-
cas de grupo, melhorando 
o desempenho dos muní-
cipes em processos seleti-
vos, assim como, das con-
dições de comunicação, de 
autoestima e de confiança, 
além de orientação para 
manter-se saudável na 
busca de emprego.
O Programa Time do Em-
prego é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão a procura 
de emprego. Serão doze 
encontros de  três horas de 
duração, uma vez por se-

anos da fazenda e como o 
local se configurou, com 
o tempo, numa opção de 
turismo espiritual, voltado 
ao bem-estar. As palestras 
serão realizadas por Eka 
Murti, moradora da fazen-
da há mais de 30 anos.
A primeira palestra será 
nesta terça-feira (21), 
às 19 horas, como tema 
“Ayurveda: a ciência da 
longevidade - rotina diária 
de saúde”, que abordará a 
rotina ao acordar, a auto
-massagem como autocura 
e a energia através da res-
piração.
Nas próximas terças-fei-
ras, também às 19 horas, 
os temas serão, respectiva-
mente: Temperos e Mas-

nuas. “As nossas ações de 
âmbito social são baseadas 
em três pilares: educação, 
cidadania e reciclagem. A 
Novelis acredita que jun-
tos construímos um mun-
do sustentável”, afirmou a 
representante da empresa, 
Bruna Varella.
“Rede de Núcleo” é um 
dos programas do Instituto 
Esporte e Educação – IEE, 
criado e idealizado pela 
medalhista olímpica Ana 
Moser e atenderá cerca de 
250 crianças e jovens em 
diferentes atividades es-
portivas.
“A escola do Castolira, as-
sim como foi a primeira a 
receber as obras de manu-
tenção, também é a primei-
ra a receber este projeto, 
que visa a implementação 
do projeto de escola inte-
gral, com atividades que 
acontecem no contraturno 
escolar. Nosso objetivo é 
estender este projeto para 
todas as escolas do muni-
cípio”, destacou o prefeito.

bana e Dance Hall, propo-
nente: Liceu Coração de 
Jesus. 
Ao todo, os projetos so-
mam mais de 20 apresen-
tações em espaços públi-
cos de Pindamonhangaba, 
explorando as linguagens 
artísticas conforme pro-
posto em projeto.
Ainda de acordo com o 
Departamento de Cultura, 
os idealizadores dos proje-
tos já foram comunicados 
e estão em processo de 
reunir documentos para a 
contratação. 
Os projetos poderão ser 
conferidos pela população 
de Pindamonhangaba a 
partir de setembro.

mana, sendo duas turmas 
de 30 participantes cada: 
no período da manhã, das 
8h30 às 11h30 e, no perí-
odo da tarde, das 13h30 
às 16h30. No final do trei-
namento, os participantes 
recebem um certificado de 
participação. 
A previsão para início do 
treinamento é dia 4 de se-
tembro.
Os interessados devem 
procurar o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, 
na Av. Albuquerque Lins 
nº 138 – São Benedito, e 
apresentar documentação 
pessoal:  RG, CPF e car-
teira de trabalho.

salas, Meditação Diária 
e, finalizando o ciclo, 40 
anos de Nova Gokula. A 
entrada é franca.
Exposição - A mostra de 
fotos já está aberta e pode 
ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12h e 
das 13h às 17 horas, e aos 
sábados, das 9 às 12h e das 
13 às 16h30. Aos domin-
gos e feriados, o museu 
não abre. Mais informa-
ções pelo 3648-1779.
O evento é organizado 
pelo parceria entre a Pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico; e 
departamentos de Educa-
ção e Cultura e de Comu-
nicação de Nova Gokula.
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Prefeitura de Caçapava inicia última etapa 
da escadaria do bairro Borda da Mata

Prefeitura faz cessão de veículo 
para transporte e de cadeira

anfíbia aos pacientes da Acalento

Caraguatatuba encerra debate 
sobre regularização fundiária

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, deu início neste mês 
a última etapa da escadaria 
do bairro Borda da Mata. 
A equipe já realizou a lim-
peza do espaço, agora se-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(20/08) a entrega oficial de 
um veículo para o trans-
porte e deuma cadeira an-
fíbia com tapete, voltados 
aos pacientes da Acalento 
(Associação de Apoio ao 
Desenvolvimento Huma-
no).
O veículo van para 15 lu-
gares foi entregue pelo 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, acompa-
nhado do vereador Oswal-
do Pimenta de Mello Neto 
(Chininha) e do secretário 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so (Sepedi), Leo Macedo. 
As chaves do veículo fo-
ram repassadas à presiden-
te da entidade, Zenaide de 
Souza Bicudo Vernizzi.
Além disso, houve a ces-
são de uma cadeira anfíbia 

