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A GAzetA dos Municípios

Premiação de selecionados do 
“Festipoema” acontece neste

fim de semana em Pinda

Judocas de Pinda conquistam 13
medalhas em São José dos Campos

Prefeitura de Pinda inicia trabalhos 
para recapeamento no Pasin

Saguão da Prefeitura de Pinda
recebe exposição de

esculturas em madeira

O “13º Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba” 
(Festipoema) realizará, 
neste fim de semana, dias 
21 e 22, as apresentações 
e premiação dos poemas 
selecionados para a final 
do evento. 
O XIII Festival é uma pro-
moção conjunta da Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e da Academia 

Os judocas da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhan-
gaba (SEMELP) – parti-
ciparam do 39º Torneio 
Independência de Judô, 
competição que reuniu 
aproximadamente 300 ju-
docas de 23 entidades.
Os atletas de Pindamo-
nhangaba conquistaram 
para nossa cidade 13 me-
dalhas, sendo seis meda-
lhas de ouro, duas de prata 

Na última semana, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento, deu início aos 
trabalhos de fresagem das 
vias para iniciar o recape-
amento nas ruas do Pasin. 
As primeiras ruas con-
templadas foram as ruas 
Polônia e Noruega, mas 
outras já estão recebendo 

O saguão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba conti-
nua com a exposição de 
trabalhos em madeira do 
escultor e artesão, José 
Bruno Bertolusso até o 
fim do mês.
De acordo com o artis-
ta Bruno Bertolusso, sua 
vasta experiência de vida, 

Pindamonhangabense de 
Letras.
De acordo com informa-
ções divulgadas pelo De-
partamento de Cultura, 
a edição de 2019 contou 
com 657 inscritos de 25 
estados do país e 14 ins-
crições de fora do país.
O objetivo do “Festipoe-
ma” é estimular a criação 
poética, valorizar e divul-
gar a poesia, assim como 

e cinco de bronze. Com 
esse resultado, consegui-
ram garantir para Pinda-
monhangaba o 6º lugar na 
contagem geral de pontos.
Para o professor Celso 
Manzano, “é necessário 
um olhar mais atento a 
todos os 24 judocas parti-
cipantes, em situações de 
pódio ou não, pois alguns 
estão na transição entre 
a iniciação esportiva ao 
judô e os primeiros passos 

o serviço.
De acordo com infor-
mações da secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, o serviço 
será realizado em duas fa-
ses, sendo a primeira nos 
30% dos locais que mais 
necessitam, equivalentes a 
2,5 km. 
O investimento é 
todo com recurso                                                    

em contato com a nature-
za e diversos lugares do 
Brasil, estimula sua vonta-
de de mostrar, de maneira 
artística, para o público, 
parte dessa beleza natural, 
e que muita gente desco-
nhece.
O artista já realizou tra-
balhos artísticos, como 

incentivar a arte da inter-
pretação da poesia e esti-
mular no público o inte-
resse pelas manifestações 
artísticas.
As apresentações aconte-
cerão no Teatro Galpão, 
no sábado (21) e domingo 
(22), às 20 horas. Os in-
gressos são gratuitos e de-
vem ser retirados no local 
uma hora antes do início 
do evento.

na vida competitiva; Por-
tanto é importante, que ju-
docas, professores e famí-
lia tenham paciência para 
que possamos motivá-los 
nessa nova fase”.
O próximo compromisso 
dos judocas da SEMELP 
será o Festival de Judô 
para os iniciantes, o qual 
acontecerá no dia 28 de 
setembro, no Centro Es-
portivo “João do Pulo”, às 
14 horas.

próprio da administração 
municipal.
“Este trabalho de recapea-
mento mostra que a admi-
nistração municipal tem 
uma preocupação com a 
segurança das pessoas e 
qualidade do leito carroçá-
vel não somente no Pasin, 
mas em toda a cidade”, 
destacou a secretária Mar-
cela Franco.

o teto da igreja matriz e 
o mirante da cidade de         
Bandeirantes, a capela de 
Rondon e vários altares, 
no Paraná.
A exposição, viabilizada 
pela Secretaria de Cultura, 
pode ser conferida de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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Xadrez de Pinda se
destaca na final estadual

