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A GAzetA dos Municípios

Taubaté chega a três
casos de sarampo

confirmados

Famílias recebem
orientação sobre

Programa BPC na escola

Ciclista medalhista do
Pan de Lima visita Eafi

ITESP apresenta estudos técnicos 
para regularização de 900 imóveis 

em Pindamonhangaba

Balanço atualizado da Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté indica dois no-
vos casos de sarampo con-
firmados. Com isto, o mu-
nicípio chega a três casos 
confirmados da doença 
este ano e a 17 casos sus-
peitos em investigação.
Os casos confirmados são 
os de uma mulher de 24 
anos, moradora do Jardim 
Califórnia, e de um ho-
mem de 28 anos, morador 
da Vila Marli. 
A notificação destes casos 
ocorreu nos dias 11 e 14 
de julho, respectivamente. 
As duas pessoas passam 
bem e em ambas as situ-
ações foram realizadas 
ações de bloqueio vacinal 
no entorno.
O primeiro caso havia sido 
confirmado em julho, uma 
mulher de 54 anos, mora-
dora da região da Vila São 
José.
Frente ao atual evento de 
surto, com 1.319 casos 
confirmados no Estado de 
São Paulo, houve altera-
ção no protocolo de fecha-

Neste segundo semestre, 
as Secretarias de Desen-
volvimento e Inclusão 
Social, Educação e Saú-
de de Taubaté promovem 
reuniões descentralizadas 
para discutir o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) na escola com as 
famílias beneficiadas.
A roda de conversa de 
agosto será hoje, das 9h 
às 11h, na escola Madre 
Cecília, na avenida Frans-
cico Alves Monteiro, s/n 
– Novo Horizonte. Essa 
região é o território de 
abrangência do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) Santa Tere-

Os alunos da Escola de 
Atletas e Formação In-
tegral (Eafi) de Taubaté 
recebem a visita do ciclis-
ta Flavio Cipriano e do 
ex-atleta e professor de 
ciclismo Renato Ruiz, a 
partir das 14h30.
Os alunos poderão du-
rante toda a tarde trocar 
experiências sobre a mo-
dalidade com os profissio-
nais, fazer perguntas, tirar 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando 
uma parceria com a Fun-
dação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo 
(Itesp). 
A instituição apresentou 
para o secretário de Habi-
tação da Prefeitura, Mar-
celo Martuscelli, e o re-
presentante da Secretaria 
de Negócios Jurídicos, dr. 
Vitor Duarte Pereira, os 
estudos técnicos para re-
gularizar 900 imóveis em 
Pindamonhangaba, dos 
quais 600 ficam no bairro 
Goiabal e 300 no bairro 
São Benedito.

mento dos casos suspeitos 
de sarampo  pelo Minis-
tério da Saúde. Os casos 
foram confirmados com a 
metodologia PCR (Rea-
ção de Cadeia da Polime-
rase) em tempo real para o 
vírus.
Taubaté iniciou esta sema-
na a vacinação de crianças 
entre seis meses e 11 me-
ses contra o sarampo. As 
doses contra o sarampo 
estão disponíveis em todas 
as unidades de saúde que 
dispõem de salas de vaci-
nação em Taubaté. A rela-
ção das unidades pode ser 
conferida pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
unidadesdesaude/.
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté reforça 
que, mesmo com a apli-
cação dessa dose, estão 
mantidas as demais vaci-
nações no calendário, aos 
12 meses e reforço aos 15 
meses.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3629-6232.
Retire suas dúvidas:

za.
O programa BPC na es-
cola tem como objetivo 
garantir o acesso e a per-
manência no ambiente 
escolar de crianças e ado-
lescentes com deficiência 
dos 0 aos 18 anos, que re-
cebem o benefício.  
Além disso, também são 
identificadas as barreiras 
que impedem ou dificul-
tam o acesso e a perma-
nência dessas pessoas na 
escola, além do desen-
volvimento de ações in-
tersetoriais envolvendo as 
políticas de Assistência 
Social, Educação, de Saú-
de e de Direitos Humanos.

fotos, pegar autógrafos e 
ainda ouvir depoimentos 
como o de Flavio Cipria-
no, que faz parte da equipe 
de Taubaté e recentemente 
conquistou a medalha de 
bronze na categoria velo-
cidade por equipes do ci-
clismo de pista dos Jogos 
Pan-Americanos de Lima-
2019.
E depois, por volta de 
15h20, acontece uma ati-

