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A GAzetA dos Municípios

CEIVAP retira mais de 1,5 
milhões de m² de macrófitas 

do rio Paraíba do Sul

Catorze aves silvestres
são resgatadas de

cativeiro em Cruzeiro

Basquete Masculino de
Caraguatatuba conquista medalha 

de ouro nos Jogos Regionais

Caraguá sedia pela primeira vez 
uma etapa regional para o

Campeonato Mundial de Karaokê

A expansão das macrófi-
tas, plantas aquáticas que 
podem ser encontradas 
nas margens e áreas rasas 
de rios, lagos, cachoei-
ras, reservatórios e outros 
corpos hídricos, tem se 
intensificado nos últimos 
anos, de acordo com es-
tudos contidos no Plano 
Integrado de Recursos 
Hídricos da bacia do Pa-
raíba do Sul. Levando em 
conta esse fator, o Comitê 
de Integração da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba 
do Sul (CEIVAP) destinou 
R$ 4 milhões para execu-
ção da primeira fase de um 
projeto que visa controlar 
a proliferação de macró-
fitas ao longa da calha do 
rio Paraíba, com a retirada 
de mais de 1,5 milhão de 
m² de plantas.
O recurso financeiro in-
vestido nessa fase piloto 
é proveniente da cobrança 
pelo uso da água na bacia. 
Foram priorizadas áreas 
urbanas e pontes, onde a 
erosão das margens co-
locavam suas estruturas 
em risco. A ação foi exe-
cutada nos municípios de 
Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Potim, Apare-

Catorze aves silvestres fo-
ram resgatadas de um ca-
tiveiro mantido sem auto-
rização em Cruzeiro (SP). 
De acordo com a Polícia 
Ambiental, que fez o fla-
grante na Vila Biondi, as 
aves foram encontradas 

A equipe masculina de 
basquete de Caraguatatu-
ba conquistou o título de 
campeã dos Jogos Regio-
nais 2019 ao vencer Cru-
zeiro por 61 a 57.
O jogo foi disputado no 
Ginásio Oscar Schmidt, 
no bairro da Barra Velha, 
em Ilhabela. A disputa foi 
acirrada ponto a ponto e 
quarto a quarto. Com o tí-
tulo, a equipe se classifica 
automaticamente para a 
disputa dos Jogos Abertos 
do Interior, que será dis-
putado em outubro na ci-
dade de Marília. Segundo 
o técnico Sérgio Scarpel, 
foi um título incontestá-
vel. “Fomos bem do início 
ao fim do campeonato e 
coroou a equipe”.
Basquete Feminino é vice
Já a equipe feminina de 

O KWC -  “Karaoke World 
Championships” está entre 
os mais famosos campeo-
natos de Karaokê e se des-
taca como a maior compe-
tição do mundo, reunindo 
representantes de mais de 
30 países. O evento foca 
em cantores amadores e 
aqueles que procuram se 
divertir cantando. A cida-
de de Caraguatatuba será 
a sede regional da seletiva 
do KWC no Litoral Norte, 
para atender aos cantores 
amadores e amantes do 
karaokê das cidades de 
Caraguatatuba, Ubatuba, 
São Sebastião e Ilhabela. 

cida, Lorena e Cachoeira 
Paulista, no Estado de São 
Paulo, e em Barra Man-
sa, Quatis, Porto Real e 
Campos dos Goytacazes, 
no Estado do Rio de Ja-
neiro. Os trechos foram 
definidos após estudos e 
vistorias contratados pelo 
Comitê.
A Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do 
Sul (AGEVAP), na função 
de secretaria executiva do 
CEIVAP, acompanhou as 
ações desde maio de 2017. 
O projeto consistiu na reti-
rada, transporte e destina-
ção sistêmica e adequada 
das macrófitas, de forma 
articulada com os muni-
cípios da bacia do Paraíba 
do Sul e os órgãos gesto-
res dos estados. A contra-
partida dos municípios 
para execução dessa ação 
foi o transporte e a desti-
nação final da vegetação 
aquática retirada.
Os próximos passos estão 
pensados e discutidos pelo 
Grupo de Trabalho Ma-
crófitas, criado no âmbito 
do CEIVAP para subsidiar 
o Comitê e a AGEVAP so-
bre os assuntos relaciona-