Do dia 6 a 14 de setem-
bro os alunos de xadrez da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba) 
participaram da Fase Final 
Estadual das categorias 
infantil e mirim da etapa 
I no JESSP (Jogos Escola-
res do Estado de São Pau-
lo), em Piracicaba.
Os alunos que fazem parte 
da escola estadual Profes-
sora Escolástica Antunes 
Salgado, no Jardim Regi-
na, obtiveram excelentes 
resultados na modalida-
de de xadrez. Os alunos 
competiram por equipe e 
individualmente, a equipe 
masculina foi formada pe-
los seguintes alunos: Ítalo, 
Oliveira Gomes Lopes, 
Alessandro Silva Soares 
dos Anjos, Marlon Ailton 
Sena santos, Júlio César 
Leite da Silva e Diogo da 
Silva Pereira. A equipe fe-
minina foi formada pelas 

seguintes alunas: Mariane 
Cristina da Silva, Bianca 
Mendes de Carvalho, Ana 
Clara Mendes do Nasci-
mento e Ana Júlia Ferreira 
da Silva. Individualmente 
foram premiados os alu-
nos: Kate Evelyn Oliveira 
Barbosa, Maicon Jonas 
Soares de Paula e Maria-
ne Cristina da Silva. Na 
competição, foram dois 
ritmos de disputa, pensa-
do, uma hora para cada 
jogador e blitz, disputado 
em 5 minutos. Os resulta-
dos foram: primeiro lugar 
pela equipe masculina, e 
quarto lugar para a equipe 
feminina. Primeiro lugar 
no feminino individual 
com Kate que também fi-
cou com o terceiro lugar 
do ritmo blitz. O segun-
do lugar individual ficou 
Maicon no ritmo pensado, 
e o terceiro lugar feminino 
individual com Mariane 
no ritmo blitz.

Os alunos foram apoia-
dos e acompanhados pela 
professora de Educação 
Física da escola Escolás-
tica, Sônia Aparecida dos 
Santos.
Esses alunos estão parti-
cipando e obtendo resul-
tados expressivos desde o 
início do ano passado em 
todas as etapas do Circui-
to Sesc de Xadrez Escolar 
em Taubaté com o apoio 
da Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba e 
do professor idealizador 
do projeto na escola Es-
colástica, Bruno Ricardo 
Cezário.
Grande parte dos alunos 
frequenta o Clube de Xa-
drez de Pindamonhanga-
ba, localizado na Praça 
Melvin Jones, s/n, Cháca-
ra Galega, ao lado da Qua-
dra Coberta, com aulas 
regulares ministradas pelo 
instrutor Inácio Januário 
Dias.

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

Livro D-25, FLS. nº 100, Termo nº 7069
Faço saber que pretendem se casar FELIPE GUIMARÃES MONTEIRO e BRUNA BRUM, 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 26 
de julho de 1984, de profissão pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Acacio Cardoso, nº 224, Jardim 
dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EDSON POLASTRINI MONTEIRO, de 55 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 22 de setembro de 1963, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ANGELITA GUIMARÃES 
MONTEIRO, de 54 anos, natural de São Gonçalo/RJ, nascida na data de 27 de outubro de 1964, residente e domiciliada em 
Santa Cruz Cabrália/BA. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de agosto de 1985, de profissão pedagoga, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de HILTON CESAR BRUM, de 56 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 01 de julho de 1963, residente e domiciliado em Ubatuba/SP e de TÂNIA MARA TEIXEIRA 
BRUM, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 29 de agosto de 1966, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 101, Termo nº 7070
Faço saber que pretendem se casar RENAN MONTEIRO AGGEU RICARDO e LETÍCIA SANTOS DE OLIVEIRA, 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 06 de junho de 1994, de profissão auxiliar notárial, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 150, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ROBSON 
MARCELO AGGEU RICARDO, de 46 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 15 de junho de 1973, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP e de RENATA APARECIDA MONTEIRO, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 15 de março de 1978, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 23 de janeiro 
de 1993, de profissão funcionária pública, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, de 46 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 12 de março de 1973 e 
de ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, de 43 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 17 de janeiro de 1976, 
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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Prefeitura de Pinda divulga data 
para reforma de túmulos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento, informa que 
as reformas em túmulos 

no Cemitério Municipal 
para o feriado de Finados 
poderão ser feitas até o dia 
28 de outubro, das 7 às 17 
horas.

