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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda realiza
serviços de roçada

e capina pela cidade

João do Pulo
recebe Rebanhão 2019

Projeto Camerata Jovem 
abre inscrições para

cursos de música em Pinda

Perequê-Mirim recebe
Campanha de Castração 

neste sábado (23/02)

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, dá andamento aos 
serviços de limpeza de 
vegetação, roçada e capi-
na nos bairros da cidade, 
além da retirada de entu-
lho de áreas públicas e po-
das de árvores.
Desde o final de janeiro, 
diversas equipes estão nas 

Durante os dias de car-
naval, as paróquias de 
Pindamonhangaba esta-
rão reunidas em louvor e 
adoração no Rebanhão. O 
evento que recebe apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promete reunir 
os católicos que desejam 
se refugiar durante os dias 
de folia, no centro esporti-
vo João do Pulo. O Reba-
nhão acontecerá de sexta-
feira (1/3) até terça-feira 
(5/3).
É comum que durante os 
dias de carnaval, os reli-
giosos façam retiros, uma 
opção para os católicos é 
o Rebanhão, o evento que 
é mantido pela RCC (Re-
novação Carismática Ca-
tólica) tem como objetivo 
reunir as pessoas em ora-
ção. O tema escolhido em 
2019 é uma passagem bí-
blica “O amor de Deus foi 
derramado em nossos co-
rações pelo Espírito Santo 
que nos foi dado”.
A programação do Reba-
nhão deste ano começa 
ainda na sexta-feira (1/3), 
com a santa missa de 
abertura às 20 horas, nos 

O Projeto Camerata está 
com inscrições abertas 
para cursos de música ins-
trumental. São 80 vagas 
para cursos de Cordas, So-
pro e Percussão Sinfônica 
Rudimentar. As aulas são 
gratuitas e não é preciso 
ter conhecimento nem ins-
trumento musical.
O programa conta com 
cursos de Cordas (vio-
lão), Sopro (flauta trans-
versal, clarinete, saxofo-
ne, trompete, trombone, 
trompa, eufônio e tuba) 
e Percussão (bateria, glo-
ckenspiel, caixa, prato, 

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Saúde, realiza, neste 
sábado (23/02), Campanha                                                       
de Castração na CEI-E-
MEI ADI Adriana Apare-
cida Cassiano, das 9h às 
13h. Os animais devem 
ser levados em coleiras e 

ruas realizando o serviço 
em vários bairros, ao mes-
mo tempo, para atender a 
demanda da cidade. Lem-
brando que nos dias chu-
vosos, o serviço precisa 
ser interrompido.
No Castolira, por exem-
plo, grande parte do ser-
viço foi finalizado, com 
roçada e capina das áreas 
públicas e de rotatória do 

outros dias as atividades 
começarão sempre às 13 
horas e terminarão tam-
bém com a santa missa às 
20 horas. Os celebrantes 
serão os padres: Luciano, 
Gustavo, Kleber e Victor 
Hugo. Além da presença 
dos pregadores: Angelino, 
Anastácia, Leo e Maura, 
haverá também momentos 
reservados para confissão.  
O evento que faz parte 
do calendário municipal 
terá também um espaço 
reservado somente para 
as crianças, o “Rebanhão 
Kids”. Haverá também 
durante os dias de evento 
uma lanchonete para os 
participantes.
A missionária da Comu-
nidade Católica Alicerce, 
Bruna Ferreira, explica 
que objetivo do Reba-
nhão é proporcionar um 
ambiente familiar e agra-
dável para todos. “Mo-
mentos que envolvem 
oração, louvor, dança e, 
para encerrar, missa todos 
os dias! São dias intensos 
para que o jovem e as fa-
mílias possam ter uma 
outra opção para viver 

bumbo, quintom). Para 
se inscrever é preciso ir 
à sede do Projeto Jataí, 
portando o documento 
pessoal e comprovante de 
endereço. Menores de ida-
de devem comparecer ao 
local, acompanhados pelo 
responsável. O programa 
é destinado às crianças, 
adolescentes e jovens de 
10 a 29 anos de idade.
O Projeto atende anual-
mente, em seus diversos 
cursos e oficinas, cerca 
de 650 pessoas residen-
tes na região do Distrito 
de Moreira César, sendo 