durante patrulhamento. 
Gaiolas foram avistadas 
em um muro e a polícia 
fez a fiscalização no local.
As aves são das espécies 
papa-capim-de-coleira e 
trinca-ferro. 
O dono das aves foi au-

basquete não teve a mes-
ma sorte. Apesar de um 
jogo equilibrado na pri-
meira fase, a final teve 
pela frente novamente a 
equipe de Caieiras. Com 
uma defesa muito forte, 
Caieiras levou a melhor 
e bateu Caraguatatuba 
por 45 a 27. As meninas, 
que defendiam o título de 
2018, ficaram com a me-
dalha de prata. “Infeliz-
mente na final não fomos 
bem nos primeiros quartos 
e isso fez a diferença. Mas 
o trabalho está sendo bem 
feito. Ouro no ano passa-
do e prata neste ano”, dis-
se a técnica Ana Martins 
Diniz.
Três medalhas na natação
A equipe de natação de 
Caraguatatuba voltou com 
uma prata e dois bronzes 

Mas cantores de outras 
cidades já estão se inscre-
vendo, a expectativa é que 
concorrentes de São Pau-
lo, e das cidades do Vale 
também compareçam em 
busca de uma vaga para a 
final.
A competição acontece no 
Serramar Shopping que 
receberá, nos dias 1, 2 e 
3 de agosto, as seletivas 
regionais da competição 
- sendo que no dia 3 será 
disputada a final. Para se 
inscrever, os interessados 
devem preencher os dados 
no site:www.seletivaskw-
cbrasil.com.br/caraguata-

dos à remoção e destina-
ção das plantas aquáticas 
e, também, orientar a alo-
cação dos demais recursos 
previstos para investimen-
tos em projetos nessa área.
Problemas acarretados 
pela proliferação de ma-
crófitas
Estudos contidos no Plano 
Integrado de Recursos Hí-
dricos da bacia do Paraíba 
do Sul apontam que a pro-
liferação das macrófitas 
no curso do rio acarreta 
alterações das caracterís-
ticas da água e redução 
da disponibilidade de oxi-
gênio, com consequentes 
prejuízos à reprodução de 
peixes e à captura do pes-
cado. 
Além disso, o acúmulo 
de tais plantas aquáticas 
interfere na operação dos 
sistemas geradores de 
energia das usinas hidrelé-
tricas; implica em redução 
da capacidade de armaze-
namento e da durabilidade 
de reservatórios; causa a 
redução do fluxo d’água 
e da vida útil de canais 
de irrigação e drenagem; 
e influencia a captação de 
água para irrigação e uso 
público.

tuado em R$ 7 mil e 
vai            responder por 
crime      ambiental em li-
berdade. 
Os pássaros foram enca-
minhados para o Centro 
de Triagem de Animais 
Silvestres.

por equipe.
A prata foi para o mascu-
lino ACD, ficando atrás 
apenas da potência São 
José dos Campos. Já as 
duas de bronze foram na 
natação feminina e nata-
ção feminina ACD por 
equipe.
Top 5
Na disputa geral de pontu-
ação, Caraguatatuba con-
tinua na 5ª colocação geral 
dos Jogos Regionais 2019. 
A cidade está com 68 pon-
tos, três atrás de Francis-
co Morato que soma 71 
pontos. Os três primeiros 
colocados dos Jogos Re-
gionais Ilhabela/São Se-
bastião são: São José dos 
Campos (209 pontos), 
Pindamonhangaba (121 
pontos) e Mogi das Cruzes 
(103 pontos).