O dia de Finados 
(2/11) contará com                                        
horário de funcionamento 
diferenciado, das 6 às 18 
horas.

Cantinho da amamentação 
é inaugurado no CEI

Messias Mendes

Biometria da Justiça Eleitoral 
prioriza eleitores da região central 

de Caraguatatuba em setembro

Foi inaugurado na manhã 
desta terça-feira, (17/09), 
no CEI Messias Mendes 
de Souza, no bairro do 
Ipiranga, o “Cantinho da 
Amamentação”.
Com o intuito de estimu-
lar a amamentação, o es-
paço conta com decoração 
de berçário e poltrona de 
amamentação. É um am-
biente reservado e fica ao 
lado do lactário da unida-
de, de forma a proporcio-
nar conforto e privacidade 
para as mamães que estão 
amamentando e também 
facilitar àquelas que dese-
jarem retirar o leite e ar-
mazená-lo.
A secretária de Educação 
de Caraguatatuba, Márcia 
Paiva, iniciou a cerimônia 
agradecendo a presença 
de todos e, através da di-
retora, Cristiana Picoli, 
parabenizou toda a equipe 
gestora e funcionários da 
unidade. “Parabéns pelo 
excelente trabalho que é 
realizado diariamente e 
pela atenção e cuidado 
com nossas crianças”, dis-
se.
O cantinho da amamen-
tação é uma ação que 
faz parte das atividades 
propostas pelo projeto 
Primeiríssima Infância, 
e tem como objetivo in-
centivar as mulheres que 
estão amamentando, as 
que mesmo retornando ao 

Os eleitores dos bairros 
Califórnia, Benfica, Cen-
tro, Sumaré, Ipiranga, Jar-
dim Forest e Prainha têm 
prioridade no cadastro da 
identificação biométrica 
até o dia 30 de setembro. 
Os moradores precisam 
comparecer ao Cartório 
Eleitoral de Caraguatatu-
ba de segunda à sexta-fei-
ra, das 11h às 18h, no bair-
ro do Sumaré, munidos do 
documento de identidade 
original, título de eleitor 
(se tiver) e um compro-
vante de residência (emi-
tido, no máximo, há três 
meses). É necessário reali-
zar a biometria para evitar 
o cancelamento do título 
eleitoral e perder uma sé-
rie de direitos e benefícios 
como: tomar posse em 
concurso público, obter 
passaporte ou CPF, reno-
var matrícula em estabele-
cimento de ensino oficial, 
obter empréstimos em es-
tabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, 
participar de concorrência 
pública (licitações) e pra-
ticar qualquer ato que exi-
ja quitação do serviço mi-
litar ou imposto de renda.

trabalho, compreendem a 
importância de manter a 
amamentação para o de-
senvolvimento da criança.
A psicóloga Sílvia Helena, 
articuladora do programa 
Primeiríssima Infância em 
Caraguatatuba, explica 
que essa é a primeira inau-
guração, mas que todas 
as unidades de educação 
infantil, estão em fase de 
adequação para disponibi-
lizar o espaço.
Presente à inauguração, a 
primeira dama e presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade do município, 
Samara Aguilar, parabeni-
zou a iniciativa. “Ter um 
espaço específico para a 
amamentação é muito im-
portante. Além das crian-
ças, precisamos olhar para 
as mães. Acredito que ten-
do um espaço para ela, por 
mais simples que seja, fará 
muita diferença”, disse.
A coordenadora do Centro 
de Aleitamento Materno 
Infantil (CEAMI), Ana 
Cláudia Tripac, comple-
mentou dizendo que “a 
amamentação é responsa-
bilidade de todos, não só 
da mulher. A mãe precisa 
receber o apoio da família, 
da comunidade, da equipe 
de saúde e do governo. Es-
tamos todos de parabéns”.
Além de incentivar o alei-
tamento materno, é fun-
damental chamar atenção 

