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A GAzetA dos Municípios

 1º Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 

Idosa de Tremembé

Pinda integra
Comissão de Segurança 

do Caminho da Fé

Assistência Social realiza mutirão
de visitas para usuários do

Ação Jovem em Pindamonhangaba

Suzano dá a volta ao mundo
em visita às comunidades

no Vale do Paraíba e Capão Bonito

No dia 22 de março das 8h 
às 13h, acontece no Cen-
tro Técnico Superior de 
Ensino “Dr. Julio Vieira’’ 
(Rua Antônio Lourenço 
Xavier, S/N, Centro, Tre-
membé/SP) a I Conferên-
cia Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa de Tre-
membé, com o tema “Os 
Desafios de Envelhecer no 
século XXI e o Papel das 
Políticas Públicas”. Serão 

Além de ser um dos maio-
res trechos do Caminho 
da Fé, Pindamonhanga-
ba integra, desde o final 
de fevereiro, a Comissão 
de Gestão de Segurança 
da rota de peregrinos. De 
acordo com informações 
da Associação dos Ami-
gos do Caminho da Fé, a 
segurança do peregrino é 
prioridade. Com a forma-
ção da comissão, o intuito 
é buscar soluções e es-
tratégias de maximizar a 
segurança dos peregrinos 
nos trechos mapeados e 
considerados vulneráveis 
ao longo do caminho.
Pindamonhangaba é re-
presentada, na comissão, 
pela secretária Adjunta de 
Cultura e Turismo, Ana 
Lúcia Gomes Araújo, o 
secretário de Seguran-

No início deste mês, a 
equipe de técnicos da Se-
cretaria de Assistência So-
cial, realizou mutirão de 
visitas a diversos jovens 
beneficiários do programa 
Ação Jovem, tendo como 
o objetivo principal atuali-
zar e regularizar a situação 
dos assistidos pelo pro-
grama. O “Ação Jovem” 
é um programa estadual 
de transferência de renda 
com objetivo de estimular 
a conclusão da educação 
básica e preparar o jovem 
para o mercado de traba-
lho. Atende jovens de 15 a 
24 anos de idade com ren-
da familiar mensal de até 
um salário mínimo e meio 

A Suzano percorreu mais 
de 50 mil quilômetros, dis-
tância que equivale a mais 
de uma volta ao redor da 
Terra, visitando morado-
res das regiões do Vale do 
Paraíba e de Capão Bo-
nito. O objetivo é acom-
panhar as operações da 
empresa e explicar todos 
os processos de plantio e 
colheita, além de colocar 
o canal de comunicação 
da Suzano à disposição 
para ouvir sugestões e, em 
seguida, incorporar o que 
for possível ao processo.
O Programa chamado 
Diálogo Operacional é 
realizado pela equipe de 
Desenvolvimento Social 
durante o ano, e em 2018 
cerca de 3 mil pessoas, que 
residem em comunidades 

apresentados quatro eixos 
temáticos para reflexão e 
discussão sobre o protago-
nismo e o empoderamen-
to e as consequências nas 
transformações sociais, 
como estratégia na garan-
tia dos direitos da pessoa 
idosa. Eixo I - Direitos 
Fundamentais na Cons-
trução/Efetivação das Po-
líticas Públicas (subeixos: 
saúde, assistência social, 

ça Pública, José Sodário 
Viana e o assessor de Tu-
rismo, Fábio Vieira. Os 
resultados da reunião da 
comissão formada pelos 
representantes do setor de 
turismo dos municípios de 
Potim, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Campos 
do Jordão, além da Polí-
cia Militar da região e dos 
parceiros e representantes 
da AACF já estão sendo 
avaliados pra serem co-
locados em prática. Em 
breve, ações efetivas para 
curto, médio e longo pra-
zos irão maximizar a se-
gurança dos peregrinos do 
Caminho da Fé. 
O Caminho da Fé (Bra-
sil), inspirado no milenar 
Caminho de Santiago de 
Compostela (Espanha), 
foi criado para dar estru-

