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A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de Caraguatatuba 
promove Bazar de Natal

com peças a partir de R$ 5

Meu bairro é legal chega ao 
Karina/Ramos hoje em Pinda

Prefeitura de Pinda inaugura revitalização 
da Praça Monsenhor Marcondes

e do Chafariz neste domingo

Cartório Eleitoral realiza
mais um plantão da

biometria no final de semana

De 9 a 13 de dezembro, o 
Fundo Social de Caragua-
tatuba promove o Bazar 
de Natal com mais de 400 
peças artesanais, vendidas 
a partir de R$ 5. Qualquer 
pessoa pode prestigiar e 
garantir a lembrancinha 
de fim de ano.
Os produtos foram con-
feccionados durante as 
oficinas de costura e pa-
daria do Fundo Social de 
2019 e pelos ex-alunos já 
formados que confeccio-
nam os produtos de forma 
artesanal. Quem for pres-
tigiar irá conferir bolsas, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realiza mais uma ação do 
programa “Meu Bairro é 
Legal”, hoje, a partir das 
9 horas, na quadra coberta 
do Karina / Ramos, para 
beneficiar com regulariza-
ção fundiária os morado-
res destes bairros e ainda 
do Paulino de Jesus.
A equipe da Habitação 
estará com a conferência 
de cadastro e identifica-
ção dos imóveis do bairro, 
para o processo de regula-
rização fundiária, e terá, 
ainda, apoio da Secreta-
ria de Negócios Jurídicos, 
para orientações à popula-
ção.
“O ‘Meu Bairro é Legal’ 
realiza medidas para di-
fundir os Projetos Habita-
cionais e principalmente a 
Regularização Fundiária 
no município mostrando 
a população o conjunto de 

Domingo (8) é um dia es-
pecial para a história de 
Pindamonhangaba. A Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba realiza, às 19 horas, a 
cerimônia de inauguração 
da revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes e 
do novo chafariz, que es-
tava inutilizado, e agora 
é uma fonte luminosa. O 
evento terá participação 
especial da Camerata Jo-
vem do Projeto Jataí.
“A fonte luminosa traz 
um novo conceito para a 
Praça Monsenhor Mar-
condes. São jatos de água 
harmonizados com ilumi-
nação de led, num total 
de 20 bicos frisantes e 13 
bicos vulcânicos”, expli-
cou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco. “A obra começou 
com a abertura da casa de 
máquinas com todo o es-

Os eleitores de Caragua-
tatuba que ainda não rea-
lizaram o cadastramento 
biométrico obrigatório da 
Justiça Eleitoral terão a 
oportunidade de cadastrar 
as digitais nesse final de 
semana, hoje e amanhã 
(07 e 08).
O plantão será a partir das 
9h às 13h. Os munícipes 
devem comparecer ao lo-
cal munidos de documen-

jogos americanos, bate 
mão, puxa saco, estojo, 
porta canudo de alumí-
nio, panos de prato, moda 
praia, pães e bolos artesa-
nais e muito mais!
A presidente do Fundo 
Social, Samara Aguilar, 
convida a todos a presti-
giarem o trabalho dos alu-
nos que passaram por lá. 
“Todos os produtos foram 
confeccionados com mui-
to carinho. Além de levar 
uma peça de qualidade, 
vocês estarão ajudando os 
projetos de 2020, oferta-
dos à população de forma 

medidas jurídicas, urba-
nísticas, ambientais e so-
ciais que visam à regula-
rização de núcleos/bairros 
irregulares e à titulação de 
seus ocupantes de modo a 
garantir o direito à mora-
dia”, afirmou o secretário 
de Habitação, Marcelo 
Martuscelli.
Além dos serviços para 
regularização fundiária, o 
programa contará com a 
participação de diversas 
secretarias da Prefeitura, 
realizando atendimentos, 
como Saúde, Esportes e 
Lazer, entre outras.
Regularização mais ágil 
– Marcelo Martuscelli es-
teve na Secretaria de Ha-
bitação do Estado na quin-
ta-feira (dia 5), tratando 
da regularização de quatro 
núcleos: Karina/Ramos, 
Mossoró, Queiroz, Feital. 
O encontro ocorreu com a 
diretora do Programa Ci-
dade Legal, Bianca Lopes, 

paço adequado para o pai-
nel de controle subterrâ-
neo, com nova tecnologia. 
Inclusive, foi feito o corte 
do piso em mosaico e sua 
reconstituição, prevista na 
licitação, para mantermos 
o piso, que é um patrimô-
nio de nossa praça”, ga-
rantiu.
A revitalização da Praça 
Monsenhor Marcondes 
faz parte da revitalização 
do centro da cidade, que 
conta ainda com a feira 
livre, pintura do Mercado 
Municipal, Rua dos An-
dradas com calçadas mais 
largas, acessíveis e sinali-
zadas com piso podotátil, 
além da ciclofaixa, que 
antes não havia. 
Além das obras do centro 
da cidade, outra obra im-
portante e que compõe a 
revitalização é a Praça da 
Bíblia.