A regularização faz parte 
do Programa de Regula-
rização Fundiária Urbana 
e Rural, realizado pelo 
Itesp, que já entregou mais 
de 3 mil títulos de proprie-
dade em 2019, em todo o 
Estado de São Paulo.
Segundo o secretário de 
Habitação de Pindamo-
nhangaba, Marcelo Mar-
tuscelli, atualmente Pin-
damonhangaba conta com 
43 núcleos habitacionais 
que necessitam de regu-
larização, com aproxima-
damente entre 8 mil e 10 
mil moradias. “A parceria 
com o Itesp é muito bem 

Quem pode tomar a vaci-
na?
Esquema especial
Crianças entre 6 meses e 
11 meses: vacina SCR (sa-
rampo – caxumba – rubé-
ola)
Ações de rotina
– pessoas entre 1 e 29 anos 
de idade: duas doses com 
intervalo mínimo de 30 
dias
– pessoas entre 30 e 59 
anos de idade: uma dose
– pessoas com 60 anos ou 
mais de idade: não preci-
sam ser vacinadas
Quem não precisa tomar a 
vacina?
Quem está com a carteiri-
nha de vacinação em dia
Quando não posso tomar a 
vacina?
– A vacina SCR não deve 
ser administrada simul-
taneamente com a vaci-
na febre amarela. Nesse 
momento, reforça-se a 
necessidade de priorizar 
a vacinação com SCR, de-
vendo-se agendar a dose 
da vacina febre amarela 
com intervalo de 30 dias

Os encontros acontecerão 
sempre no período da ma-
nhã, das 9h às 11h. Con-
fira as datas e locais dos 
próximos encontros:
Data: 6 de setembro
Cras São Gonçalo – rua 
Camilo Gomes Quintani-
lha – nº 60 – São Gonçalo
Data: 20 de setembro
Cras Bagé – avenida Bagé, 
166 – Parque Urupês
Data: 18 de outubro
Cras Sabará/Mourisco – 
rua Vicente Santoro, 211 
– Mourisco
Data: 22 de novembro
Centro de Formação de 
Professores – rua Emílio 
Winther, 108 – Centro

vidade prática adaptada da 
competição disputada por 
Cipriano no Pan envol-
vendo os atletas e alunos.
A visita dos atletas faz 
parte do projeto “Jogando 
Junto”, que visa integrar 
os atletas de alto nível às 
causas sociais promovidas 
pela Prefeitura de Taubaté, 
e assim gerar vivências e 
passar experiências para 
os mais jovens.

vinda e representa mais 
um passo para a regulari-
zação fundiária em nosso 
município”, declarou.
Para o diretor executivo 
da Fundação Itesp, Clau-
demir Peres, a regulariza-
ção promove cidadania, 
segurança jurídica e arre-
cadação para o município.
No convênio, a Fundação 
Itesp é responsável pelos 
trabalhos técnicos espe-
cializados de levantamen-
to cadastral, diagnóstico 
fundiário e levantamento 
georreferenciado para fins 
de regularização fundiá-
ria.
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Miscelânea
Curiosidades