Desde fevereiro, o Cartó-
rio Eleitoral de Caragua-
tatuba convoca os mo-
radores dos bairros para 
realizar a identificação 
biométrica em datas pré-
-estabelecidas para cada 
comunidade. Carros de 
sons percorrem os bair-
ros avisando sobre os dias 
agendados para os eleito-
res.
Atualmente, Caraguatatu-
ba possui 94.032 eleitores 
e até o momento 69.603 
(74,02% do eleitorado) 
pessoas com idade para 
votar fizeram o cadastro 
biométrico. Além disso, 
quem não executar o pro-
cedimento não poderá vo-
tar nas próximas eleições.
A identificação biométrica 
envolve a coleta das im-
pressões digitais dos 10 
dedos, fotografia e assina-
tura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualiza-
ção dos dados constantes 
no cadastro.
O Cartório Eleitoral fica 
na Avenida Brasil, 775, 
no Sumaré (próximo ao 
Fórum de Caraguatatuba). 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-1398.

para as dificuldades en-
frentadas pela mãe que 
trabalha e amamenta, e 
pela discriminação e into-
lerância em relação à ama-
mentação que ainda acon-
tece em espaços públicos.
CEAMI
Em Caraguatatuba temos 
o CEAMI – Centro de 
Atendimento Materno In-
fantil, que entre os prin-
cipais objetivos busca o 
fortalecimento de vínculo 
entre mãe, pai e filho para 
contribuir com a formação 
de personalidades sadias 
nas crianças.
Além disso, este vínculo 
favorece a prevenção con-
tra a violência doméstica, 
por meio de aulas como 
Shantala Bebê, Banho de 
Ofurô, Curso de Gestante, 
Hora da Papinha e diver-
sos grupos educativos.
No local são disponibili-
zados os seguintes servi-
ços:
Shantala Bebê (Massagem 
para bebê) | Toda sexta-
-feira às 16h
Banho de Ofurô (Banho 
de balde) | Toda sexta-fei-
ra às 16h30
Curso de Gestante | Toda 
quinta-feira às 15h30
A Hora da Papinha | Toda 
primeira segunda-feira do 
mês às 15h30
O CEAMI fica localizado 
na Av. Dr. Arthur Costa Fi-
lho, 2135 – Sumaré.

A Biometria
O Projeto de Identifica-
ção Biométrica da Justiça 
Eleitoral tem por objeti-
vo implantar em âmbito 
nacional a identificação 
e verificação biométrica 
da impressão digital para 
garantir que o eleitor seja 
único no cadastro eleito-
ral e que, ao se apresentar 
para o exercício do voto, 
seja o mesmo que se habi-
litou no alistamento elei-
toral.
O projeto piloto, reali-
zado em 2008, envolveu 
mais de 40 mil eleitores 
nos municípios de Colo-
rado do Oeste (RO), São 
João Batista (SC) e Fáti-
ma do Sul (MS). Tanto o 
cadastramento biométrico 
quanto o reconhecimen-
to das digitais durante as 
eleições foram um suces-
so.
Nas eleições de 2018, 
estavam aptos a vo-
tar 87.363.098 eleitores 
por meio da identifica-
ção biométrica, (59,31% 
do eleitorado total de 
147.306.275) em 2.793 
municípios (48,65% do 
total, de 5.570).



página 4 A GAzetA dos Municípios 19 de setembro de 2019

2º Festival SECER de Artes
Marciais recebe atletas de 14

modalidades no final de semana

REFIS da Prefeitura de Caragua 
com descontos de juros e multas

encerra no dia 30 de setembro

Biblioteca Municipal Afonso
Schmidt recebe programação

do Viagem Literária

O Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçal-
ves (Cemug) recebe no 
próximo final de semana 
(21 e 22), a 2ª edição do 
Festival Secer de Artes 
Marciais, a partir das 9h, 
com a presença de atletas 
e professores.
O evento contará com a 
participação de mais de 30 
professores da Secretaria 
de Esporte e Recreação 
de Caraguatatuba e con-
vidados, além de atletas 

Os contribuintes podem 
quitar seus débitos com a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba até o dia 30 de setem-
bro (segunda-feira), com 
a dispensa da incidência 
de multas e juros de mora, 
dentro do Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS).
Os interessados em uti-
lizar o benefício devem 
procurar à Área de Dívi-
da Ativa da Secretaria da 
Fazenda, das 9h às 16h30, 
no Paço Municipal, 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. O Decreto nº 
1.126, de 29 de agosto de 
2019, prorrogou o perío-
do do REFIS por mais 30 
dias (Diário Oficial Ele-
trônico/ Edital 136).  Ao 
todo, 12.244 atendimentos 