to de identidade original, 
título de eleitor (se tiver) 
e um comprovante de resi-
dência (emitido, no máxi-
mo, há três meses).
O registro da biometria 
evita o cancelamento do 
título eleitoral e impede 
que o eleitor perca uma 
série de direitos e benefí-
cios.
Atualmente, Caraguata-
tuba possui um eleitorado 

gratuita”, disse.
Durante o Bazar haverá 
também apresentações de 
entretenimento. No dia 
10 (terça-feira), aulão de 
dança; Dia 11 (quarta-fei-
ra), coral da Associação 
de Combate ao Câncer de 
Caraguatatuba (ACCC) 
e no dia 13 (sexta-feira), 
apresentação de dança da 
Terceira Idade. Todas as 
atividades a partir das 14h.
A exposição do Bazar de 
Natal será das 9h às 16h, 
na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro (pró-
ximo ao banco Santander).

e discutiu sobre a acelera-
ção do processo de regu-
larização dos bairros. De 
acordo com Martuscelli, a 
reunião foi muito positiva 
e Pindamonhangaba deu 
mais um grande passo no 
processo. “Acreditamos 
que vamos conseguir dar 
ainda mais celeridade na 
regularização, pois foi um 
encontro técnico muito 
proveitoso e que vai bene-
ficiar diretamente cerca de 
100 famílias”.
Atualmente, a Prefeitura 
já vem realizando a re-
gularização fundiária em 
diversas regiões da cida-
de, além do Campininha, 
como bairro das Campi-
nas, Vila São Benedito 
(parceria com o Itesp), 
Goiabal (parceria com o 
Itesp). Já foram entregues 
títulos de propriedades 
para moradores do Nova 
Esperança, Castolira e 
Maricá.

O prefeito Dr. Isael Do-
mingues lembrou da im-
portância da cidade se 
adequar à atualidade, 
principalmente na ques-
tão da acessibilidade. “O 
alargamento das calçadas 
e o piso adequado para ca-
deirantes e idosos é uma 
necessidade urgente de 
nossa cidade, por isso re-
vitalizamos a Praça Mon-
senhor Marcondes, que é 
uma praça muito antiga. E 
a cereja do bolo é o novo 
chafariz, que já estava pa-
rado há alguns anos e que 
agora foi substituído por 
um novo, mais moderno, 
com opções de cores e 
até música, que com cer-
teza vai embelezar nossa 
cidade, atraindo as pesso-
as para a região central e 
beneficiando também os 
comerciantes”, avaliou o 
prefeito.

de 96.462 pessoas e até o 
momento, 79.902 eleito-
res (82,83%) realizaram 
o cadastro biométrico. 
Quem não executar o pro-
cedimento não poderá vo-
tar nas próximas eleições.
Endereços:
Cartório Eleitoral – Ave-
nida Brasil 775 – Sumaré 
(próximo ao Fórum de Ca-
raguatatuba)
Telefone: (12) 3882-1398
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 131, Termo nº 7131
Faço saber que pretendem se casar JOSUÉ DONIZETI DE CAMPOS e ISABEL 
CRISTINA BORGES RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté-SP, nascido em 30 de agosto de 1959, de profissão motorista, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Antonio Santos Salgado, 
nº 57, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PEDRO VALERIO DE 
CAMPOS, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de outubro de 2017 e de ANA 
ROSA DE CAMPOS, falecida em Taubaté/SP na data de 05 de março de 2009. 
Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 26 de janeiro de 1966, de profissão 
doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de BENEDITO BORGES RODRIGUES, de 80 anos, natural 
de Itagaçaba/SP, nascido na data de 07 de junho de 1939, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP e de BENEDITA DA GRAÇA BORGES RODRIGUES, fale-
cida em Taubaté/SP na data de 03 de abril de 1984. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 132, Termo nº 7132
Faço saber que pretendem se casar CLEITON PASCHOAL DE FREITAS MON-
TEIRO e PALOMA DO VALE SANTOS, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé-SP, nascido em 15 de julho de 1997, de profissão vendedor, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pio XII, nº 168, Parque 
Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ FRAN-
CISCO MONTEIRO, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 
20 de abril de 1972 e de VERA LUCIA DE FREITAS MONTEIRO, de 43 anos, 
natural de Jacareí/SP, nascida na data de 21 de junho de 1976, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Caçapava-SP, nascida em 30 
de dezembro de 1993, de profissão auxiliar administrativo, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada na Rua Luiz Augusto de Gouvea, nº 702, Chácara 
São Silvestre, Taubaté/SP, CEP 12085-000, filha de EDSON RODRIGUES DOS 
SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 21 de dezembro 
de 1963 e de ROSEMARY DO VALE SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 21 de outubro de 1964, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/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. 