O queijo mineiro é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele 
teria sido criado pelos pastores de cabras e ovelhas, a partir de coagulação 
natural do leite. No Brasil, essa iguaria e sua técnica de produção chega-
ram pelas mãos dos portugueses colonizadores. O tradicional queijo minas 
foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra da Estrela de Portugal, 
porém, lá se utilizava na mistura extrato de flores e brotos de cardo, uma 
espécie de planta e já que não havia por aqui, era adicionado um coagulan-
te feito do estômago salgado de bezerros e cabras. O queijo minas passou a 
ser conhecido e apreciado em todo país e é utilizado em diversas receitas, 
além de ser consumido ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico 
Brasileiro como bem natural do Brasil e, é o único queijo nacional cuja 
legislação sanitária permite que não seja pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e 
o oxigênio um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma subs-
tância completamente diferente das duas primeiras e com propriedades 
distintas. Não é porque ela seja composta de um átomo de hidrogênio e de 
dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de seus produtos 
de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontrados 
na água são diferentes das encontradas nas moléculas do hidrogênio e do 
oxigênio.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aprenda que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre 
existe uma solução. Aprenda que, é bobagem fugir das dificuldades, mais 
cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir 
avançar. Aprenda que, perdemos muito tempo nos preocupando com fatos 
que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprenda que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos mui-
to tempo, o Sol nos queimará. Aprenda que, heróis são aqueles que reali-
zaram obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi necessá-
rio e assumiram as conseqüências. Aprenda que, não importa em quantos 
pedaços nossos corações foi partido, o mundo não vai parar para que o 
consertem. Aprenda que, ao invés de ficar esperando que nos tragam flores 
é melhor plantar um jardim. Aprenda que, amar não significa transferir 
para os outros a responsabilidade de nos fazerem feliz, cabe a cada um a 
tarefa de apostar nos seus talentos e realizar os seus sonhos. Aprenda que, 
o que faz a diferença não é o que nós temos na vida, mas o que nós temos 
e que, além de uma família, temos amigos que nós escolhemos. Aprenda 
que, as pessoas queridas podem às vezes nos ferir e talvez não nos amem 
quanto nós gostaríamos, o que não significa que não nos amem, talvez seja 
o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprenda que, toda 
mudança inicia um novo ciclo de construção, se você não se esquecer de 
deixar uma porta aberta. Aprenda que, o tempo é muito precioso e não vol-
ta mais, por isso, não vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir 
o nosso futuro e o nosso futuro ainda está por vir. Foi então que temos que 
aprender que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em 
busca de novos sonhos.  

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere a moralidade de quem não tem pontualidade.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Se não existissem pessoas más, não existiriam bons advogados.
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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.
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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.

Prefeitura de Pinda
apresenta melhorias

da Feira livre

Muito mais que um local 
de compras, a feira livre 
de Pindamonhangaba tem 
um grande potencial turís-
tico e, para tanto, diversas 
adequações foram realiza-
das no espaço. Na última 
terça-feira (13), foi rea-
lizada uma reunião com 
os feirantes para marcar 
a entrega das melhorias e 
ouvir as opiniões e neces-
sidades dos comerciantes 
daquela área.
De acordo com a secre-
tária de Obras e Planeja-
mento da Prefeitura, Mar-
cela Franco, a intenção 
das intervenções realiza-
das no espaço da feira li-
vre foi tornar o local mais 
acolhedor para o cidadão 
fazer suas compras e pro-
teger a área da incidência 
de sol e chuva. “Este foi 
um projeto realizado com 

a participação direta dos 
feirantes, conversando e 
identificando as principais 
necessidades. Primeira-
mente, fizemos um reforço 
estrutural e, em seguida, 
todo o fechamento lateral 
para proteção do sol e da 
chuva”, explicou.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues conversou com 
os feirantes e explicou 
um pouco mais sobre as 
melhorias que vêm sendo 
realizadas em todo o cen-
tro de Pindamonhangaba, 
com o intuito de destacar 
o potencial turístico da ci-
dade. “Rua dos Andradas, 
Praça Monsenhor Marcon-
des, Praça Sete de Setem-
bro, feira livre e, em breve 
a revitalização da pintura 
do Mercado Municipal fa-
zem parte das melhorias 
que estamos realizando 

para tornar o centro da 
cidade mais atrativo para 
turistas e mais acessível e 
confortável para os cida-
dãos. Hoje, aqui na feira, 
não temos mais aquelas 
lonas azuis, rasgadas, que 
eram necessárias, mas que 
agora fazem parte do pas-
sado”, lembrou.
O espaço da feira livre 
recebeu, ainda, todo um 
trabalho de comunicação 
visual, com os pontos tu-
rísticos da cidade estiliza-
dos tanto em painéis como 
nos toldos ao redor, refor-
çando a proteção das ban-
cas da feira.
Os feirantes receberam 
também novas folhas com 
a identidade visual padro-
nizada, para a marcação 
dos preços, mantendo o 
visual harmônico no espa-
ço da feira.