tuba-ct-25da47
Os vencedores se classifi-
cam para a etapa nacional 
do concurso, que acontece 
em São Paulo, o vencedor 
da fase regional terá trans-
porte e hospedagem pagos 
pela organização do even-
to.
O campeão nacional ga-
rante uma vaga no Cam-
peonato Mundial de Kara-
okê com todas as despesas 
de passagem, estadia e ali-
mentação custeadas pela 
Organização Brasil (TK 
Produções Artísticas). 
Este ano o Mundial será 
realizado no Japão.
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Miscelânea
Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, 
o aparelho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas aumenta a 
tranqüilidade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. 
Nos trajes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação das infecções e na solução 
de problemas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o 
senso de competitividade e é, portanto ideal para prática esportiva.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa.
***
O chefe d escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira eston-
teante, siliconada, corpo cultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...
Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno, Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar fortes, outras irão nos 
dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e 
algumas irão simplesmente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que 
ama, pra você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você di-
zer que quer tentar de novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir 
perdão, pra você dizer desculpa-me, o erro foi meu. O seu amor amanhã, 
pode ser inútil. O seu perdão amanhã, pode já não ser preciso. A sua volta 
amanhã, pode não ser esperada. A sua carta amanhã, pode já não ser lida. 
O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu abraço ama-
nhã, pode já não encontrar outro abraço.Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe para amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com sau-
dade de você! Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está 
bem? Não deixe pra amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o 
seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não deixe pra amanhã pra pergun-
tar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... venha cá, vamos 
conversar. Cadê aquele sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que eu 
existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que 
podes contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lem-
bre-se: Amanhã pode ser tarde... muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! 
Tente mais uma vez! Só o hoje é definitivo, amanhã pode ser tarde demais.

Pensamento, provérbios e citações

Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.
Tudo na vida é ter paciência pra saber viver.
Não há maior ironia do que aquela exercida em nome da lei.
A alegria não está nas coisas, está em nós.
Olhar grande seca até coco na chuva.
Viver é desenhar sem borracha.
Um mentiroso é sempre pródigo em julgamento.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

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

Livro D-25, FLS. nº 75, Termo nº 7018
Faço saber que pretendem se casar MARCIO RENÓ DA CRUZ e PAOLA RITA CALLERI, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido 
em 28 de agosto de 1981, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Silvio Caldas, nº 
425, Porto Seguro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ BATISTA DA CRUZ, de 67 anos, natural de Redenção da 
Serra/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1951, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ELIETE RENÓ DA 
CRUZ, falecida em São José dos Campos na data de 22 de novembro de 2018. Ela é natural de São José dos Campos-SP, 
nascida em 20 de setembro de 1981, de profissão educadora física, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de GIUSEPPE CALLERI, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de maio de 2017 e de 
LAURINDA CALLERI, de 71 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 18 de abril de 1948, residente e domiciliada 
em Natividade da Serra/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 75, Termo nº 7019
Faço saber que pretendem se casar PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e DANIELA INACIA FERREIRA DIAS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 1 de maio de 1994, de profissão alfaiate, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Cinco, nº 623, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de PAULO HENRIQUE DA SILVA, de 47 anos, 
natural de Aparecida/SP, nascido na data de 29 de agosto de 1971 e de LUCINEIDE MOREIRA PINTO DA SILVA, de 50 
anos, natural de Mossoró/RN, nascida na data de 24 de novembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Natividade 
da Serra/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 16 de abril de 1994, de profissão do lar, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Seis, nº 90, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de MANOEL MESSIAS 
FERREIRA DIAS, falecido em Tremembé/SP na data de 8 de maio de 1994 e de MARIA INACIA FERREIRA DIAS, de 61 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de julho de 1957, residente e domiciliada 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 im-
prensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 76, Termo nº 7020
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL GARCIA SILVA e ANA PAULA 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 Taubaté-SP, nascido em 
23 de dezembro de 1997, de profissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua São José dos Campos, nº 
61, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ CARLOS DA SILVA, de 55 anos, natural 
de Piquete/SP, nascido na data de 14 de setembro de 1963 e de APARECIDA ROSANGELA GARCIA SILVA, de 50 anos, 
natural de Iupeba/SP, nascida na data de 18 de junho de 1969, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 29 de outubro de 1992, de profissão autônoma, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de ALTAIR REGINALDO DOS SANTOS, de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascido 
na data de 6 de agosto de 1951 e de MARIA BENEDITA DOS SANTOS, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na 
data de 2 de setembro de 1955, 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.