por pessoa. O objetivo do 
programa é evitar a eva-
são escolar e dar oportuni-
dades, além de pagar men-
salmente um benefício de 
transferência de renda.
A secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Mi-
randa, explica que para 
ter direito ao benefício 
o responsável deve ins-
crever todo grupo fami-
liar no Cadastro Único. A 
partir daí, mensalmente é 
divulgada a relação dos 
jovens elegíveis ao pro-
grama pelo site do CadÚ-
nico (http://cadastrouni-
copinda.blogspot.com/). 
Também são realizadas 
medidas para localizar os 

que estiveram próximas 
às operações da empresa, 
participaram dos diálogos.
Para isso, foram conduzi-
das ações educativas em 
escolas, reuniões comuni-
tárias e diálogos técnicos, 
nos quais foram apresen-
tados detalhes sobre as 
operações da Suzano – 
desde o plantio e colheita 
até o transporte de madei-
ra e o processo de fabrica-
ção de celulose – e foram 
esclarecidas dúvidas da 
população, sempre com a 
intenção de construir um 
relacionamento baseado 
na confiança e transparên-
cia. “O contato com a co-
munidade é fundamental, 
tanto para apresentarmos 
as ações locais previstas 
quanto para ouvirmos suas 

previdência, moradia, 
transporte, cultura, espor-
te e lazer) Eixo II - Educa-
ção: assegurando direitos 
e emancipação humana
Eixo III -Enfrentamento 
da Violação dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa
Eixo IV - Os Conselhos de 
Direitos: seu papel na efe-
tivação do controle social 
na geração e implementa-
ção das políticas públicas.

tura às pessoas que sem-
pre fizeram peregrinação 
ao Santuário Nacional de 
Aparecida, oferecendo-
lhes os necessários pontos 
de apoio e infraestrutura.
Desde 2016, a Rota é com-
posta por cerca de 970 km, 
dos quais aproximada-
mente 500 km atravessam 
a Serra da Mantiqueira por 
estradas vicinais, trilhas, 
bosques e asfalto, propor-
cionando momentos de 
reflexão e fé, saúde física 
e psicológica e integração 
do homem com a nature-
za. Seguindo sempre as 
setas amarelas, o pere-
grino vai reforçando sua 
fé observando a natureza 
privilegiada, superando as 
dificuldades do Caminho 
que é a síntese da própria 
vida.

jovens por meio de cartas, 
ligações telefônicas e vi-
sitas domiciliares. Depois 
é só procurar o técnico do 
Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
mais próximo à residência 
para fazer uma entrevista 
social.
O valor do benefício ofer-
tado é de R$ 80,00 men-
sais. O cartão magnético 
é gerado pelo Banco do 
Brasil nominal ao jovem 
após vinculação ao pro-
grama. Para participar e 
permanecer no programa-
da idealizado pelo Cras é 
necessário participar das 
atividades socioeducati-
vas oferecidas.

demandas e dúvidas. Os 
encontros trazem um re-
torno muito rico para nós, 
com sugestões e debates 
sobre a melhor forma de 
tratar questões de inte-
resse da população, que 
envolvem aspectos como 
segurança e investimento 
em projetos educativos, 
sociais, culturais, esporti-
vos e de lazer”, afirma o 
coordenador de Desenvol-
vimento Social da Suzano, 
Israel Batista Gabriel.
A Suzano disponibiliza 
um canal direto de co-
municação com a comu-
nidade. Nele, é possível 
compartilhar críticas e 
sugestões. A ligação é gra-
tuita e pode ser realizada 
por meio do número 0800 
707 9810.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquis-
tado a simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica. 
Defende uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a 
partir do século 20, a neurótica ganhou destaque por apresentar bons re-
sultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando 
o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e nos fortalecemos. Por 
outro lado, quando não fazemos exercícios, o cérebro atrofia, perdendo 
a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. A prática desses 
exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude pequenos 
hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os ou-
tros, resolva revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fe-
chados, etc. Apesar se serem exercícios simples,eles estimulam o cérebro 
e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto quem está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- E que sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem 
vai pagar a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, ponha a mão no lugar 
do corpo que está doendo e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos nas virilhas e a velha ven-
do aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não 
ressuscitar os mortos...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe 
estranha ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso aí que eu coloquei hoje como resposta na prova de Ge-
ografia...