guias ou com focinheiras, 
caso seja de porte grande 
ou agressivo; e os gatos 
em caixas de transporte 
para todos sejam micro-
chipados.
Serão 40 va-
gas oferecidas para                                                                          
encaminhamento de 

bairro. O mesmo está sen-
do feito no Vila Rica, no 
Cidade Jardim, na rua Sa-
grados Corações (incluin-
do viaduto e seu entorno), 
Mombaça, Carangola, en-
tre outros.
Importante destacar que 
as áreas particulares são 
de responsabilidade dos 
proprietários, que ficam 
passíveis de multas.

esse carnaval a fim de ter 
um encontro pessoal com 
Deus descobrindo assim, 
a alegria que não passa”, 
conclui.
Segundo o coordenador 
do grupo de oração São 
José, Dorival dos Santos, 
que participará do Reba-
nhão, “o evento acontece 
há 35 anos e é resultado 
da parceria da RCC em 
comunhão com a igreja 
católica”. O Rebanhão 
deste ano contará com a 
participação de sete pa-
róquias da cidade: Nossa 
Senhora Assunção, Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Rainha dos Apósto-
los, São Miguel Arcanjo e 
Nossa Senhora de Fátima, 
e seus respectivos grupos 
de oração.
A expectativa dos orga-
nizadores é que o evento 
que possui entrada fran-
ca, atraia cerca de cinco 
mil pessoas para o centro 
esportivo João do Pulo 
que está localizado na rua 
Eng. Orlando Drummond 
Murgel,493, Parque São 
Domingos.

a maioria em situação de 
risco e vulnerabilidade so-
cial e tem como objetivo 
promover cultura através 
do ensino gratuito de mú-
sica instrumental erudita 
e popular. As inscrições, 
aulas e ensaios acontecem 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 11h e das 13h 
às 16h30 na sede do Pro-
jeto Jataí, que fica na rua 
Olímpio Marcondes Aze-
redo, 281, Loteamento 
Azeredo – Moreira César. 
Mais informações podem 
ser obtidas através do tele-
fone (12) 3637-4100.

castração a clínicas ve-
terinárias credencia-
das junto à Secretaria 
de Saúde. Interessados                                               
devem levar cópia do RG; 
CPF, comprovante de en-
dereço e comprovante de 
renda de até três salários 
mínimos.
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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

A alcachofra é uma planta medicinal, serve para ajudar no tratamento 
da anemia, aterosclerose, diabetes, doenças do coração, febre, fígado, 
fraqueza, gota, hemorróidas, hemofilia, pneumonia, reumatismo, sífilis, 
tosse, uréia, urticária e problemas urinário. As propriedades da alcacho-
fra incluem sua ação anti-esclerótica, depurativa do sangue, digestiva, 
diurética, laxante, anti-reumática, anti-tóxica, hipotensora e anti-térmica. 
A alcachofra pode ser consumida ao natural, em forma de salada crua 
ou cozida, chá ou em cápsula industrializadas. As cápsulas da alcachofra 
devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia, 
juntamente com um pouquinho de água. A alcachofra está contra-indicada 
para indivíduos com obstrução do ducto biliar, durante a gravidez e ama-
mentação. Não foram encontrados efeitos colaterais da alcachofra. 
Chá de alcachofra: Coloque numa xícara de água fervente, de 2 a 4 gra-
mas de folhas de alcachofra e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba 
a seguir.

Humor

O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a 
mãe em casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando 
chegaram em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar!
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase 
com o verbo hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O telefone toca na Delegacia e ouve-se uma voz desesperadora:
- Socorro! Venham logo! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de 
um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu! 
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto de lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito im-
portante para qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individu-
alista precisa compartilhar certos momentos da sua vida. Não é só nas ho-
ras difíceis que precisamos de um ombro amigo para nos apoiar e acolher 
nossa dor. Também nas horas de alegria é preciso ter alguém com quem 
comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho, sem ninguém que 
nos aplauda em erga um brinde às nossas conquistas. Antes de declarar 
para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma sobre o assunto.