Livro D-25, FLS. nº 132, Termo nº 7133
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIONOR DOS SANTOS GOUVÊA 
e LUILA LOPES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 30 de maio de 1982, de profissão zelador, de estado civil divorcia-
do, residente e domiciliado na Rua Guaratinguetá, nº 52, Parque Nossa Senhora 
da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CLAUDIONOR GOUVÊA, 
natural de Taubaté/SP e de TEREZA DOS SANTOS GOUVÊA, natural de 
Taubaté/SP, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de 
Tremembé-SP, nascida em 29 de julho de 1984, de profissão caixa, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de LUIZ LOPES, de 64 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na 
data de 25 de maio de 1955 e de MARIA ROSALINA DA SILVA LOPES, de 57 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 31 de março de 1962, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Atletas de Caçapava 
se destacam

em campeonato

Novos semáforos 
com botoeira para 

pedestre começam a 
funcionar dia 16

Aconteceu na cidade de 
Americana (SP), a 10ª e 
última etapa do Campeo-
nato Paulista de Bicicross. 
A prova contou com a pre-
sença de 320 pilotos de di-
versas cidades e estados, 
que disputaram 55 bate-
rias para definir os campe-
ões estaduais de 2019. A 
equipe do Clube de Ciclis-
mo de Caçapava - Projeto 
+ Esporte se apresentou 
para a competição com 
seis pilotos, obtendo bons 
resultados nas principais 
categorias.
A equipe colocou cinco de 
seus pilotos no pódio: Tar-
cis Santos, 1º colocado na 
categoria Men 30/39 anos; 
Erick Antunes dos Santos 
foi o 3º colocado na cate-
goria Cruiser 25/29 anos; 
Daniela Derrico Damasio 
foi a 7º colocada na ca-
tegoria Girls 05/07 anos; 
Guilherme Thomaz Ruaro 
Reis foi o 8º colocado na 
Men 17/24 anos; Lucas 
Thomaz Ruaro Reis o 8ª 
na Boys 15 anos; Thales 
Lopes ficou nas bateiras 
classificatórias.
Após 10 etapas disputadas 

No dia 16 de dezembro, 
segunda-feira, começam 
a funcionar dois novos 
semáforos instalados por 
meio do convênio entre a 
Prefeitura de Caçapava e 
o Governo do Estado de 
São Paulo/ Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran). Serão os seguintes 
pontos: no cruzamento 
da Rua Rui Barbosa com 
Paul Harris e na Avenida 
José de Moura Resende, 
próximo ao Cores da Ín-
dia.
Os dois pontos foram es-

em diversas cidades do 
Estado de São Paulo fo-
ram conhecidos os campe-
ões paulistas de 2019. 
Os pilotos de Caçapava 
finalizaram o campeona-
to nas seguintes posições: 
Tarcis Santos - Campeão 
Paulista pelo segundo ano 
consecutivo na categoria 
30/39 anos; Erick Antu-
nes dos Santos - 4º lugar 
na Cruiser 25/29 anos; 
Guilherme Thomaz Rua-
ro Reis - 5ª lugar na Men 
17/24 anos; Lucas Tho-
maz Ruaro Reis - 5º lugar 
na Boys 15 anos; Daniela 
Derrico Damasio - 7º lu-
gar na Girls 05/07 anos; e 
Thales Lopes - 8º na Men 
17/24 anos.
O destaque da equipe de 
Caçapava ficou por conta 
do piloto Tarcis Santos, 
que venceu a última eta-
pa conquistando o bicam-
peonato na categoria para 
pilotos de 30/39 anos. O 
Clube de Ciclismo de Ca-
çapava conta com o apoio 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, Es-
portes e Lazer - “Projeto + 
Esporte”.

colhidos de acordo com 
o mapa indicativo do In-
fosiga do Governo do 
Estado, que aponta as 
regiões onde há maior                                           
incidência de acidentes de 
trânsito em Caçapava e, 
neste caso, onde há mais 
fluxo de veículos, dificul-
tando a travessia de pedes-
tre. 
Os semáforos funcionam 
pelo acionamento manual 
do pedestre, interrompen-
do o fluxo de veículos na 
via. Há placas indicativas 
nos dois locais.
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