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A GAzetA dos Municípios

Prefeito de Tremembé é
condenado por improbidade

Casa Transitória de Taubaté
completa um ano em novo endereço

Famuta realiza festa julina em Taubaté

Mobilidade Urbana
programa interdições
no centro de Taubaté

A Justiça condenou o 
prefeito Marcelo Vaque-
li (PSB) por improbidade 
administrativa em Tre-
membé. A decisão, pro-
ferida em 4 de julho, é 
referente à contratação da 
empresa do pai da secre-
tária de cultura, que, sem 
licitação, prestou serviço 
público.
A decisão atende pedido 
do Ministério público, e, 
determina que os envol-
vidos ressarçam os cofres 
públicos no valor de R$ 
65 mil, acrescidos de cor-
reção monetária. Além do 
prefeito, a decisão acarre-
ta a secretária de Cultura, 
Marcela Pereira Tupi-
nambá, o pai dela, Edu-
ardo Pereira Tupinambá, 
além de Maria Aparecida 
de Azevedo Tupinambá, 
Vanessa Santos da Costa 
e das empresas Moreno’s 
Park Ltda EPP e Musical 
Village.
Na sentença, o judiciário 
suspende os direitos po-
líticos pelo prazo de três 
anos e sentencia os agen-

A Casa Transitória “Maria 
Silvia Perrota”, em Tauba-
té, completa hoje, sába-
do, dia 13 de julho, um 
ano de funcionamento em 
novo local. Atualmente 12 
crianças são acolhidas no 
espaço.
A nova residência tem 
uma copa, um refeitório,  
uma sala, um berçário, 
três quartos, cinco banhei-
ros, uma sala da equipe 
técnica, uma sala do ad-
ministrativo e uma área de 
lazer. Os espaços foram 
todos projetados pensando 
no bem-estar das crianças, 
confortáveis, decorados 
com temas infantis e pai-
néis coloridos feitos por 
uma artista plástica.
Entre as medidas do Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA),  Lei 

A Fanfarra Municipal 
de Taubaté (Famuta) re-
aliza hoje, dia 13 de                             
julho, das 18h  às 23h, no 
Sedes o “Arraiá da Famu-
ta”.
A festa julina pretende 
reverter a renda para in-
vestimentos na própria 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana programou 
interdições em ruas da 
região central de Taubaté  
para obras de requalifica-
ção viária. As intervenções 
acontecem em dois pontos 
e contarão com a presença 
de agentes de trânsito para 
orientar os motoristas e 
garantir a fluidez, além de 
sinalização.
Uma das intervenções 
acontece na rua Jorge 
Winther, no trecho entre 
as ruas Dr. Paula de Tole-
do e Coronel Gomes No-
gueira. A partir das 7h, o 
tráfego pela via deve estar 
restrito em meia pista nes-
te trecho. As intervenções 
compreendem os serviços 
de reconstrução de sarje-
tas e calçadas, recapea-
mento, sinalização e a im-
plantação de dispositivos 
de acessibilidade. O prazo 
para execução da obra é 
de, aproximadamente, 120 
dias.
Além da rua Jorge Whin-
ter, a travessa Vera Cruz e 
a rua Barão da Pedra Ne-

tes públicos ao pagamento 
de multa civil de 10 vezes 
o valor da remuneração 
recebida no último mês 
de trabalho. Além disso, 
todos ficaram proibidos 
de contratar com a admi-
nistração pública ou re-
ceber incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 
três anos.
ENTENDA O CASO.
De acordo com o MP, a 
prefeitura contratou de 
forma direta a empresa 
Musical Village, do pai 
da secretária, para presta-
ção de serviço público. O 
objetivo seria a permissão 
para instalação        tem-
porária de um parque de 
diversões na Praça Félix 
Nobre de Campos, duran-
te a Festa do Senhor Bom 
Jesus.
De acordo com a ação, a 
Musical Village não pode-
ria contratar diretamente 
com o poder público para 