Pensamentos, provérbios e citações

 Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distancia “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

Munícipes tem até dia 28 de fevereiro para 
participar de Consulta Pública para

adequação do Plano Diretor ao ZEE/SLN

Até 28 de fevereiro de 
2019 os munícipes podem 
participar da consulta pú-
blica via internet, dispo-
nível desde setembro de 
2018 para adequação do 
macro zoneamento do mu-
nicípio, previsto no Plano 
Diretor, ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico 
(ZEE) do Litoral Norte. 
Na consulta, o cidadão 
responde a um questio-
nário com nome, e-mail, 
sexo, escolaridade, tipo de 
interessado (morador, de-
tentor de área, profissional 
técnico ou outro), profis-
sional técnico (arquiteto/
urbanista, engenheiro, 
corretor de imóveis ou ou-
tro), tipo de alteração pre-
tendida (residencial, rural, 
comercial ou industrial) e 
no quadro “especifique”, 
o interessado deve descre-
ver a alteração sugerida.
De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca, Mar-
cel Giorgeti, coordenador 
geral do Grupo Gestor, as 
pessoas podem enviar su-
gestões sobre alterações 
na tipologia que desejam 
em suas áreas, baseadas 
nas delimitações já exis-
tentes. “Vamos avaliar a 
legalidade e viabilidade 
dos pedidos. Acreditamos 
que Caraguatatuba ainda 
irá crescer muito, por isso 
nosso objetivo é fazer um 
planejamento para que 
esse desenvolvimento seja 
feito da melhor maneira, 
gerando expansão eco-
nômica, mas sempre res-
peitando nossas maiores 
características que são as 
praias, mananciais e todas 
as belezas naturais do nos-
so entorno”, destacou.

As sugestões serão anali-
sadas pelo Grupo Gestor 
para a Revisão do Plano 
Diretor e apresentadas 
ao Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e ao 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
de Caraguatatuba para de-
liberação. 
Após a apreciação dos 
órgãos, a proposta vai ser 
discutida em audiências 
públicas e encaminha-
da para a Câmara Mu-
nicipal. A discussão da 
minuta de projeto de lei                             
complementar com ade-
quação aos mapas do zo-
neamento de uso e ocupa-
ção do solo do município 
ao ZEE/SLN serão feitas 
em audiências públicas 
previstas para o 1º semes-
tre de 2019.
O Grupo Gestor para a 
Revisão do Plano Diretor 
é formado por um grupo 
multidisciplinar que visa 
analisar tecnicamente os 
aspectos de cada área. O 
grupo conta com mem-
bros da Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca, Secretaria 
de Urbanismo, Secretaria 
de Planejamento e Desen-
volvimento Estratégico, 
Secretaria de Habitação e 
Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos.
ZEE/SLN
O Decreto Estadual nº 
62.913/2017 trata do Zo-
neamento Ecológico-E-
conômico do Setor do 
Litoral Norte, estabele-
cendo as normas de uso 
e ocupação do solo e de 
manejo dos recursos na-
turais a serem observadas 
em cada uma das zonas 
e subzonas de que trata o 

Plano Estadual de Geren-
ciamento Costeiro, insti-
tuído pela Lei Estadual nº 
10.019/1998 e atualizado 
Lei n° 15.688/2015.
O Zoneamento Ecológi-
co-Econômico engloba 
os ecossistemas terrestres, 
marinhos e de transição, 
sendo que, por suas ca-
racterísticas especiais, os 
ecossistemas de transição 
poderão ter suas normas, 
diretrizes e metas estabe-
lecidas ora no Zoneamen-
to Terrestre, ora no Zone-
amento Marinho, ou ainda 
em ambos, nos municípios 
de Caraguatatuba, São Se-
bastião, Ilhabela e Ubatu-
ba.
Previsto na Lei nº 
10.257/2001 (Estatuto das 
Cidades), o Plano Diretor 
é o instrumento básico da 
política de desenvolvi-
mento urbano e do plane-
jamento municipal, além 
de ser legislação obriga-
tória para cidades com 
mais de 20 mil habitantes. 
Aprovado em 2011, o Pla-
no Diretor de Caraguata-
tuba (Lei Complementar 
42/2011) passou por revi-
são após cinco anos de vi-
gência (Lei Complemen-
tar 73/2018).
Mais informações pode 
ser obtidas na Secretaria 
de Urbanismo, localizada 
na Av. Brasil, 749 – Su-
maré ou pelo telefone (12) 
3886-6060 / e-mail  ur-
banismo@caraguatatuba.
sp.gov.br e na Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca, que fica 
na Rua Santos Dumont, 
502 – Centro, ou pelo te-
lefone é o (12) 3897-2530. 
O atendimento ao público 
é das 9h às 16h30.
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Teatro Mario Covas recebe
oficina de dança e espetáculo
gratuito ‘Fados e Outros Afins’