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

Livro D-25, FLS. nº 93, Termo nº 7054
Faço saber que pretendem se casar WAGNER LUIZ DE CARVALHO LACERDA e WILLIANE DOS SANTOS MOY, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Vicente-SP, nascido em 25 de novembro de 1981, de profissão soldador, de estado civil solteiro, residente e domicilia-
do na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de UBIRACY LIMA LACER-
DA e de VALDENICE ROSA DE CARVALHO. Ela é natural de São Sebastião-SP, nascida em 12 de setembro de 1997, de 
profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Pires do Rio, nº 556, Alto das Almas, Guaratinguetá/SP, 
CEP 12503-085, filha de WILLIAM MOY e de KEILA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS. 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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Amor não é controle, destaca 
Campanha “Agosto Lilás”

em Caraguatatuba

Contribuintes têm mais 15 dias para
aproveitar descontos de juros e multas do 

REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguata-
tuba segue com a Campa-
nha “Agosto Lilás”, pela 
conscientização do fim da 
violência contra a mulher. 
O foco principal é alertar 
as mulheres sobre peque-
nos comportamentos na 
relação que já caracteri-
zam um relacionamento 
abusivo.
Um relacionamento abu-
sivo pode ser notado logo 
no início, com diversas 
atitudes, que já demons-
tram uma convivência que 
não é saudável. É essen-
cial que as mulheres re-
conheçam o problema que 
estão vivendo e percebam 
que as culpadas não são 
elas e jamais devem acei-
tar agressões físicas ou 
psicológicas.
Se frases como estas soam 
como cuidado, é melhor 
redobrar a atenção, pois 
pode significar sentimento 
de posse, uma das prin-
cipais características de 
relacionamento abusivo. 
“Este seu vestido é muito 
curto!”; “Aonde vai ma-
quiada desse jeito?”; “Eu 
não quero que vá sozi-
nha”; “Pra que trabalhar 
fora? Você não precisa”; 
“Deixa eu ver seu celu-
lar!”; “Pra que postar essa 
foto, tá se aparecendo de-
mais”; entre outras.
A coordenadora do Centro 
Integrado de Atendimento 
à Mulher (Ciam) em Cara-
guatatuba, Marcia Denise 
Gusmão Coelho, explica 
que muitas mulheres pre-

Os contribuintes podem 
quitar seus débitos com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba até o dia 30 de agosto 
(sexta-feira), com a dis-
pensa da incidência de 
multas e juros de mora, 
dentro do Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS/LC 75/2019).  Os in-
teressados em utilizar o 
benefício devem procurar 
à Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda, das 
9h às 16h30, no Paço Mu-
nicipal, no Centro.
Iniciado no dia 1º de 
agosto, o REFIS concede 
anistia, com descontos de 
juros e multas, para con-
tribuintes com débitos de 
tributos municipais, ante-
riores a 31 de dezembro 
de 2018. Os descontos va-
riam conforme a forma de 
pagamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou 
parcelamento. Por exem-
plo, desconto de 100% do 
valor de juros e multa no 
pagamento em cota única; 
80% para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; e 70% do valor de 
juros e multa para paga-
mento em até seis parcelas 
mensais iguais.
A falta de pagamento de 
três parcelas, consecutivas 
ou não, nos prazos fixados 
ou atraso superior a três 
meses, importará na ca-
ducidade e cancelamento 
do benefício e da dispen-
sa das penalidades mora-

senciam estas atitudes e 
pensam que o ciúme do 
companheiro é normal. 
“Elas acham que eles es-
tão se importando com 
elas, quando na verdade, 
é um sentimento de poder 
com o outro, transforman-
do uma relação de amor 
em violência”, contou.
Muitas vezes, a violência 
surge de forma sutil, com 
palavras que magoam a 
mulher, podendo destruir 
sua autoimagem e autoes-
tima. 
E partem para proibições 
fazendo com que a mu-
lher se torne incapaz de 
decidir sobre atos de sua 
própria vida. Quando es-
tas situações se tornam 
corriqueiras, é o momento 
de analisar e ver que o re-
lacionamento não é mais 
saudável, e pode partir 
para atitudes mais violen-
tas.
“Por isto, é importante fi-
car atenta a diversos fato-
res de controle e procurar 
ajuda, antes que ocorra 
a agressão, que além de 
marcar o corpo, marca a 
alma. Estamos prontas 
para te acolher e ajudar a 
enfrentar qualquer situa-
ção”, reforçou a coordena-
dora do Ciam.
O delegado titular da De-
legacia de Defesa da Mu-
lher (DDM), Leandro Reis 
Dias, explica que quando a 
mulher sofre qualquer tipo 
de violência, seja de espo-
so, filho, parente, amigos, 
é usada como proteção a 