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

Livro D-25, FLS. nº 76, Termo nº 7021
Faço saber que pretendem se casar VINÍCIUS MAZZARO DA CUNHA VARGAS e EIDIANNE FARIA DA COSTA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 15 de dezembro de 1993, de profissão agente penitenciário, de estado civil solteiro, residente e do-
miciliado na Rua Arcanjo Banhara, nº 709, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCELO SALGADO 
VARGAS, de 48 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 19 de novembro de 1970 e de SOLANGE MAZZARO 
DA CUNHA VARGAS, de 49 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 14 de agosto de 1969, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 24 de julho de 1995, de profissão balconista, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LOURIVAL DA COSTA, de 59 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 4 de maio de 1960 e de MARIA ANUNCIAÇÃO DE FARIA, de 41 anos, 
natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 13 de janeiro de 1978, 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 77, Termo nº 7022
Faço saber que pretendem se casar WILLIAM ALMEIDA ROSA e AUDREY KEYTHIUSCIA PRADO SILVA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 15 de janeiro de 1992, de profissão engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das 
Azaléias, nº 105, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de HELENILSON AFONSO ROSA, de 54 anos, natural 
de Coqueiral/MG, nascido na data de 6 de janeiro de 1965 e de ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA ROSA, de 50 
anos, natural de Coqueiral/MG, nascida na data de 13 de janeiro de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 3 de setembro de 1984, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Dr Oswaldo Abirached, nº 65, Jardim Julieta, Taubaté/SP, CEP 12090-730, filha de JOSÉ CARLOS DA 
SILVA, de 59 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 22 de julho de 1959 e de MARIA APARECIDA 
PRADO SILVA, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de abril de 1958, 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 77, Termo nº 7023
Faço saber que pretendem se casar VICTOR RODRIGUES ORTIZ e AMANDA DUARTE DA SILVA, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Santo André-SP, 
nascido em 16 de abril de 1986, de profissão comprador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida dos Ipês, 
nº 491, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de IVAN RODRIGUES ORTIZ, de 56 anos, natural de Rancharia/
SP, nascido na data de 10 de janeiro de 1963, residente e domiciliado em Santo André/SP e de SUZI TEIXEIRA SOARES 
RODRIGUES ORTIZ, de 55 anos, natural de Santo André/SP, nascida na data de 15 de outubro de 1963, residente e domici-
liada em Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Campos-SP, nascida em 31 de maio de 1990, de profissão administrado-
ra, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA, 
de 50 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 22 de setembro de 1968 e de CLÁUDIA VALÉRIA DUARTE 
DA SILVA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 30 de agosto de 1970, 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.
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Sabesp investe R$ 13,7
milhões no combate a perdas 

de água em São Sebastião
A Sabesp deu início à lici-
tação para obras de com-
bate a perdas de água no 
município de São Sebas-
tião, com investimentos 
na ordem de R$ 13,7 mi-
lhões. 
O anúncio foi feito pelo 
superintendente da Com-
panhia na região, José 
Bosco Fernandes de Cas-
tro, durante a entrega do 
Contrato de Prestação 
de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e/
ou Esgotamento Sanitário 
já assinado pelo governa-
dor do Estado de São Pau-
lo, João Dória, ao prefeito 
Felipe Augusto. 
Com previsão de início 
ainda em 2019 e duração 
de 24 meses, as obras do 
Programa de Redução de 
Perdas da Sabesp são fruto 
de um financiamento com 
a JICA - Agência Japonesa 
de Cooperação Internacio-
nal, que é uma referência 
mundial quando o assunto 
é eficiência no controle de 
perdas.
O trabalho prevê a criação 

de setores de abastecimen-
to e substituição de redes 
e ramais de água, possibi-
litando um maior controle 
na distribuição de água 
principalmente nas regi-
ões central e sul de São 
Sebastião. 
Conforme explicou o en-
genheiro Bosco, serão 
substituídos 22 quilôme-
tros de redes de distribui-
ção que abrangem 2.338 
ligações de água - o que 
representa um benefício 
direto a cerca de 10 mil 
pessoas em Maresias, 
Guaecá, na costa sul e Re-
serve Du Moulin, na re-
gião central. 
A setorização das redes é 
um grande ganho para o 
município pois contribui-
rá com o melhor controle 
na pressão da água e di-
minuição de vazamentos, 
contribuindo com a pre-
servação do meio ambien-
te e dos recursos naturais. 
Isso permitirá o combate a 
furtos de água e para a se-
gurança hídrica utilizando 
o que há de mais moderno 