Tradicional Bloco das Piranhas é 
diversão do Carnaval de

Rua de Caraguatatuba no sábado

A dança toma conta do Te-
atro Mario Covas (TMC), 
na quarta-feira (27) com 
o espetáculo ‘Fados e 
Outros Afins’, às 20h. A 
apresentação, onde o pú-
blico assiste a encenação 
em cima do palco, é gra-
tuita e tem 100 ingressos 
disponíveis que podem ser 
retirados com 1h de ante-
cedência na bilheteria do 
teatro.
No mesmo dia também 
será realizada a Oficina 
de Estudo do Movimen-
to, das 14h às 17h. Os in-
teressados em preencher 
as 20 vagas devem entrar 
em contato com a produ-
ção pelo e-mail: ciama-
rianamunizdanca@gmail.
com e realizar a inscrição 

A diversão é garantida 
no sábado de Carnaval 
(02/03) com a passagem 
do tradicional Bloco das 
Piranhas. Mais de 15 mil 
pessoas são esperadas para 
essa festa que vai movi-
mentar a Avenida da Praia, 
no Centro. A concentração 
é a partir das 17h, nas qua-
dras esportivas próximas à 
ponte do rio Santo Anto-
nio e a saída às 18h.
A animação fica por con-
ta da Banca Saca Rolha e 

gratuita.
Para este espetáculo, a 
bailarina Mariana Mu-
niz fez uma imersão 
em suas origens bra-
sileira e nordestina,                                                    
numa dramaturgia con-
cebida a partir de seu 
corpo, como uma via-
gem poética de Lisboa 
(Portugal) a Recife (Per-
nambuco), sob a direção 
de Maria Thaís, em um                                               
encontro de duas mulhe-
res referências no Teatro e 
na Dança.
Na criação e composição 
do solo ‘Fados e Outros 
Afins’, Maria Thaís e Ma-
riana Muniz exploram o 
hibridismo de linguagens 
artísticas da dança e do 
teatro que servem à am-

Trio Elétrico e os foliões 
seguem pela passarela do 
samba até a Praça Tom 
Ferreira, onde recebem o 
famoso banho com jatos 
de água.
A principal característica 
do Bloco das Piranhas é 
que homens saem vesti-
dos de mulher e vice-ver-
sa, mas sempre com muita 
diversão.
Um dos blocos mais an-
tigos de Caraguatatuba, 
ele nasceu em 1983 após 

pliação dos limites das 
conexões entre questões 
cênicas, coreográficas, 
dramatúrgicas, visuais e 
performáticas.
Serviço
Espetáculo ‘Fados e Ou-
tros Afins’
Dia: 27/2, quarta-feira
Hora: 20h
Ingresso: Retirar com 1h 
de antecedência no TMC
Oficina de Estudo do Mo-
vimento
Dia: 27/2, quarta-feira
Hora: 14h às 17
Inscrição: ciamarianamu-
nizdanca@gmail.com
Local: Avenida Goiás, 
187, Indaiá – Caraguata-
tuba
Mais informações: (12) 
3881-2623

a brincadeira de um grupo 
de 10 amigos que queriam 
um carnaval diferente, en-
tre ele, o famoso Chico 
Tanque, que saía os quatro 
dias vestido de mulher. 
Segundo os integrantes 
do bloco, foram as brinca-
deiras e as gozações feitas 
com turistas e motoristas 
que param para ver a fo-
lia que deram origem ao 
apelido de ‘piranhas’ e o 
nome pegou, assim como 
a tradição.