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si 
mesma. Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com 
alguém rico, ficam controlando e arrumam as maiores ciladas para afas-
tá-los de pessoas indesejadas, sempre com a desculpa de querer o melhor 
para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas atitudes traduzem muito 
um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por seus semelhan-
tes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos das 
desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade e o 
mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem 
sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam 
inventando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente 
dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o 
que elas consideram sua propriedade, seus filhos. Muitas explicam que 
querem poupá-los das dificuldades e, por isso, exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agi-
rem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária 
porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro inte-
resse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a 
vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes 
ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas 
amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.
Elogie em público, mas critique em particular.
É preciso viver não apenas existir.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A comunicação é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Uma amizade não morre e se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.

No próximo sábado (30/03) Caraguatatuba 
realiza 10º Jogos Recreativos e Esportivos 

Municipais do Idoso (JOREMI)

No Sábado (30/03), o 
Centro Esportivo Muni-
cipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), de Caraguatatu-
ba, realizará  o 10º Jogos 
Recreativos e Esportivos 
Municipais do Idoso (JO-
REMI). O evento será re-
alizado  a partir das 8h30, 
com encerramento às 17h. 
O 10º JOREMI é promo-
vido pela Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Recreação.
Idosos na mesa dão as 
mãos após rodada de do-
minó
O objetivo dos jogos é 
proporcionar aos idosos 
momentos de descon-
tração, integração e so-
cialização. Além disso, 
promover atividades que 
fornecem bem estar físico 
e mental, com orientação 
profissional especializada.
As modalidades dos jogos 
serão: atletismo (mascu-

lino e feminino); buraco 
(masculino e feminino); 
dominó (masculino e fe-
minino); damas (mascu-
lino e feminino); natação 
(masculino e feminino); 
tênis de campo (mascu-
lino e feminino); tênis de 
mesa (masculino e femi-
nino); malha, truco, vôlei 
adaptado (masculino e fe-
minino); bocha e xadrez 
(masculino e feminino).
O 10º JOREMI terá início 
no sábado (30/03/2019), 
às 8h30, no Cemug, no 
bairro Jardim Britânia 
e será a seletiva para os 
23º Jogos Regionais dos 
Idosos (JORI), que se re-
alizam de 30/04 a 05/05, 
ainda este ano, em São 
Sebastião, exceto nas mo-
dalidades dança de salão, 
vôlei adaptado e coreo-
grafia, pois já há equipes 
definidas.
As inscrições serão efetu-
adas no dia dos jogos, me-

diante a apresentação de 
um documento de identi-
dade e exame médico com 
data não superior a três 
meses. O atleta deverá ter 
idade de 60 anos ou com-
pletar em 2019.
Serviço:
Secretaria de Esportes e 
Recreação – Avenida José 
Herculano, 50, bairro Jar-
dim Britânia.
Programação do 10º JO-
REMI
Sábado – Dia 30/03/2019
8h30 – Cerimônia de 
Abertura
9h30 às 16h30 – atletismo, 
buraco, dominó, damas, 
natação, tênis de campo, 
tênis de mesa, malha, tru-
co, vôlei adaptado, dança 
de salão, bocha e xadrez.
17h – Premiação
Local: Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves – Avenida José 
Herculano, 50, bairro Jar-
dim Britânia.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 05/2019, Processo nº 11/2019, para Aquisição 
de Insumos Ambulatoriais. Abertura da Sessão Pública dia 29/03/2019 às 09:00 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 28/03/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal
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Prefeitura de Caraguatatuba
leiloa diversos equipamentos