tórias, voltando a incidir 
sobre o débito as conse-
quências da mora. Em 
qualquer modalidade de 
parcelamento, em hipóte-
se alguma a parcela pode-
rá ser inferior a 10 VRM’s 
(Valor de Referência do 
Município/ 1 VRM= R$ 
3,48).
Os honorários advoca-
tícios (sucumbências), 
devidos em razão dos dé-
bitos ajuizados, no valor 
correspondente a 10% do 
montante executado ou 
definido judicialmente, se-
rão pagos integralmente, 
sem qualquer desconto, da 
seguinte forma: à vista, na 
hipótese de o contribuinte 
optar pelo pagamento que 
cota única da dívida; e em 
três vezes, na hipótese de 
o contribuinte optar pelo 
pagamento parcelado (três 
ou seis vezes).
Atualmente a dívida ativa 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba gira em torno de R$ 
831,830 milhões, relativos 
a 30.691 cadastros deve-
dores. O prazo do REFIS 
poderá será ser prorrogado 
uma única vez, por meio 
de Decreto do Poder Exe-
cutivo.
A Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, loca-
lizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de contatos são (12) 

Lei Maria da Penha.
“Com o boletim de ocor-
rência será solicitada a me-
dida protetiva que garanti-
rá por lei o afastamento do 
agressor do meio familiar, 
dentro de 48 horas. A me-
dida também garante a sa-
ída da mulher de casa com 
seus direitos preservados, 
proibição do contato do 
agressor com a vítima e 
familiares”, explica o de-
legado.
Caso a vítima observe o 
descumprimento da me-
dida pelo agressor, deve 
comunicar imediatamente 
a delegacia de polícia.
Em briga de marido e mu-
lher, mete-se a colher sim. 
A sociedade precisa estar 
atenta para o cumprimen-
to da lei e para denunciar. 
É um compromisso de 
todos. Denuncie Disque 
180!
Relatos – Toda quinta-
-feira, a Prefeitura de 
Caraguatatuba divulgará 
na página oficial do face-
book, uma minissérie com 
quatro histórias reais de 
mulheres assistidas pelo 
Ciam. Uma forma de en-
corajar outras mulheres 
a denunciar as agressões. 
Assista no https://www.
facebook.com/prefeitura-
decaraguatatuba/.
O Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher 
fica localizado na Av. 
Cuiabá, 400 – Indaiá. Te-
lefone: 3883-9908. Horá-
rio de atendimento, das 8h 
às 17h.

3897-8182/8166/8222. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou no WhatsApp 
(12) 99755-2601.
Requerimento
Para facilitar o atendi-
mento traga o número de 
identificação do imóvel 
e/ou inscrição municipal, 
requerimento preenchi-
do e cópia do RG e CPF. 
Caso o requerente não seja 
o contribuinte cadastrado, 
é necessário trazer a pro-
curação. O requerimento 
e o modelo de procuração 
estão disponíveis no link, 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/programa-
-de-recuperacao-fiscal-re-
fis-da-prefeitura-de-cara-
guatatuba/, localizado no 
banner rotativo do site da 
Prefeitura.
WhatsApp – A Área de Dí-
vida Ativa da Secretaria da 
Fazenda de Caraguatatuba 
agora conta o aplicativo 
WhatsApp para atender 
os contribuintes do muni-
cípio com mais agilidade. 
O serviço é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30, pelo (12) 
99755-2601. Pelo progra-
ma de telemensagem, os 
cidadãos podem solicitar 
2ª via do carnê de acor-
do, relatórios de débitos, 
guias de pagamentos di-
versos e esclarecimentos 
de dúvidas.
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Caraguá recebe medida para reduzir consumo
excessivo de energia elétrica por meio

do projeto de Gestão Energética

A Unidade de Gestão 
Energética Municipal de 
Caraguatatuba (UGEM) 
realizou na manhã esta 
quarta-feira, dia 14/08, 
uma saída a campo com 

o intuito de visitar lugares 
da cidade que consomem 
grande quantidade de 
energia elétrica.
O grupo faz parte do pro-
jeto de Gestão Energé-

tica Municipal (GEM) 
realizado pelo Programa 
de Eficiência Energética 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
e tem apoio financeiro da 