em relação à tecnologia 
hidráulica. 
Serão instalados registros 
e pontos de monitoramen-
to de pressão que benefi-
ciarão os bairros Cigarras, 
São Francisco, Morro do 
Abrigo, Portal do Olaria, 
Arrastão, Pontal da Cruz, 
Praia Deserta, Porto Gran-
de, centro, Vila Amélia, 
Topolândia, Itatinga e Va-
radouro. 
De acordo com o superin-
tendente da Sabesp os in-
vestimentos vão melhorar 
a oferta de água em São 
Sebastião, principalmente 
na alta temporada, quan-
do o número de habitantes 
triplica. 
“Dividir o município em 
setores nos permite ter 
uma visão geral da malha 
de distribuição e mapear o 
abastecimento, para que a 
distribuição de água ocor-
ra de maneira uniforme. 
Estão previstos grandes 
benefícios para o litoral 
norte, começando por São 
Sebastião”, finalizou Bos-
co.

Acampamento PHN atrai 50 
mil jovens à Canção Nova

Concurso Detran.SP:
gabaritos já estão disponíveis

Cadastro positivo automático entra em
vigor com a meta de evitar riscos de calote

A Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista (SP), re-
aliza entre os dias 10 e 
14 de julho de 2019 o 21º 
Acampamento PHN, com 
o tema: “Jovem, não tenha 
medo de ser santo” - em 
referência ao apelo de São 
João Paulo II à   juventu-
de. 
Este é o maior evento ca-
tólico para jovens  no Bra-
sil, em público, números 
de dias e programação di-
versificada.
No mês das férias, milha-
res de jovens optam por 
um acampamento dife-
rente, com atrativos como 
shows, luau nas madruga-
das, palestras e momentos 
de muita espiritualidade, 
com missas, adoração ao 
Santíssimo Sacramento e 
palestras.
Para auxiliar nesta bus-
ca pela santidade, nomes 
conhecidos da Igreja Ca-
tólica no Brasil, estarão à 
frente da programação do 
PHN 2019. São eles: pa-
dre Marcelo Rossi, padre 
Paulo Ricardo, o idealiza-
dor do evento, Dunga, as 
cantoras católicas Eliana 

Os 98.480 candidatos que 
realizaram as provas do 
concurso púbico do De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran.SP) no 
último domingo (7) já 
podem consultar os gaba-
ritos no site da Fundação 
Carlos Chagas (concur-
sosfcc.com.br). 
A publicação ocorreu às 
17h desta segunda-feira 

Entra em vigor nesta terça-
-feira (9) o cadastro positi-
vo compulsório. O sistema 
prevê a adesão automática 
-  mesmo sem consenti-
mento do consumidor - no 
repasse de informações de 
histórico de pagamento de 
cidadãos a bureaus (escri-
tórios) de crédito (como 
Serasa e SPC - Centraliza-
ção de Serviços dos Ban-
cos e Serviço de Proteção 
ao Crédito).
Instituído na Lei Comple-
mentar 166, de abril deste 
ano, os repasses de dados 
servirão de base para atri-
buição de notas de crédito 
a cada cidadão, que serão 
utilizadas como referência 
na tomada de empréstimos 
e realização de crediários, 
entre outras operações. 
Para os especialistas, é 
uma forma de evitar o ca-
lote. 
O cadastro positivo já 
existe no país. Contudo, 
dependia da autorização 
do indivíduo para que fos-
se incluído na lista. 
A diferença da nova mo-
dalidade consiste na ade-
são automática, sem que a 
pessoa tenha de dar qual-
quer permissão para que 
informações de histórico 
de pagamento possam ser 
avaliadas pelos bureaus 
de crédito para formar as 
notas. Serão avaliados 
os “dados financeiros e 
de pagamentos, relativos 