no início dia 8 de abril

GM anuncia investimento de 
R$ 10 bilhões em São Paulo

OAB não aceitará inscrição
de acusados de

violência contra mulheres

A Prefeitura de Caragua-
tatuba promove um Leilão 
Público no dia 8 de abril 
(segunda-feira), às 14h, 
no Auditório “Maristela 
de Oliveira” da Fundação 
Educacional e Cultural 
da Cultural (Fundacc), no 
Centro. O leilão presen-
cial e eletrônico, pelo site 
http://www.lanceleiloes.
com.br/, colocará à venda 
bens inservíveis e de re-
cuperação antieconômica 
(onerosa), como veículos 
da frota municipal, mó-
veis, eletrodomésticos, 
aparelhos eletrônicos e 
materiais de escritório, es-
colar, informática e hospi-
talares.
Os lotes do número 1 ao 
38 podem ser visitados, 
mediante agendamen-
to prévio, nos dias 3, 4 e 
5 de abril na Secretaria 
de Esportes e Recreação 
(Centro Esportivo Muni-
cipal Ubaldo Gonçalves/
Cemug), no Jardim Britâ-
nia. O horário de visitação 
vai das 9h às 16h. O ende-
reço é Av. José Herculano 
(Rodovia Caraguá – São 
Sebastião), 50 – Jardim 
Britânia.  Os lotes de nú-
mero 39 ao 46 estão dis-
poníveis para visitação 
nos mesmos dias e horá-
rios em um galpão, na Rua 
Perequê, 16 B/Praça Jorge 
Castro – Travessão.
Quem for conhecer os pro-
dutos deve agendar a visi-
ta pelo telefone (12) 3883 
– 4445 ou pelo e-mail ri-
cardo.araujo@caraguata-
tuba.sp.gov.br, no setor de 
Patrimônio Mobiliário. As 
inspeções dos interessa-
dos serão acompanhadas 
por um servidor designa-
do pelo Departamento de 
Material e Patrimônio.
Entre os bens que podem 
ser adquiridos pelos com-
pradores estão micro-ôni-
bus, ônibus, caminhões, 
vans, escavadeiras, tra-

Nesta, terça-feira, dia 19, 
o Governador João Doria 
se reuniu com o presidente 
da General Motors Améri-
ca Latina, Carlos Zarlen-
ga, para anunciar que a 
montadora fará o aporte 
de R$ 10 bilhões em São 
Paulo, entre 2020 e 2024, 
nas plantas de São José 
dos Campos e São Caeta-
no do Sul.
Com os novos investimen-
tos, 15 mil empregos se-
rão preservados no Estado 
e outros 1,2 mil postos se-
rão criados (400 diretos e 
800 indiretos). “Não só re-
vertemos a decisão da GM 
de sair do Estado, como, 
agora, teremos R$ 10 bi-
lhões em investimentos”, 
declarou Doria.
A montadora se benefi-
ciará do Programa Incen-
tivAuto, lançado em 8 de 
março pelo Governador, 
que concederá descontos 
de até 25% do ICMS de-
vido nos produtos fabrica-
dos em São Paulo.

Medida também vale para 
quem agredir idosos e 
crianças
A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) não vai 
mais aceitar a inscrição 
em seus quadros de bacha-
réis em direito que tenham 
agredido mulheres, ido-
sos, crianças, adolescentes 
e pessoas com deficiên-
cia física e mental. Sem a 
inscrição no órgão, os re-
cém-formados não podem 
exercer a advocacia nem 
se apresentar como advo-
gados.
A edição de uma súmu-
la que torne os casos de 
agressões e violência 
contra mulheres, idosos, 
crianças, adolescentes e 
pessoas com deficiência 
física e mental um impedi-
tivo à inscrição na Ordem 
foi aprovada pelo plenário 
do Conselho Federal da 
OAB na segunda-feira, 
dia 18. 
A súmula com os detalhes 
da medida deve ser publi-
cada ainda esta semana, 
mas, segundo a assessoria 
da OAB, a decisão já está 

tores, arados, roçadeiras, 
pick ups, motocicletas, 
retroescavadeiras, pás-
carregadeiras, automó-
veis, cadeiras, mesas de 
escritório, armários, ca-
deiras, arquivos, estantes, 
impressoras, teclados, 
monitores de computador, 
computadores, fogões, 
ventiladores de teto, ba-
lanças, biombos, braça-
deiras de injeção, mesas 
de exames clínicos, pol-
tronas de dentista, entre 
outras coisas.
Credenciamento
Podem participar do lei-
lão pessoas maiores de 
18 anos e empresas regu-
larizadas. Os interessados 
devem efetuar o creden-
ciamento na Comissão de 
Avaliação de Bens Inser-
víveis e Leilão, no dia do 
certame (8/4), das 9h30 
às 11h30, na Fundacc, no 
Centro.
No ato do credenciamen-
to, é necessário apresentar 
para a Comissão de Lici-
tação, os seguintes docu-
mentos: RG, CPF, e com-
provante de residência, no 
caso de pessoas físicas; ou 
Estatuto/Contrato Social, 
CNPJ, comprovante de 
endereço e documento(s) 
de identificação do(s) só-
cio(s), no caso de empre-
sas.
Leilão Eletrônico – Quem 
for dar lances via inter-
net no Leilão Público da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba tem que se cadastrar 
no site www.lanceleiloes.
com.br.  Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones (11) 5811-0730 
/ 5513-3872 ou no e-mail 
lanceleiloes@lanceleilo-
es.com.
Durante o credenciamen-
to, o usuário deve forne-
cer corretamente todos os 
dados solicitados (que te-
rão caráter sigiloso e não 
serão divulgados pelo pro-