Expositores do Empreenda Caraguatatuba 2019
participam de reunião preparatória para o evento

Empresários de diversos 
ramos do município re-
ceberam o manual do ex-
positor e algumas orien-
tações técnicas sobre o 
Empreenda Caraguata-
tuba 2019 na Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE), Sumaré. A feira de 
empreendedorismo será 
realizada nos dias 18, 19, 
20, 21, e 22 de setembro, 
das 14h às 21h, na Praça 
da Cultura, no Centro.
A reunião contou com a 
participação do secretário 
de Planejamento Estraté-
gico e Desenvolvimento 
e de Administração, Pe-
dro Ivo de Sousa Tau; do 
secretário de Turismo, 
Cristian de Souza; do se-
cretário de Comunicação, 
Rodrigo Tavano; e do 
presidente da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE), 
Sávio Luiz dos Santos.
O presidente da ACE re-
comendou aos expositores 
que aproveitem as opor-
tunidades proporciona-
das pelo evento. “No ano 
passado, mesmo de baixo 
de chuva e com todos os 
percalços da estrada (que-
da de barreira na Rodovia 
dos Tamoios), o Empreen-
da Caraguatatuba 2018 foi 
um sucesso. Vamos fazer 
com que em 2019, o ‘ne-
twork’ de vocês melhore 
ainda mais com as roda-
das de negócios. O prefei-
to Aguilar Junior está de 
parabéns e a Associação 

Comercial é uma parceira 
do evento”, reforçou.
O secretário Pedro Ivo de 
Sousa Tau, disse que a fei-
ra de empreendedorismo 
é voltada para o empresa-
riado local. “Agradeço ao 
prefeito Aguilar Junior, o 
prefeito empreendedor e 
idealizador desse proje-
to tão importante, que é a 
valorização do nosso dia 
a dia de trabalho, que de-
pende de vocês que geram 
empregos na nossa cida-
de: o micro, o pequeno e 
o médio empreendedor. 
Essa 2ª edição é a conso-
lidação do evento e traz 
muitas novidades como 
sinalização bilíngue, fral-
dário, coleta seletiva, piso 
elevado, cinco rodadas de 
negócios, três estandes 
sorteados entre os partici-
pantes do Caraguá a Gos-
to e abertura de vagas para 
empresas da RM/Vale. É 
um intercâmbio de negó-
cios, aproveitem para di-
vulgar as empresas de vo-
cês”, orientou.
O manual do expositor 
trouxe tópicos relacio-
nados à montagem dos 
estandes, decoração, lim-
peza, programação, entre 
outras dicas. Na reunião, 
os expositores também 
conhecerem o mapa dos 
estandes.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, nº 
163, piso Superior – Cen-

tro. 
O horário de atendimen-
to ao público é das 9h às 
16h30. Mais informações 
pelos telefones (12) 3897-
1101 e (12)  99779-1638; 
ou pelos e-mails planeja-
mento@caraguatatuba.sp.
gov.br e contato@empre-
endacaraguatatuba.com.
br.
As inscrições para pales-
tras, rodadas de negócios e 
workshops (vagas limita-
das) são realizadas no site 
www.empreendacacagua-
tatuba.com.br.  Outros de-
talhes também podem ser 
encontrados na FanPage 
do Facebook https://www.
facebook.com/empreen-
dacaraguatatuba2019/, 
perfil no Instagram @em-
preenda_caraguatatuba. A 
entrada é gratuita.
Empreenda Caraguatatuba
Empreenda Caraguatatu-
ba, aberto ao público, che-
ga à 2ª edição e contará 
com exposição, venda de 
produtos e serviços, além 
de palestras, workshops e 
rodadas de negócios entre 
os empresários da cidade 
e da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte (RM\Vale), em 
área de 4.950 m².
Em 2019, a organização 
ofertou 76 estandes com 
4x4m para empresas do 
município de Caragua-
tatuba e outros 10 para 
firmas da RM/Vale. Os 
estandes vão contar com 
energia elétrica e conexão 