O I Fórum Regional de 
Regularização Fundiária 
promoveu uma série de 
debates entre os dias 15 
e 17 de agosto, no Teatro 
Mario Covas, no Indaiá. 
Juízes, advogados, verea-
dores, secretários munici-
pais, secretários adjuntos, 
servidores públicos, topó-
grafos, estudantes de direi-
to, entre outros profissio-
nais assistiram às palestras 
sobre a Lei 13.465, de 11 
de julho de 2017, que dis-
põe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana, 
nos três dias de evento.
O prefeito Aguilar Junior 
compareceu ao terceiro dia 
do I Fórum Regional de 
Regularização Fundiária. 
“Não participei da abertu-
ra na quarta-feira porque 
estava em São Paulo, com 
o secretário de Estado de 
Logística e Transportes, 
Mario Mandolfo, solici-
tando o recapeamento da 
SP-55. O trecho entre Ca-
raguá e São Sebastião está 
muito ruim”, justificou. 
“Hoje, temos mais de 100 
inquéritos e mais de 350 
documentos com indícios 
de fraude que foram en-
caminhados ao Ministé-
rio Público. Aqui grileiro 
não tem vez. Temos feito 
este trabalho para manter 
a regularização fundiária 
dentro da legalidade”, en-
fatizou.
Aguilar falou sobre entre-
ga de escrituras definitivas 
no loteamento Jorgin Mar, 
no Perequê-Mirim. “As 
pessoas que ganharam os 
títulos da regularização 
fundiária estão receben-
do melhorias, como no 
Jorgim Mar. Lá, agora, os 
moradores conseguem fa-
zer ligações de água e luz. 
Onde houver regulariza-
ção, a prefeitura vai entrar 
com essas melhorias. Sou 
grato ao Dr. Diego, Dr. 
João Mário e ao MP que 

gue com a construção das 
floreiras que embelezarão 
o local. A obra seguirá o 
mesmo modelo das outras 
escadarias contruídas, com 
lances de escada, rampas, 
degraus, canaletas laterias 
para conduzir as águas 

com tapete para que os pa-
cientes cadeirantes possam 
ir até a praia se banhar.
Segundo a presidente Ze-
naide de Souza Bicudo 
Vernizzi, o veículo dará 
conforto aos pacientes. “É 
um pedido de muitos anos. 
Tanto a van, como a cadei-
ra anfíbia, têm um signifi-
cado muito grande para o 
desenvolvimento de nos-
sos trabalhos. Quero agra-
decer em nome dos pais e 
funcionários o empenho 
do prefeito nessa causa”, 
destaca.
Cleunice dos Santos Sil-
va será a mãe responsável 
por organizar o transporte 
dos pacientes. “Tudo isso 
será importante para evo-
lução do tratamento dos 
pacientes e muitos não 
tinham como deslocar. É 
um presente de aniversário 
antecipado para mim, que 

são parceiros do municí-
pio, um conjunto de pesso-
as querendo o melhor para 
a cidade. Parabéns pelo 
empenho e dedicação nes-
ses três dias, com certeza 
serão muito enriquecedo-
res para a vida acadêmica 
de vocês”, finalizou.
Palestras
A palestra “Aspectos Ge-
rais da Regularização Fun-
diária Urbana, regulada na 
Lei Federal 13.465/2017” 
abriu o ciclo de debates na 
quarta-feira (15/8). O juiz 
titular da 2ª Vara Cível do 
Fórum de Caraguatatuba e 
juiz corregedor permanen-
te do Cartório de Registro 
de Imóveis de Caraguata-
tuba, João Mario Estevan 
da Silva, abordou o assun-
to.
Na quinta-feira (16/8), 
houve as palestras “Polí-
tica de Desenvolvimento 
Urbano do Ministério das 
Cidades”, com o secretário 
nacional de Desenvolvi-
mento Urbano do Minis-
tério das Cidades, Gilmar 
Souza Santos; e “Novo 
marco da Regularização 
Fundiária – Lei 13.465/17”, 
com ex-diretor do Depar-
tamento de Assuntos Fun-
diários Urbanos do Minis-
tério das Cidades, Silvio 
Figueiredo.
A sexta-feira (17/8) foi 
marcada pelos temas: 
“Os papéis do Registro de 
Imóveis e da Prefeitura na 
Regularização Fundiária 
Urbana”, com o oficial de 
Registro de Imóveis, Tí-
tulos e Documentos e de 
Pessoa Jurídica de Cara-
guatatuba, Diego Selha-
ne Perez, mestre e doutor 
em Direito do Estado; 
“Panorama Legislativo 
Municipal para a Reurb 
(Regularização Fundiária 
Urbana)”, com o advoga-
do e mestre em Direito, 
Moacir Licarião Neto; e 
“Direitos de propriedade, 

pluviais contribuindo com 
o sistema de drenagem, 
além de tratamento paisa-
gístico com floreiras. 
O trecho final, localizado 
na Avenida Osório Porto, 
tem previsão de conclusão 
em até 30 dias.