“Em São Paulo, nós va-
mos defender e gerar em-
pregos. E faremos isso 
sempre através do enten-
dimento, com políticas 
públicas. Assim, atuare-
mos na defesa do interesse 
dos trabalhadores”, finali-
zou o Governador.
IncentivAuto
A iniciativa tem o objetivo 
de modernizar a indústria 
automobilística no Esta-
do, ampliar a produção 
de veículos, gerar novos 
empregos e aumentar a re-
ceita a partir da oferta de 
descontos progressivos, 
de até 25%, do ICMS de-
vido nos produtos fabrica-
dos em São Paulo.
Para participar do progra-
ma, as empresas interes-
sadas devem apresentar 
plano de investimento 
superior a R$ 1 bilhão no 
Estado e criar, no mínimo, 
400 postos de trabalho. 
O desconto de ICMS au-
menta de acordo com o 
tamanho do investimento 

em vigor, podendo ser 
aplicada pelas seccionais 
da Ordem.
Os conselheiros concor-
daram com a tese de que 
quem incorre em qualquer 
um destes casos não tem 
idoneidade moral para 
exercer a profissão. Ao 
analisar a proposta apre-
sentada pela Comissão 
Nacional da Mulher Ad-
vogada, que tratava espe-
cificamente da violência 
contras as mulheres, o re-
lator, o conselheiro Rafael 
Braude Canterji, afirmou 
que, mesmo que ainda não 
tenha sido julgada pelo 
Poder Judiciário, a sim-
ples denúncia é um fator 
contrário à aceitação do 
acusado nos quadros da 
OAB.
“A violência contra a mu-
lher, decorrente de menos-
prezo ou de discriminação 
à condição de mulher, não 
se limitando à violência 
física, constitui sim fa-
tor apto a caracterizar a 
ausência de idoneidade 
moral necessária para a 
inscrição na OAB, inde-

vedor do site aos outros 
usuários, com exceção do 
“login”). Após o cadastro, 
o provedor do site entrará 
em contato com o usuário 
para checar as informa-
ções prestadas e liberar o 
acesso ao sistema, realiza-
do por meio de “login” e 
senha.
O edital completo com 
os detalhes dos itens está 
disponível no link http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/licitacoes/ (Parte 
do site da Prefeitura de 
Caraguatatuba destinada 
à Empresa). O documento 
pode ser baixado median-
te a cadastro prévio no 
E-Licitações. A Fundacc 
fica na Rua Santa Cruz, 
396 – Centro. Mais infor-
mações pelos telefones 
(12) 3883-4445 (Patri-
mônio Mobiliário) e (12) 
3897-1133 (Secretaria de 
Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento).
Serviço
Leilão Público da Prefei-
tura de Caraguatatuba
Dia: 8 de abril (segunda-
feira)
Horário: 14h
Local: Fundacc (Presen-
cial) e http://www.lance-
leiloes.com.br/ (Leilão 
eletrônico/online)
Endereço: Rua Santa 
Cruz, 396 – Centro
Informações e agenda-
mento visitas: (12) 3883-
4445 ou pelo e-mail ricar-
do.araujo@caraguatatuba.
sp.gov.br
Dias de visitação: 3, 4 e 5 
de abril, das 9h às 16h
Local de exposição dos 
bens: Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug)/ Av. José 
Herculano (Rodovia Ca-
raguá – São Sebastião), 50 
– Jardim Britânia;   e Rua 
Perequê, 16 B/Praça Jorge 
Castro – Travessão
Outras informações: (12) 
3897-1133

feito pela montadora e só 
é repassado após a conclu-
são do aporte.
Entre os critérios, poderão 
ser aceitas propostas de 
novas fábricas, novas uni-
dades de produção, novos 
produtos e expansão de 
plantas industriais.
As empresas inicialmen-
te deverão apresentar os 
projetos junto à Comissão 
de Avaliação da Política 
de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado de São 
Paulo, constituída por in-
tegrantes das secretarias 
da Fazenda e Planejamen-
to e de Desenvolvimento 
Econômico.
Uma vez aprovados, os 
projetos serão acompa-
nhados pela Investe São 
Paulo (Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitivida-
de) por meio de relatório 
demonstrativo semestral 
do cumprimento do cro-
nograma de execução do 
projeto de investimento.