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

Livro D-25, FLS. nº 40, Termo nº 6949
Faço saber que pretendem se casar LUCAS RANGEL e MARIANA GABRIELA DE OLIVEIRA, apresentando os do-
cumentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 15 de setembro de 1993, de profissão auxiliar de serviços gerais, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Santa Paula, nº 55, fundos, Chácara Canaã, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de DEVANIR JOSÉ RANGEL, 
de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 4 de abril de 1970 e de ANDREIA APARECIDA RANGEL, de 46 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de julho de 1972, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural 
de Taubaté-SP, nascida em 21 de novembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JULIO CESAR DE OLIVEIRA, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data 
de 30 de março de 1971 e de ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 
de junho de 1970, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 43, Termo nº 6954
Faço saber que pretendem se casar EDMAR LEITE e MÔNICA GRACIETE DOS SANTOS, apresentando os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 
11 de junho de 1981, de profissão auxiliar logistico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Professor Ho-
mero de Mello Oliveira, nº 34, Cidada Jardim, Pindamonhangaba/SP, CEP 12424-250, filho de JOSÉ DA SILVA LEITE, de 
61 anos, natural de São José do Barreiro/SP, nascido na data de 15 de janeiro de 1958 e de MIRIAM CRISTINA LEITE, de 
58 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 13 de outubro de 1960, residentes e domiciliados em Pindamo-
nhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 8 de março de 1993, de profissão manicure, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada na Rua Arcanjo Banhara, nº 100, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de MARÇAL 
PEREIRA DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 25 de maio de 1965, residente e domiciliado 
em Pindamonhangaba/SP e de CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 18 de fevereiro de 1969, 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. 

Tremembé, 21 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Bloco do Erê
Carnaval 2019

Bebiano é exonerado e general
Floriano Peixoto Vieira Neto assume

Detran.SP leiloa 440
veículos em Cruzeiro

Teatro no Retiro
Feliz em Tremembé

O Bloco do Erê, comple-
tando  19 anos de Carna-
val, é o Bloco de Carnaval 
de maior tradição e com 
mais tempo em atividade 
ininterrupta na cidade de 
Tremembé-SP levando 
cultura, lazer, educação a 
crianças e adolescentes, a 
cada é escolhido um tema 
e uma música para ser 
cantada este ano, para o 
temp é “livre com você” 

A exoneração do advoga-
do Gustavo Bebianno Ro-
cha do cargo de ministro-
chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da Repú-
blica foi publicada ontem, 
dia 19 no Diário Oficial da 
União. O general da reser-
va Floriano Peixoto Vieira 
Neto assumirá a pasta.
O porta-voz da Presidên-
cia, Otávio do Rêgo Bar-
ros, anunciou na segunda-
feira, dia 18, a exoneração 
de Bebianno e informou 
que foi uma “decisão de 
foro íntimo” do presidente 
Jair Bolsonaro.
Minutos depois, a Presi-

Apenas online, evento vai 
leiloar carros e motos com 
direito a documentação e 
também para desmanche e 
reciclagem
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) leiloa, na 
quinta-feira, dia 21, 440 
veículos removidos por 
infrações de trânsito em 
Cruzeiro e região. Des-
ses, 24 têm direito a docu-
mentação e podem voltar 
a circular. O restante será 
destinado a reciclagem e 
desmanches credenciados.
O leilão será realizado on-
line no site (www.euamo-
leilao.com.br) a partir das 
10h. Pessoas físicas, a par-
tir dos 18 anos, só podem 
adquirir os veículos com 
direito a documentação. O 
pagamento deve ser feito 
à vista. Após o arremate, 
os débitos são baixados e 
é necessário que o com-
prador efetue a transferên-
cia do veículo para o seu 
nome, emitindo um novo 
documento para o veículo.
Cabe salientar, contudo, 
que se o valor da venda 
não for suficiente para co-
brir as dívidas, o antigo 
proprietário continuará 
responsável por quitá-las.
As fotos dos veículos esta-