à internet, ficando a cargo 
do expositor a estilização, 
decoração e criação da 
identidade visual do espa-
ço, com sinalização bilín-
gue em Línguas Inglesa e 
Portuguesa.
Também foram selecio-
nadas seis empresas do 
segmento de alimentação 
para o Empreenda Cara-
guatatuba 2019, além de 
três vagas, sorteadas en-
tre os participantes do 14º 
Festival Gastronômico 
Caraguá a Gosto (reali-
zado de 1º de agosto a 8 
de setembro). Além dos 
espaços, a Prefeitura Mu-
nicipal fornecerá energia 
elétrica, iluminação, água, 
esgoto e conexão à inter-
net.
Expositores
Após a fase de entrega das 
propostas e chamamento 
público (004 e 005/2019), 
entre os dias 25 de ju-
nho e 17 de julho, foram 
classificadas as seguintes 
empresas para expor no 
Empreenda Caraguatatu-
ba 2019: CVC Viagens/
Willian Renato de Almei-
da ME; Boreste Consul-
toria Náutica e Corretora 
de Seguros Ltda; Colégio 
Maré Alta Ltda ME; Es-
tação Contábil Ltda ME; 
Ramos e Mioni Educa-
ção Ltda; FISK – Gilfer 
Escola de Idiomas Ltda; 
Bônus – Serviços de Ela-
boração de Cadastros 
Ltda; Stefan Massinger; 
M.M. Incorporação Em-
preendimentos Imobiliá-
rios Ltda; Lion Locação 
de Serviços Ltda; Maga-
lhães Noronha Comércio 
de Veículos Ltda; Silva 
e Noronha Comércio de 
Veículos Ltda; Litoral na 
Mesa Comunicação Ltda; 
Sicredi Cooperativa de 
Crédito; Amorim & Car-
lota Musical Ltda; Auto 
Moto Escola Objetivo; 
J.Bike Comércio de Bici-
cletas e Peças Ltda EPP; 
Tatiane dos Santos Silva 
Contabilidade ME; Aline 
Norbiato Fredo; W.A. dos 
Santos Riveira Comércio 
e Serviços ME; Multieduc 

Cursos de Informática e 
Profissionalizantes; Ikedo 
Agente Autônomo de In-
vestimentos Ltda; Litoral 
Norte Ren Car Ltda; Li-
toral Work Soluções em 
Medicina do Trabalho 
Ltda; Oliveira e Medei-
ros Consultoria Ltda ME; 
Caraguá Praia Shopping; 
Via Tours Turismo Re-
ceptivo Ltda; J. Aparecida 
Mariano Agenciamento 
ME; Erik dos Santos De-
detizadora ME; Originalle 
Móveis Planejados Ltda 
ME; Caraguá Cosméti-
cos Ltda ME; THM So-
luções em Tecnologia da 
Informação LTDA; Cen-
tro Ótico do Litoral Norte 
Ltda; Daniela Cristina FF 
Oliveira Vitrais; De Hu-
ber Iluminação e Acaba-
mentos EIRELI; Getuba 
Comércio de Madeiras e 
Transportes Rodoviários 
de Cargas Ltda; Vinicius 
Mira de Assumpção ME; 
Juliano Alcebíades dos 
Santos Contabilidade ME; 
Associação São Fran-
cisco Vida; TC Odonto-
logia Ltda; C. Blaustein 
Imóveis e Veículos Ltda; 
Decorplan Móveis Pla-
nejados EIRELI ME; Lis 
Imóveis Ltda; Auto Moto 
Escola Albatroz de Cara-
guatatuba EIRELI ME; 
Plani Construções A Seco 
Ltda; Edivam da Silva 
Contabilidade; Supremo 
Sistema de Ensino Ltda 
ME; VL Facciolli Ballan 
Drogaria Ltda; Yumi Ma-
teriais Hidráulicos Ltda; 
Associação Danuta – Mu-
lheres 31; V.P. Trombi-
ni & Cia Ltda ME; Ana 
Caroline Nepomuceno 
de Souza; E.H.Do Ama-
ral Contábil ME;  Quiró 
Comércio de Cosméticos, 
Perfumarias e Higiene 
Pessoal EIRELI; Cha-
me Chame Eletrônicos e 
Acessórios Ltda; Sólida 
Empreendimentos Imobi-
liários Ltda; Ricardo Bela 
Vinhado; Wilney Cardoso 
Arquitetura e Constru-
ções Ltda; Giovana de Sá 
Paixa Reais; Colégio Im-
peratrice Ltda ME; Villa 