pendentemente da ins-
tância criminal, sendo 
competentes os conselhos 
seccionais para delibera-
ção dos casos concretos”, 
afirmou Canterji em seu 
voto – que foi seguido pe-
los outros conselheiros.
“A OAB não pode com-
pactuar com aquele que 
pratica a violência contra 
a mulher. Esse é o recado 
que a gente espera com a 
aprovação dessa súmula, 
no sentido de dizer que 
esse é um valor essencial 
para a OAB”, ressaltou a 
conselheira e presidente 
da Comissão Nacional da 
Mulher Advogada, Danie-
la Lima de Andrade Bor-
ges.
Segundo a OAB, no pro-
cesso de inscrição, os can-
didatos devem apresentar 
atestado de antecedentes 
criminais – documento 
que traz informações so-
bre processos ou condena-
ção em casos de violência. 
Anualmente, cerca de 100 
mil bacharéis em direito 
obtêm a inscrição na OAB 
e se tornam advogados.
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Prefeitura de Pinda lança
aplicativo da ouvidoria

Inscrições para castração 
gratuita devem ser feitas 

na Prefeitura de Pinda

Governo de São Paulo promove 
82 ações de regularização
fundiária em 73 municípios

Prefeitura de Pinda divulga
os bancos conveniados

para pagar o IPTU

Pindamonhangaba está 
lançando um aplicativo 
para facilitar o acesso da 
população à Ouvidoria. 
Por meio do Eouve, os 
pindamonhangabenses 
poderão reclamar, sugerir, 
se informar ou denunciar 
problemas do município. 
O eOuve já está disponí-
vel no Google Play, App 
Store ou no site www.pin-
da.sp.gov.br.
Com o eOuve, o pindamo-
nhangabense poderá aces-
sar serviços de várias se-
cretarias e manter contato 
on-line usando celular, ta-
blet ou computador. Após 
baixar o aplicativo, bas-
ta selecionar a cidade de 
Pindamonhangaba. A par-
tir daí, um cadastro sim-
ples identifica o cidadão. 

A castração de cães está 
programada para aconte-
cer no bairro Cidade Nova 
neste mês. Os interessados 
deverão procurar a Prefei-
tura de 20 a 26 de março 
para realizar a inscrição.
Para tanto, é necessário 
que o proprietário do ani-
mal apresente: compro-
vante de endereço, cópia 
do documento pessoal 
com foto, além de preen-
cher a ficha de inscrição e 
termo de autorização ci-
rúrgica. 
O preenchimento da ficha 
deverá ser feito no Setor 
de Protocolo da Prefeitu-
ra, das 8 às 17 horas. As 

O Governo de São Paulo 
realiza, por meio da Fun-
dação Itesp, vinculada 
à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, um total de 82 
ações do Programa de Re-
gularização Fundiária Ur-
bana e Rural, envolvendo 
73 municípios de diversas 
regiões do Estado. 
Os atos serão formaliza-
dos em evento no dia 20 
de março, a partir das 10h, 
no auditório Espaço da 
Cidadania André Franco 
Montoro, no prédio da se-
cretaria, no centro da capi-
tal.
No evento, serão celebra-
das assinaturas de convê-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização, divulga os 
bancos conveniados para 
pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), deste ano. A 
intenção é facilitar o paga-
mento aos moradores de 
Pindamonhangaba.
De acordo com o Depar-
tamento de Receitas e Fis-
calização, os cinco bancos 
conveniados são: Itaú, 
Santander, Caixa, Bra-