Ribeiro e Adriana Arydes; 
e Frei Gilson, da Congre-
gação Carmelitas Mensa-
geiros do Espírito Santo; 
o Coordenador Nacional 
do Ministério de Música 
e Artes da Renovação Ca-
rismática Católica (RCC), 
Juninho Cassimiro; e o 
ex-jogador de futebol As-
tromar Miranda Braga.
Também fazem parte des-
ta festa os missionários 
da comunidade Canção 
Nova: padre Roger Luis, 
padre Bruno Costa e pa-
dre Adriano Zandoná; 
Ana Lucia Biajone, Pit-
ter Di Laura, Brais Oss, 
Emanuel Stênio, Cassiano 
Meirelles, André Florên-
cio, Márcio Todeschini, 
Thiago Tomé, Cristiane 
Henrique e Alexandra 
Gonçalves.
A expectativa é que 50 
mil jovens passem pela 
Canção Nova nesses cin-
co dias de  Acampamento. 
O evento tem entrada gra-
tuita.
Serviço
Evento: Acampamento 
PHN - Tema: “Jovem, não 
tenha medo de ser santo”

(8) e o acesso é possível 
pelo número do caderno 
de prova.
Os aprovados serão con-
tratados sob o regime da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Os salá-
rios iniciais para os em-
pregos públicos de Agente 
de Trânsito (nível supe-
rior) e Oficial de Trânsito 
(nível médio) serão de R$ 

a operações de crédito e 
obrigações de pagamento 
adimplidas ou em anda-
mento”, conforme descri-
to na lei.
Inadimplentes - Entram 
aí, por exemplo, o quan-
to uma pessoa atrasou 
pagamentos de contas ou 
de cartão de crédito, que 
dívidas ela tem, com que 
empresas e sua capacida-
de financeira de arcar com 
compromissos adquiridos. 
Podem, inclusive, ser con-
sideradas informações de 
desempenho também dos 
familiares de primeiro 
grau.
A lei vetou o uso de algu-
mas informações pessoais 
dos cidadãos para a forma-
ção da nota, como as que 
“não estiverem vinculadas 
à análise de risco de crédi-
to e aquelas relacionadas 
à origem social e étnica, à 
saúde, à informação gené-
tica, ao sexo e às convic-
ções políticas, religiosas e 
filosóficas”.
Essas notas (ou score, no 
termo em inglês utilizado 
entre as empresas) podem 
ser empregadas por em-
presas e instituições finan-
ceiras para determinados 
tipos de transação.
Cada empresa vai definir 
a forma de adotar as notas 
e que tipo de restrição de-
terminados índices podem 
trazer, como na diferen-
ciação de condições, taxas 

Data: 10 a 14 de julho de 
2019
Local: Canção Nova
End.: Av; João Paulo II, 
s/nº, Alto da Bela Vista - 
Cachoeira Paulista (SP)
Entrada: Gratuita
Missas: 
Quinta-feira (11/12), às 
16h - padre Mario Sartori
Sexta-feira (12/12), às 16h 
- padre Bruno Costa
Sábado (13/14), às 16h - 
padre Adriano Zandoná
Domingo (14), às 15h - 
padre Marcelo Rossi
Shows:
Quinta-feira
21h00 - Thiago Tomé
22h30 - Eliana Ribeiro
Sexta-feira
12h45 - Amor e Adoração
21h00 - Pitter Di Laura
22h30 - Adriana Arydes
Sábado
12h45 - Juninho Cassimi-
ro
21h00 - Dunga
Domingo
12h45 - Gracielle
Mais informações: Asses-
soria de Imprensa Canção 
Nova
(12) 3186-2086 / (12) 9 
9133 4469

4.657,50 e R$ 1.863, res-
pectivamente, com carga 
semanal de 40 horas. Ao 
todo, são 400 vagas (200 
para cada carreira) distri-
buídas em 224 cidades.
A FCC disponibiliza o 
serviço de atendimento 
ao candidato pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira (dias 
úteis), das 10h às 16h.