Federal  nº  8069 de 13 
de julho de 1990, o artigo 
101 dispõe sobre o acolhi-
mento institucional, que 
é uma medida provisória 
e excepcional que deve 
ser adotada como última 
medida para proteção à 
criança e ao adolescente. 
Assim, a Casa Transitória 
foi  criada pela lei muni-
cipal 2614 de 26 de dez 
de 1991 e alterada pela 
lei 3271 de 26 de abril de 
1999, como um abrigo de 
acolhimento a crianças de 
0 a 11 anos e 11 meses que 
por algum motivo tiveram 
seus direitos violados ou 
ameaçados. O papel do 
equipamento é de função 
protetiva e de restabele-
cimento de direitos, uma 
rede de proteção que favo-
rece o fortalecimento dos 

fanfarra. As atrações va-
riam entre shows sertane-
jos com Ricardo Diniz e 
da cantora Ingrid Raseck, 
participações do persona-
gem Vrau de Taubaté e da 
Cíntia Lopes, a Xuxa co-
ver.
O “Arraiá da Famuta” 

gra também receberão as 
intervenções. A previsão é 
de que todas as vias sejam 
concluídas até o final do 
ano.
Essa obra faz parte do con-
vênio firmado por meio do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 
do governo federal com 
a Prefeitura de Taubaté, 
pela Caixa Econômica Fe-
deral. O investimento to-
tal é de  R$ 6.480.531,14, 
sendo R$ 3.553.700,11 fi-
nanciados pela CEF e R$ 
2.926.831,03 de investi-
mentos a título de contra-
partida pelo município.
O contrato inicial foi adi-
tado em 24,90% tendo 
em vista a necessidade 
de revisão das vias ini-
cialmente previstas para 
cumprimento das normas 
de acessibilidade, além da 
necessidade de obras de 
reforço na galeria de águas 
pluviais da rua Barão da 
Pedra Negra. Até agora já 
foram executados 75% das 
obras de requalificação vi-
ária da região central.  Já 

prestar serviços na festa. 
Porém, por meio de um 
parque de diversões, po-
deria driblar essa exigên-
cia, amealhar as mesmas 
quantias e, sobretudo, exe-
cutar idênticos serviços 
sem o desgaste da publici-
dade direta  e necessidade 
de se submeter plenamen-
te aos comandos da Lei de 
Licitações.
“Não há como negar que a 
secretária da Cultura sabia 
que a empresa de seu pai 
estava prestando os servi-
ços de eventos musicais, 
bem também que Eduardo 
Pereira Tupinambá (junta-
mente com sua sócia Ma-
ria Aparecida de Azevedo 
Tupinambá) tinha pleno 
conhecimento de que esta-
va sendo contratado para 
prestar os serviços ideali-
zados pela própria filha”, 
escreveu a promotora 
Daniela Rangel Cunha na 
ação.
OVALE procurou a pre-
feitura de Tremembé e 
aguarda retorno.
FONTE: OVALE

vínculos familiares e co-
munitários, o desenvolvi-
mento de potencialidades 
das crianças e adolescente 
atendidos e o empodera-
mento de suas famílias.
Em 2018 passaram pela 
casa 55 crianças. Destas, 
14 foram para adoção, 12 
para família extensa ( tios, 
avós, irmãos), 25 retorna-
ram para os genitores e 
quatro permaneceram na 
casa.
Até o dia 30 de junho des-
te ano, passaram pela casa 
35 crianças. Dessas, duas 
foram encaminhadas ao 
Núcleo de Adolescentes, 
12 permanecem no local, 
10 foram entregues a fa-
mília extensa (tios, avós, 
irmãos, etc), quatro à fa-
mília substituta e sete à 
família de origem.

conta com barracas com 
comidas típicas, vinho 
quente e quentão, bingo, 
brincadeiras, brindes e 
quadrilha.
A entrada é gratuita e o 
Sedes fica à avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, s/nº 
no bairro Jardim Jaraguá.

foram concluídas as ruas: 
Jacques Félix; Dona Chi-
quinha de Mattos, Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
Anizio Ortiz Monteiro, 
Francisco de Barros e XV 
de Novembro, Quatro de 
Março e Cel. Jordão, onde 
foi implantado o calçadão.
Igreja – Também nesta 
sexta-feira começa a in-
terdição de uma das faixas 
de rolamento da avenida 
Granadeiro Guimarães, 
próximo ao cruzamento 
da rua Jacques Félix. O 
trânsito da avenida será 
interrompido parcialmen-
te, em uma das faixas de 
rolamento. Outras duas 
faixas estão liberadas para 
a fluidez do trânsito.
O pedido foi solicitado 
pela igreja Universal para 
obras de melhoria do aces-
so ao novo prédio, com re-
qualificação das calçadas, 
guias e sarjetas e recapea-
mento em frente ao local. 
Esta obra é executada pela 
própria igreja. O prazo de 
execução é de aproxima-
damente de 20 dias.
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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 79, Termo nº 7027
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL LEITE DE LIMA e LUCIENE WENCESLAU MORGADO, 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 2 de fevereiro de 1996, de profissão pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 
830, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ALESSANDER GUSTAVO DE LIMA, natural de Tre-
membé/SP, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e de MARGARETE LEITE, natural de Tremembé/SP, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 18 de dezembro de 1996, de profissão autonoma, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUCIANA WENCESLAU MOR-
GADO, natural de Eugênio de Melo/SP, 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 imprensa local desta cidade. 