Todas as secretarias de 
Pindamonhangaba estão 
relacionadas no aplicativo 
e os serviços disponíveis 
também.
De acordo com o secre-
tário adjunto de Adminis-
tração, Danilo Velloso, ao 
selecionar uma secretaria, 
o contribuinte pode esco-
lher o assunto e a catego-
ria: elogio, informação, 
reclamação ou sugestão. 
“O eOuve tem ainda um 
espaço para que o cidadão 
diga algo sobre o assunto 
que o motivou o contato”, 
explicou. “O aplicativo 
eOuve também ajuda na 
gestão do município, uma 
vez que permite visualizar 
todos os bairros da cidade. 
Através do mapa é pos-
sível acompanhar quais 

inscrições e o procedi-
mento cirúrgico não terão 
custos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantin-
do assim a plena recupera-
ção no animal.
O serviço de castração 
tem como objetivo a iden-
tificação e ao controle po-
pulacional dos animais em 
Pindamonhangaba na re-
gião sudeste, que abrange 
os bairros: Cidade Nova, 
Feital, Jardim Eloyna, 
Campinas, Jardim Regina, 
Triângulo e Goiabal.
No total, serão castrados, 
gratuitamente, 400 cães. 

nios para a regularização 
fundiária de mais de 5,8 
mil imóveis em 15 municí-
pios; assinaturas de termos 
aditivos de convênios que 
permitirão a continuidade 
de trabalhos que benefi-
ciarão ocupantes de mais 
de 9,6 mil imóveis em 17 
municípios; assinaturas de 
protocolos de intenções 
para a realização de estu-
dos prévios com vistas à 
apresentação de diagnósti-
cos fundiários para futura 
celebração de convênios 
em 9 municípios; entregas 
de diagnósticos fundiários 
a 5 municípios; e entre-
gas de trabalhos técnicos 

desco e Banco do Brasil, 
e todos estes podem rece-
ber tributos municipais. O 
diretor de Receitas e Fis-
calização, Vicente Corrêa 
da Silva, explica que o 
pagamento pode ser reali-
zado por meio do aplica-
tivo internet banking ou 
até mesmo nas lotéricas, 
porém somente o Santan-
der receberá o pagamento 
pela “boca do caixa” devi-
do ao contrato antigo que 
o banco possui com a Pre-
feitura. Além do IPTU, to-

bairros estão gerando as 
maiores demandas e de 
que tipo”.
De acordo com o ouvidor 
da Prefeitura, Evandro 
Gomes, os canais tradicio-
nais de atendimento por 
telefone e direto na Ouvi-
doria continuam abertos, 
mas o eOuve é uma ferra-
menta extraordinária colo-
cada à disposição da cida-
de de Pindamonhangaba.
PASSO A PASSO PARA 
UTILIZAR O EOUVE
1- Baixe o aplicativo e se-
lecione Pindamonhangaba 
ou acesse pelo site www.
pinda.sp.gov.br
2- Faça seu cadastro
3- Clique no ícone da se-
cretaria que deseja infor-
mações, reclamações ou 
sugestões

As cirurgias serão reali-
zadas no sábado (30) e no 
domingo (31). 
Segundo o Departamen-
to de Riscos e Agra-
vos à Saúde, a castra-
ção gratuita está sendo                                    
realizada por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
localidades serão contem-
pladas.
Esta é a terceira ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bair-
ros da proximidade.

diversos, como plantas, 
memoriais descritivos e 
matrículas, a outros 9.
Também será anunciada a 
entrega de 2.729 títulos de 
propriedade em 26 muni-
cípios e celebrado contra-
to de prestação de serviços 
técnicos especializados 
para execução de levan-
tamento topográfico geor-
referenciado e regulariza-
ção fundiária do Viveiro 
Municipal de Jacareí. Os 
municípios beneficiados 
estão nas regiões Norte, 
Noroeste, Oeste, Sudoes-
te, Sudeste e Sul, atendi-
das por diversos escritó-
rios da Fundação Itesp.

dos os tributos municipais 
como: Imposto Sobre Ser-
viço de Qualquer Nature-
za (ISSQN), Imposto So-
bre Transmissão de Bens e 
Inter-vivos (ITBI) e taxas 
podem ser pagos nos ban-
cos conveniados.
A arrecadação provenien-
te do IPTU possui o intui-
to de destinar pleno de-
senvolvimento da cidade, 
como bem-estar, saúde, 
educação, limpeza pública 
e outras áreas de interesse 
público.