de juros ou de acesso a 
serviços.
Benefícios - Para o pre-
sidente da Associação 
Nacional dos Bureaus de 
Crédito (ANBC), Elias 
Sfeir, o novo sistema pode 
gerar benefícios aos con-
sumidores.
“Com o cadastro positivo 
você tem uma pontuação 
mais próxima realmen-
te do seu comportamen-
to. Tendo essa pontuação 
mais próxima, os agentes 
de crédito podem fazer 
melhor avaliação e dar 
uma taxa melhor de juros, 
considerando o seu perfil”.
Recusa - Os consumido-
res que não quiserem ter 
seus dados incluídos no 
cadastro positivo podem 
solicitar a retirada. Essa 
requisição deve ser feita 
juntamente aos bureaus de 
crédito, como Serasa, SPC 
e Boa Vista Serviços.
Caso a pessoa desista da 
saída do sistema, pode pe-
dir o retorno ao cadastro. 
Esses procedimentos po-
dem ser realizados presen-
cialmente ou por meio dos 
sites dessas empresas.
A diretora de Operação 
de Dados da Serasa Expe-
rian, Leila Martins, disse 
que o consumidor também 
pode requisitar aos bure-
aus a disponibilização das 
informações sobre ele e 
cobrar a correção em caso 
de dados errados.
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Governo de São Paulo anuncia
pacote de medidas para aumentar a 

segurança nas escolas estaduais

Custo de vida em São
Paulo cai 0,21% de maio 
para junho, diz Dieese

O Governador João Doria 
e os Secretários da Educa-
ção e da Segurança Públi-
ca, Rossieli Soares e Ge-
neral João Camilo Pires de 
Campos, anunciaram  no 
Palácio dos Bandeirantes, 
o programa Escola Mais 
Segura, um pacote de 
medidas para aumentar a 
segurança nas escolas es-
taduais. “Foram escolhi-
das inicialmente 216 esco-
las prioritárias, tomando 
como base análises técni-
cas feitas pela Secretaria 
de Educação, Secretaria 
da Segurança Pública e a 
Fundação Seade para a de-
finição das unidades mais 
vulneráveis”, disse Doria.
As escolas vão receber o 
reforço de até 622 poli-
ciais por meio da Diária 
Especial por Jornada Ex-
traordinária de Trabalho 
Policial Militar (Dejem), 
que somará investimentos 
de R$ 26 milhões por ano. 
Em uma das iniciativas, 
haverá reforço da Ronda 
Escolar por até 190 po-
liciais militares por dia. 
Para esta ação, serão des-
tinados R$ 8 milhões.
Na segunda forma de atu-
ação, duplas de policiais 
farão o patrulhamento a 
pé, no entorno das esco-
las. Cada dupla cuidará 
de até três unidades, com 
possibilidade de contrata-
ção de até 432 policiais e 
investimento de R$ 18 mi-
lhões. As duas iniciativas 
estarão em funcionamento 
até setembro deste ano. A 
adesão dos policiais é vo-
luntária, e a alocação dos 
serviços será realizada 
com base nas necessida-
des das diferentes regiões 
e das escolas. O programa 
também prevê o investi-
mento de R$ 25 milhões 
para a aquisição de 500 
viaturas para a renovação 
da frota da Ronda Escolar, 
programa que visa preve-
nir delitos no entorno de 
escolas. Os veículos serão 
entregues no começo do 
próximo ano. Além dis-
so, a Secretaria da Edu-
cação irá finalizar, em até 
60 dias, um estudo sobre 
como policiais militares 
aposentados poderão con-
tribuir com programas de 
prevenção à violência no 
âmbito escolar. Uma pos-
sibilidade é realizar ações 
de mediação e atividades 
educativas, como pales-

O Índice do Custo de Vida 
do município de São Pau-
lo, calculado pelo Dieese 
(Departamento Intersin-
dical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos), 
registrou queda de 0,21% 
de maio para junho. No 
primeiro semestre, a alta 
foi de 1,63%. A variação 
anual, de julho de 2018 a 
junho de 2019, foi 2,96%.
Segundo os dados, os gru-