A peça YAGA - Histórias 
para crianças corajosas da 

exaltando o amor, o afeto 
e aproximando as pessoas 
de diversas idades e con-
dições sociais através do 
Carnaval. São oferecidos 
gratuitamente a crianças 
e adolescentes fantasias, 
adereços e instrumentos 
musicais. Este ano o Blo-
co do Erê vai contar com 
a participação especial do 
Violeiro Moreno Overá e 
Banda (de São Luiz do Pa-

dência da República di-
vulgou um vídeo, de pou-
co mais de um minuto, em 
que Bolsonaro agradece 
a colaboração do ex-mi-
nistro e atribui a mal-en-
tendidos os motivos pelos 
quais ele foi exonerado.
Floriano Peixoto, secretá-
rio executivo da Secreta-
ria-Geral da Presidência, 
assumirá de forma defini-
tiva o comando a secreta-
ria. A pasta é responsável 
pela implementação de 
medidas para modernizar 
a administração do gover-
no e avançar em projetos 
em curso. É uma das pon-

rão disponíveis no site do 
leiloeiro. O número de lo-
tes a serem leiloados está 
sujeito a alterações, pois 
os proprietários podem 
regularizar a situação de 
seus veículos e retirá-los 
do pátio antes da realiza-
ção do evento.
Visita ao pátio – Os inte-
ressados no leilão podem 
fazer inspeção visual dos 
veículos no pátio nes-
ta terça, dia 19, e quarta, 
dia 20, sempre das 9h às 
17h. Os pátios em Cruzei-
ro ficam na avenida Drº. 
Adriano Marrey Júnior, 
563, no bairro Santa Lu-
zia, e na rua Afonso Pena, 
290, no centro.
Regras – Os leilões são 
realizados conforme de-
termina a legislação fe-
deral. Os veículos remo-
vidos por infração às leis 
de trânsito, como, por 
exemplo, falta de licencia-
mento, podem ir a leilão 
caso não sejam retirados 
por seus proprietários em 
até 60 dias, exceto os que 
têm pendência judicial, de 
acordo com a lei federal 
13.160, de 2015.
Antes de ir a leilão, po-
rém, o dono do veículo 
é notificado e tem prazo 
para reaver o bem. A no-

Severina                         Cia 
de Teatro animou a manhã 

raitinga) e do Rapper Den-
dê, inovando e fazendo a 
interação entre a lingua-
gem musical das marchi-
nhas do Vale do Paraíba 
com a viola caipira, o Rap/
Hiphop, e os tambores da 
Escola do Congo.
Quem chegar na hora 
pode participar do desfile 
com seus filhos e amigos!
No Carnaval irá desfilar 
no dia 04/03/2019.

tes entre o Palácio do Pla-
nalto e a sociedade.
Bebianno, presidente do 
PSL na época da campa-
nha eleitoral, é suspeito de 
irregularidades no repasse 
de recursos do Fundo Es-
pecial de Financiamento 
de Campanha para candi-
datas do partido.
Em nota divulgada na se-
mana passada, ele negou 
as irregularidades. “Rei-
tero meu incondicional 
compromisso com meu 
país, com a ética, com o 
combate à corrupção e 
com a verdade acima de 
tudo”, disse.

tificação é feita por meio 
de edital publicado no 
Diário Oficial do Estado 
e no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br). 
Passado o prazo legal e 
não havendo manifestação 
do responsável, o veículo 
é relacionado para leilão.
O Detran.SP é responsável 
apenas por veículos remo-
vidos pela Polícia Militar, 
em perímetro urbano, por 
infrações que competem 
ao Estado fiscalizar, como 
racha, manobra perigosa, 
falta de licenciamento, ve-
ículo sem placa ou com a 
placa ilegível.
Veículos removidos por 
estacionamento irregular, 
por exemplo, são de res-
ponsabilidade das prefei-
turas. Aqueles removidos 
em estradas são de respon-
sabilidade dos órgãos que 
atuam em rodovias, como 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF).
Veículos removidos por 
envolvimento em crimes 
são de responsabilidade 
da Secretaria da Seguran-
ça Pública (SSP) e aqueles 
com pendências judiciais 
competem ao Poder Judi-
ciário.

da escola Nicolau Couto 
Ruiz