O programa Viagem Li-
terária chega à Biblioteca 
Municipal Afonso Sch-
midt na próxima segun-
da-feira (23), a partir das 
15h, com um bate-papo 
animado com designer, 
ilustrador e escritor Mar-
celo Amaral. O encontro 
será no auditório Mariste-
la de Oliveira, é gratuito e 
tem classificação livre.
Marcelo Amaral nasceu 
em 1976 no Rio de Janei-
ro, onde mora e atua como 
designer gráfico, escritor e 
ilustrador. Tem formação 
em design e especializa-
ção em comunicação, ani-
mação e ergodesign.
Segundo Marcelo a vonta-
de de escrever para jovens 
tem muito a ver com as 
boas lembranças que guar-
da da infância vivida nos 
anos 80. Ele recorda dessa 
década com tanto carinho 
que é justamente de onde 
busca muitas referências 
que usa em suas histórias. 
Dentre suas obras estão: 

iniciantes que terão sua 
primeira oportunidade e 
graduados que apresenta-
rão suas melhores habi-
lidades. As modalidades 
esportivas participantes 
serão karate shotokan, ka-
rate so kyokushim, karate 
kyokushim kaykan, hapki-
do, boxe, jiu jitsu, judô, 
kung fu, taekwondo, ca-
poeira, ju jitsu, muay thai, 
tai chi e MMA.
O Festival Secer terá oito 
áreas individuais (cada 

foram registrados na anis-
tia entre 1º e 30 de agosto.
Os descontos variam 
conforme a forma de pa-
gamento 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.
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 
pode ser prorrogado uma 
única vez, por meio de 
Decreto do Poder Execu-
tivo.
A Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, loca-
lizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 

Palladinum – Pesadelo 
Perpétuo, A Máquina An-
tibullying, A S.U.P.E.R. 
Gincana, Ser Pai de Me-
nina é…, Turma da Pá-
gina Pirata em Tirinhas e 
Construa Este Diário, seu 
primeiro trabalho apenas 
como ilustrador.
“Estou muito feliz e hon-
rado em participar do pro-
jeto Viagem Literária. Vou 
falar sobre meus livros, 
sobre escrever e ilustrar 
fantasia para jovens leito-
res e compartilhar um pou-
quinho da minha jornada 
até aqui em companhia da 
turma da Página Pirata e 
suas aventuras bem malu-
quinhas”, contou.
Durante o encontro Mar-
celo abrirá também um 
tempinho para um bate-
-papo com o público, se-
guido por um espaço para 
perguntas e dúvidas sobre 
seu trabalho e o meio pro-
fissional em que atua.
Sobre o ‘Viagem Literária’
O Viagem Literária é um 

modalidade acontecerá em 
um tatame), uma área cen-
tral com exibição de cada 
professor ao longo do dia, 
entre outros espaços, nas 
dependências do ginásio.
Além disso, na abertura do 
evento no sábado e tam-
bém no domingo, será re-
alizada uma apresentação 
da “Benção do Dragão” 
dos atletas do kung fu, que 
é em ritual chinês com o 
dragão/leão, e alongamen-
to com atletas do tai chi.

atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de contatos são (12) 
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 mo-
delo de procuração es-
tão 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.

programa de estímulo à 
leitura mantido pela Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
de São Paulo e realizado 
pela SP Leituras. Promo-
ve contação de histórias e 
encontros com escritores 
infantojuvenis e adultos.
Os eventos acontecem 
sempre em bibliotecas pú-
blicas da região metropo-
litana, interior e litoral do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com as prefeitu-
ras das cidades participan-
tes. A proposta é estimular 
a formação de novos leito-
res e fortalecer os vínculos 
entre as bibliotecas públi-
cas e a população local.
Serviço
Viagem Literária – com 
Marcelo Amaral
Dia: 23/9, segunda-feira
Hora: às 15h
Local: Rua Santa Cruz, 
396, Centro – Caraguata-
tuba
Mais informações: (12) 
3882-1216