Evento debate a necessidade do 
parto normal na Praça

Monsenhor Marcondes em Pinda

A Praça Monsenhor Mar-
condes foi palco de dis-
cussão sobre os direitos 
das mulheres, tendo como 
ponto principal a escolha 
do parto. O evento que 
contou com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e do Fundo So-
cial de Solidariedade, dis-
cutiu também a violência 
obstétrica. De acordo com 
a doula e organizadora do 
evento, Milena Fondello, 
o evento aconteceu para 
reflexão e conscientiza-
ção das mulheres, além 

de levar informação sobre 
os riscos e benefícios das 
diferentes vias de parto – 
cesariana e parto normal.
O evento contou ainda 
com a presença de repre-
sentantes da deputada 
estadual, Isa Penna, da 
obstetra Rosana Fontes, e 
da ginecologista Cristina 
Eustáquia, da defensora 
pública Paula Sant’Anna 
Machado de Souza, da ve-
readora municipal Gislene 
Cardoso, da presidente do 
Fundo Social Cláudia Do-
mingues e do prefeito Isa-

el Domingues.
Durante o encontro, foi 
debatido também o proje-
to de lei estadual 435 que 
propõe que as mulheres 
possam optar pela cesá-
rea já a partir da trigésima 
nona semana de gestação.
“A nossa intenção é tratar 
do assunto com a respon-
sabilidade que ele mere-
ce, ouvindo as mulheres 
e buscando alternativas 
para melhorar a qualidade 
da assistência ao parto no 
município”, declarou Mi-
lena.
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Mostra de Arte – Aspectos 
do Folclore Paulista

abre inscrições em Taubaté

Pindamonhangaba continua 
a brilhante participação

nos 63º Jogos Regionais

Praça Sete de Setembro recebe 
Feira de adoção de cães em Pinda

Prefeitura de Caraguatatuba 
lança plataforma 156 para
atendimento de munícipes

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
até o dia 5 de agosto, ins-
crições para a Mostra- As-
petos do Folclore Paulista.
Cada artista poderá ins-
crever até três obras nos 
segmentos pintura, dese-
nho, escultura e modela-
gem com o tema proposto 
pela mostra.

Os atletas e técnicos da 
Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba) 
continuam fazendo uma 
participação brilhante nos 
Jogos Regionais de São 
Sebastião. De acordo com 
o nono boletim dos Jogos, 
divulgado na quarta-feira 
(10), a cidade ocupa a ter-
ceira colocação, estando 
apenas seis pontos atrás 
do vice-líder, Mogi das 
Cruzes. Nos Jogos que co-
meçaram ainda na última 
semana, Pinda conquistou 
diversos bons resultados 
como quarto lugar na ca-
poeira feminina, primeiro 
lugar no ciclismo mascu-
lino e feminino, quinto 
lugar nas damas, segundo 
lugar no futebol feminino, 
terceiro lugar na ginás-

Hoje (13), a Praça de Se-
tembro, próxima ao viadu-
to central de                  Pin-
damonhangaba, recebe 
a feira adoção de cães, a 
partir das 9 horas da ma-
nhã. 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba lança oficialmente 
nesta quinta-feira (11/07), 
às 15h30, a mais nova pla-
taforma de interação entre 
a administração e os mu-
nícipes, o 156. O serviço 
estará em teste durante 
todo o mês de julho.
O programa foi apresen-
tado aos jornalistas da re-
gião na sede da empresa 
responsável pelo geren-
ciamento e monitoramen-
to, instalada no Caraguá 
Praia Shopping. Com este 
novo sistema, a população 
pode sanar qualquer dú-
vida ou solicitar um ser-
viço sem sair de casa. A 
Central Integrada de Re-
lacionamento consiste em 
três canais de atendimen-