tras e oficinas direciona-
das aos estudantes.
Medidas educativas
O programa ainda prevê 
o envio de Projeto de Lei 
para adoção de medidas 
de promoção a segurança 
e proteção de professores 
e demais servidores que 
atuam nas escolas estadu-
ais de São Paulo. O proje-
to também estabelece me-
didas com fins educativos 
e disciplinares em conso-
nância com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). O objetivo é res-
ponsabilizar alunos e, se 
necessário, os responsá-
veis por alunos com me-
nos de 18 anos que cau-
sarem dano ao patrimônio 
público escolar.
“Aluno que depredar es-
cola pública vai ter que 
pagar. Não importa qual 
seja a sua condição socio-
econômica, onde ele viva 
ou qual escola. Se ele não 
pagar, ele será penaliza-
do judicialmente. Fare-
mos um chamamento aos 
pais para que eduquem os 
seus filhos e comandem as 
suas famílias para formar 
uma nova geração de es-
tudantes que trabalhem e 
respeitem as pessoas e o 
patrimônio público”, afir-
mou Doria.
Gabinete integrado
A Secretaria da Educa-
ção passará a contar com 
uma equipe integralmente 
dedicada ao enfrentamen-
to à violência e estudos 
na área de segurança nas 
escolas. Para tanto, será 
criado o Gabinete Integra-
do de Segurança e Prote-
ção Escolar (Gispec), que 
contará com servidores da 
educação e da Polícia Mi-
litar. O gabinete integrado 
vai contribuir para o pla-
nejamento das estratégias 
de segurança tanto nas se-
des administrativas quan-
to nas unidades escolares, 
em parceria com a SSP.
Outra vantagem desta me-
dida é que, em casos de 
ocorrências graves em al-
gum desses pontos, o pro-
fissional conseguirá acio-
nar as forças de segurança 
de forma mais rápida.
Ambiente escolar
Serão contratadas equipes 
multidisciplinares para 
dar apoio às escolas de 
28 diretorias de ensino, 
que compreendem toda a 
capital e região metropo-

pos que mais contribuíram 
para a taxa negativa foram 
Transporte (1,06%), Ali-
mentação (0,28%) e Habi-
tação (0,07%). 
O aumento de 0,23% do 
grupo Saúde compensou 
parcialmente essas que-
das.
Os dados mostram que 
quatro grupos que com-
põem o índice registra-
ram variações positivas: 

litana. No total, serão con-
tratados 56 psicólogos e 
28 assistentes sociais para 
as diretorias, além de um 
psicólogo supervisor dos 
trabalhos. O investimento 
anual será de R$ 8,3 mi-
lhões.
A Secretaria da Educação 
também vai elaborar uma 
cartilha com orientações 
de segurança para toda a 
rede escolar do Estado. 
Esse regimento comum 
escolar terá regras com-
pulsórias, com direitos e 
deveres, e não apenas fa-
cultativas, como acontece 
atualmente.
Inteligência e integração
Outra medida do Escola 
Mais Segura será a inte-
gração entre as câmeras 
de segurança das escolas 
da rede estadual com o 
Centro de Operações In-
tegradas (COI), que reúne 
outros setores como Bom-
beiros e Defesa Civil.
As 1.587 unidades de ensi-
no da capital e Grande São 
Paulo, cujo monitoramen-
to fica no prédio da Secre-
taria da Educação, terão 
as câmeras integradas ao 
COI. A medida de inte-
gração vai permitir que a 
Polícia auxilie o monito-
ramento do sistema que 
funciona na rede estadual. 
Na área de inteligência, já 
estão sendo adotadas me-
didas preventivas, bem 
como a Seduc irá reforçar 
o canal de denúncia 181 
nas escolas.
Ações já realizadas
Em junho, 1.495 Agen-
tes de Organização Esco-
lar (AOE) aprovados em 
concurso público foram 
nomeados para atuar nas 
escolas estaduais de São 
Paulo. Os agentes têm a 
responsabilidade de con-
trolar a movimentação dos 
estudantes nas dependên-
cias da escola, auxiliar a 
manutenção da disciplina 
geral e contribuir com a 
gestão escolar na organi-
zação de atividades.
No mês de março, a Seduc 
promoveu visitas dos dire-
tores das escolas em todo 
o Estado a batalhões da 
Polícia Militar para abor-
dar estratégias de seguran-
ça nas unidades escolares. 
O objetivo foi abrir espaço 
para que os diretores pos-
sam tirar dúvidas e estrei-
tar a relação com a Polícia 
Militar.

Equipamento Domés-
tico (0,39%), Despesas 
Pessoais (0,26%), Saú-
de (0,23%) e Educação e 
Leitura (0,08%). Outros 
seis apresentaram varia-
ção negativa: Habitação 
(0,07%), Despesas Di-
versas (0,11%), Alimen-
tação (0,28%), Vestuá-
rio (0,38%), Recreação 
(0,55%) e Transporte 
(1,06%).