Incorporação e Comércio 
de Imóveis Ltda; Banco 
Santander (Brasil) S/A; 
Lua Nova Calçados Ltda 
ME;  Ar Solver Assesso-
ria Administrativa EIRE-
LI; Gr Consult EIRELI; 
Pisom Lar e Construção 
Ltda ME; Amorim e Ber-
nad Confecções Ltda; 
M. Mendes G Batiste EI-
RELI ME; Milvia dos 
Santos Malvão Gomes; 
A.C.Pavani Construção e 
Incorporação Ltda; Rádio 
Areia Branca Ltda; Al-
ves Top Tintas EIRELI; 
Maria da Conceição de 
Araujo Cavalcante ME; 
Barlavento Coworking 
– Marcelo Vicente Fores-
tieri Fernandes Desenho 
ME; Marina Porto do Rio 
Ltda; LBL Blocos e Lajes 
ME; Construtora Tabapo-
rã Ltda;  ISTV (Ilha do Sol 
TV) Produções Ltda; Uni-
med São José dos Campos 
Cooperativa de Trabalho 
Médico; Olívio Ribeiro 
Produtos Alimentícios 
ME; Topcon Engenharia 
e Construções LTDA; O 
Ancoradouro Jornalismo 
e Eventos Ltda; Líder In-
corporações LTDA ME; 
Lança Incorporação Imo-
biliária SPE Ltda; M & 
M Universo Comércio 
de Motocicletas e Peças 
Ltda; e Lara Libaldi da 
Conceição ME.
A praça de alimentação 
terá entre os selecionados 
Carlos Eduardo Canuto 
ME; Quiosque do Marqui-
nhos 47 – EIRELI; Guaru-
çá Quiosque de Praia Ltda 
ME; Sant’nna Tillvitz & 
Tillvitz LTDA; L.R. Solu-
ções EIRELI; e R.G Rahal 
– ME, além dos três es-
tabelecimentos sorteados 
entre os participantes do 
14º Caraguá a Gosto.
As empresas classificadas 
nos chamamentos públi-
cos dos estandes de expo-
sitores e praça de alimen-
tação contribuíram com o 
Fundo Social da Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
doando cinco cestas bá-
sicas, com no mínimo 20 
itens cada.

EDP Bandeirantes. 
O projeto conta com ser-
vidores de diversas se-
cretarias da Prefeitura de 
Caraguatatuba que são 
capacitados por meio de 
curso para elaborar planos 
de uso racional da energia 
elétrica, com ênfase na 
economia.
Hoje a equipe se reuniu 
para dar inícios às visitas 
técnicas em prédios pú-
blicos como o Centro de 
Especialidades Médicas 
de Caraguatatuba (Cem/
Ceo), a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa Com 
Deficiência e do Idoso 
(Sepedi), a Secretaria de 
Esporte e Recreação e o 
Paço Municipal. 
O objetivo é conseguir 

visitar todos os prédios 
públicos da cidade e cal-
cular os gastos que eles 
têm com energia elétri-
ca, elaborando assim, um 
plano de gestão que evite 
consumo excessivo.
O cálculo é realizado le-
vando em conta as lâmpa-
das, condicionadores de ar 
e aquecedores de piscina 
(caso o lugar tenha). Os 
computadores e aparelhos 
médicos não são incluídos 
na conta.
O coordenador de espor-
tes adaptados da Sepedi, 
Neyllor Rodrigues, que 
está envolvido com o pro-
jeto de Gestão Energéti-
ca, afirmou a importância 
desse grupo para a cidade. 
“Nós estamos iniciando 

essa etapa do projeto e es-
peramos melhorar e redu-
zir consideravelmente os 
gastos exagerados. Quan-
do colocarmos nossos pla-
nos em ação, teremos re-
sultados muito positivos”, 
completou.
Esse projeto visa identi-
ficar os problemas e re-
alizar uma ação que re-
solva a questão. Muitos 
dos prédios públicos que 
aparentemente “gastam” 
exageradamente a energia 
elétrica descobrem mais 
tarde que esse consumo 
pode ser melhor gerencia-
do com instalações feitas 
corretamente. Portanto, 
apenas projetos não são 
suficientes, é necessária a 
colaboração de todos.