As inscrições serão rece-
bidas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h e aos 
finais de semana das 9h às 
13h, exceto feriados, na 
Área de Museus, Patrimô-
nio e                 Arquivo 
Históricos, localizada à 
avenida Thomé Portes del 
Rey, 925 no Jardim Ana 
Emília.

tica artística feminina e 
primeiro lugar na mascu-
lina, sexto lugar no judô 
feminino e sétimo no mas-
culino, terceiro lugar na 
malha, quinto lugar na na-
tação feminina e segundo 
na masculina, segundo lu-
gar na natação ACD femi-
nina e terceiro na masculi-
na, terceiro lugar no vôlei 
de praia feminino,  sétimo 
lugar no taekwondo mas-
culino, primeiro lugar no 
tênis masculino, segundo 
lugar no basquete femi-
nino e terceiro no mascu-
lino, quarto lugar no han-
debol feminino e sexto no 
masculino, além do quarto 
lugar no tênis feminino.
Ainda, na última quarta-
-feira (10), aconteceram 
as disputas de futsal fe-
minino e masculino que 

O evento é realizado pelas 
ONGs (Organização Não 
Governamental) Jaya, Pro-
teja Um Focinho e Adote, 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e do 
Fundo Social de Solidarie-

to ao munícipe: por meio 
de aplicativo de celular 
nos sistemas IOS e An-
droid; pelo portal web no 
endereço eletrônico 156.
caraguatatuba.sp.gov.br; e 
pelo telefone 156.
Pela ferramenta, a popu-
lação poderá abrir soli-
citações para quase 300 
serviços de diversos te-
mas, como mobilidade 
urbana, serviços públicos, 
assistência social, tribu-
tos municipais, turismo, 
serviços escolares, entre 
outros. Além de obter in-
formações sobre mais de 
500 serviços oferecidos 
pela Prefeitura. Entre as 
novidades do aplicativo 
destacam-se a possibilida-
de de anexar imagens ou 

As obras inscritas no seg-
mento pintura ou desenho 
(óleo, pastel, aquarela e 
carvão) não devem ul-
trapassar as dimensões 
100X120 cm. Esculturas e 
peças de modelagem estão 
limitadas a altura de até 
120 cm.
Mais informações pelo te-
lefone 3621-6040.

venceram por 5×3 e 15×1, 
respectivamente, as equi-
pes de Guarulhos e Cara-
guatatuba.
Cerca 450 pessoas, entre 
atletas, técnicos e funcio-
nários compõem a delega-
ção de Pindamonhangaba 
na sexagésima terceira 
edição dos Jogos Regio-
nais. Todas essas pessoas 
auxiliam na grande estru-
tura nas áreas de cozinha, 
sala de enfermagem, fisio-
terapia, transporte e segu-
rança do alojamento.
“É importante valorizar-
mos todas as áreas que 
nos ajudam durante os Jo-
gos, todos são importantes 
para que consigamos con-
quistar bons resultados”, 
comentou o secretário de 
Esportes, Antônio Mace-
do.

dade. 
Os organizadores desta-
cam a importância da ado-
ção solidária e consciente, 
e convidam os moradores 
da cidade para participa-
rem do evento.

vídeos às solicitações, dos 
usuários cadastrados aces-
sarem uma área restrita 
com todos os seus pedidos 
e de cadastrar um e-mail 
ou número de celular para 
receber avisos sobre o an-
damento das soluções.
Segundo o prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar Ju-
nior, esta será mais uma 
nova ferramenta de intera-
ção e atendimento de de-
mandas da população.
“O modelo permite a 
possibilidade de gerir as 
informações do gabine-
te do prefeito. O usuário 
também vai poder moni-
torar os prazos médios de 
resposta da Prefeitura de 
forma transparente”, ex-
plicou o prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO – Leilão nº 001/2019 – Processo nº 058/2019 – Edital nº 
045/2019. Objeto:- Alienação de veículos, equipamentos e sucatas diversas inser-
víveis à Administração Pública Municipal. Data: 14/08/2019 com início às 10:00 
horas, no PÁTIO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, situado à Via de Acesso Dr. 
Renato Aguiar nº 195, Centro, Município de São Luiz do Paraitinga – SP. Visitação 
nos dias nos dias 12 e 13 de Agosto 2019, das 09:00 horas às 16:00 horas, e no dia 
do leilão, dia 14 de Agosto de 2019, das 8:00 horas às 9:50 horas, no endereço aci-
ma e na Rua Antônio Benildo Vaz de Campos, s/nº, Bairro dos Medeiros, São Luiz 
do Paraitinga – SP (ao lado da ETA). O Edital completo e o anexo único poderá ser 
consultado no departamento de licitações desta Prefeitura ou baixado gratuitamente 
no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br e no site www.euamoleilao.com.br. Os 
trabalhos serão dirigidos pelo Leiloeiro Oficial – Vitor Henrique Alberto Bernardo – 
JUCESP 936. Maiores informações pelos telefones 12-3671-7000 e 11-2956-7090.