comemoro na próxima se-
mana”, disse.
Segundo informações da 
direção, pelo menos 40 
pacientes dependem do 
transporte para realizar o 
tratamento.
O prefeito Aguilar Ju-
nior frisou a importância 
de se ter uma corrente do 
bem em prol da entidade. 
“Quando juntamos força, 
as coisas avançam. Entre-
gamos a van e a cadeira 
anfíbia. Agora estamos 
verificando também a par-
ceria para encaminhar um 
cavalo à entidade para aju-
dar no tratamento dos pa-
cientes”, disse.
A Acalento atende e apoia 
pessoas com deficiência e 
seus familiares com tra-
tamento de habilitação e 
reabilitação, por meio de 
atendimentos ambulato-
riais e equoterápicos.

moradia na Constituição 
Federal/Parcelamento do 
Solo Urbano”, com o dou-
tor em Direito na área de 
concentração dos Direitos 
Difusos e Coletivos, Mar-
celino Sato Matsuda.
Também estiveram pre-
sentes no último dia do fó-
rum, o vice-presidente da 
Câmara Municipal, Fran-
cisco Carlos Marcelino; o 
secretário de Habitação, 
Carlos Cogo; o secretário 
de Urbanismo, Ricardo 
Antunha Gaspar; o se-
cretário de Tecnologia da 
Informação, Josemar Viei-
ra; e o chefe de Gabinete, 
Marcos Freire.
O Programa
O programa de regulariza-
ção fundiária de Caragua-
tatuba teve início no ano 
passado e já entregou cen-
tenas de títulos no Núcleo 
Belmiro Cabral, no Jardim 
Praia das Palmeiras; lo-
teamento Jorgin Mar, no 
bairro Perequê-Mirim; no 
Habitar Brasil, no bairro 
Jardim Casa Branca; lote-
amento Habitar Brasil, no 
Casa Branca; no Sertão 
dos Tourinhos, no bairro 
Massaguaçu.
Também estão em pro-
cesso, a escritura defini-
tiva para 3.652 mil famí-
lias, sendo 2 mil no Rio 
do Ouro, 500 famílias do 
Balneário Maria Helena 
(Perequê-Mirim); 240 do 
Núcleo Ponte Seca; 150 do 
Núcleo Armando Cavina-
to (Travessão); 460 títulos 
no Núcleo Jardim Parna-
so (Colônias); 70 Núcleo 
Dona Jô (Praia das Palmei-
ras); 182 Núcleo Cooper-
vap, no Jetuba; 70 Núcleo 
Dona Jô na Praia das Pal-
meiras e 50 no Sítio Seve-
rino, no bairro Travessão.
O I Fórum Regional de Re-
gularização Fundiária foi 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Caraguatatuba e 
o Fórum do município.

Stand Up ‘Dupla de Dois’ anima 
noite de sexta-feira no TMC

Os humoristas Rominho 
Braga e Lucas Salles che-
gam ao TMC – Teatro Ma-
rio Covas com a sua “Du-
pla de Dois”, sexta-feira 
(24), às 21h, com um show 
de Stand Up recheado com 
o melhor do humor. Os 
ingressos para a comédia 
custam R$ 60 inteira e R$ 
30 meia entrada e podem 
ser adquiridos na Livraria 
Nobel.
“Dupla De Dois” é um 
espetáculo que mistura 

Stand Up Comedy, impro-
viso e música apresentado 
por duas jovens promessas 
do humor nacional.
Com aproximadamente 60 
minutos de duração, o es-
petáculo tem o prazer de 
acompanhar uma conversa 
de bar entre dois amigos 
que se conhecem há anos 
e que não medem esforços 
para fazer os outros rirem. 
Com análises engraçadas e 
textos sobre temas do coti-
diano, o show é o espetá-

culo certo para quem quer 
rir e se divertir.
Serviço
Espetáculo Stand Up ‘Du-
pla de Dois’
Dia: 24/8, sexta-feira
Horário: 21h
Ingressos: R$ 60 (inteira) l 
R$ 30 (meia)
Classificação: 14 anos
Local: Avenida Goiás, 
187, Indaiá, Caraguatatu-
ba
Mais informações: (12) 
3881-2623