Nótula: Texto de lei publicado em consonância com a Lei Orgânica do Município 
da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, art. 74, §2º, inc.I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico
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Caraguatatuba reforça
abordagem à população 

adulta em situação de rua 
nos dias intensos de frio

Confira os locais de
prova do processo

seletivo da Guarda Mirim

Devido à baixa temperatu-
ra registrada nos últimos 
dias, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
intensificou a Campanha 
“Não dê esmola, dê futu-
ro”,  destinada ao atendi-
mento da população adul-
ta em situação de rua.
Desde o início deste ano 
foram realizadas quase 
1,5 mil abordagens so-
ciais. Somente no mês ju-
nho foram 196 e até o dia 
de hoje, a equipe abordou 
86 pessoas, a maioria de 
outras cidades. Nas ações, 
também foram localizados 
sete foragidos da justiça 
encobertos no meio das 
pessoas em situação de 
rua.
Desde o início da tempo-
rada de inverno, duas enti-
dades sociais conveniadas 
com a Prefeitura de Cara-
guatatuba acolhem e rea-
lizam o acompanhamento 
técnico das pessoas em si-
tuação de rua. As institui-
ções contam atualmente 
com 63 pessoas acolhidas.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-

As inscrições para o pro-
cesso seletivo da Guarda 
Mirim foram encerradas 
no dia 06/07, com 595 
candidatos. Os inscritos 
farão a prova no domingo 

nia, Jonas Fontes, expli-
ca que a ação preventiva 
inicia muito antes do frio 
intenso. “O objetivo não é 
dar apenas o acolhimento, 
mas também, respeitar as 
condições de dignidade 
dos usuários, fortalecer os 
vínculos sociais, familia-
res e comunitários”, con-
tou.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba ainda informa que 
a melhor forma de ajudar 
as pessoas em situação 
de rua é acionar a equipe 
de Abordagem Social do 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (Creas) ou da Casa 
do Caminho.
O serviço de abordagem 
é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 23h, 
e aos sábados, domingos 
e feriados em horários al-
ternados (manhã/tarde). 
Durante o atendimento, 
os profissionais ofertam 
os serviços de acolhimen-
to provisório, acompa-
nhamento psicossocial, 
alimentação e retorno à 
cidade de origem, se ne-
cessário.
Caso seja identifica-

(14/07), disputando as 30 
vagas disponibilizadas.
As provas serão aplicadas 
em duas escolas e os ins-
critos serão distribuídos 
da seguinte forma:

da alguma necessidade 
de cuidados de saúde, 
imediatamente a equipe 
acompanha o morador de 
rua até a UPA para avalia-
ção médica.
“Vale ressaltar que no se-
gundo semestre de 2018 
foi celebrada a parceria 
com mais uma entidade 
social ofertando mais 30 
vagas de acolhimento”, 
acrescentou Jonas Fontes.
O prefeito Aguilar Junior 
destaca que o trabalho visa 
tratar de maneira diferente 
a população adulta em si-
tuação de rua. “É preciso 
cuidar, acolher, entender 
e dar dignidade a essas 
pessoas, para que sejam 
reinseridas na sociedade e 
saiam desta situação”.
Serviço:
Casa do Caminho
Rua Banco Itaú, 202 – 
Porto Novo
Telefone: (12) 3887 – 
6287
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social – CREAS
Rua Senador Feijó, 165 – 
Jardim Aruan
Telefone: (12) 3882 – 
5236

Inscritos com iniciais do 
primeiro nome de A a K 
farão a prova no Colégio 
Anglo Módulo (Rua Se-
bastião Mariano Nepomu-
ceno, 518 – Centro).


