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A GAzetA dos Municípios

Fiscalização emite sete
notificações de embargo a 

obras reincidentes em Taubaté

Mistau homenageia Mestre
Justino em exposição em Taubaté

Ciclista Taubateana
lidera ranking brasileiro

de Mountain Bike

Fundo Social promove café caipira 
com roda de viola neste domingo, 

no Parque da cidade em Pinda

Fiscalização da Prefeitura 
de Taubaté na zona rural 
do município resultou na 
emissão de sete notifica-
ções de embargos de cons-
truções irregulares. 
Os fiscais retornaram a 
cinco bairros para checar 
se notificações anteriores 
estavam sendo obedeci-
das.
Foram percorridas as regi-
ões do Barreiro, Chácara 
Ingrid, Dallas, Fazenda 

Até o dia 14 de agosto, o 
Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau) 
apresenta uma exposição 
sobre Mestre Justino.
O museu pode ser visitado 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h e aos sá-
bados e domingos das 9h 
às 13h. O acervo consiste 
em reproduções da obra 
de Mestre Justino, ideali-
zadas por alunos e profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino no ano de 2017, 
com material totalmen-

No último final de sema-
na, a ciclista de Tauba-
té Stefanye Lindolfo foi 
bicampeã na etapa XCO 
(Mountain Bike Olím-
pico) e XCM (Mountain 
Bike Maratona) na cate-
goria feminino Master B, 
torneio disputado no Insti-
tuto Mairiporã – Mairipo-

O Fundo Social de So-
lidariedade promoverá, 
neste domingo (28), mais 
uma edição do já famosos 
“Café Caipira”, no Parque 
da Cidade, com os produ-
tos feitos nas oficinas do 
Reinvente. Nesta edição, 
um diferencial: haverá 
apresentação de música 
sertaneja raiz, com roda de 
viola de Audélio e Com-
panhia e Rafael Sanfo-
neiro.O evento é gratuito 
e visa a confraternização 
entre os munícipes.
O café irá contar com os 
produtos feitos nas ofi-
cinas gratuitas de pani-
ficação e alimentação 

São Pedro e Sítio Jesus 
Miranda.
A operação foi coordena-
da pela Divisão de Fis-
calização de Obras Parti-
culares (DFOP) e contou 
com a atuação da Guarda 
Civil Municipal, seguindo 
orientação do Ministério 
Público.
O parcelamento de uso 
solo é regulamentado pela 
Lei Federal nº 6.766/79. 
O artigo 3º da legislação 

te reciclável. O objetivo 
é prestigiar o trabalho do 
grande pintor rendencense 
e a cultura regional, além 
de valorizar os alunos 
taubateanos.
Mestre Justino retratou 
em sua arte as tradições 
culturais e os costumes 
do povo do Vale do Para-
íba. Suas obras reprodu-
ziam constantemente as 
manifestações culturais 
do povo, como festas re-
ligiosas, romarias, exalta-
va a figura do tropeiro e 

rã/SP. Com o resultado, a 
ciclista taubateana assume 
a liderança no ranking bra-
sileiro da sua categoria.
Stefanye disputa no pró-
ximo mês em Congonhas/
MG a Copa Internacional 
de Mountain Bike, em que 
é a líder até o momento na 
somatória das três etapas 

saudável do “Reinvente”, 
programa idealizado e 
mantido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba.
A programação contará 
também com um “aulão” 
de Pilates com o professor 
Rodrigo, do projeto Rein-
vente, além de aula de 
Yoga, que acontecerá das 
9 às 10h30 com a instruto-
ra Elisa da Lótus Yoga Ao 
Ar Livre. Para participar 
das aulas de Pilates e de 
Yoga, basta levar algo que 
possa forrar o chão, como 
tapetinho, toalha ou can-
ga. Não esqueça sua garra-
finha de água e filtro solar.

afirma que: “somente será 
admitido o parcelamento 
do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urba-
nização específica, assim 
definidas pelo plano dire-
tor ou aprovadas por lei 
municipal”.
Qualquer dúvida é só en-
trar em contato com a Se-
cretaria de Planejamento, 
pessoalmente ou pelo tele-
fone 3625-5026.

do homem do campo. Os 
murais produzidos pelo 
artista, muito comparados 
aos dos pintores mexica-
nos José Orozco e Diego 
Rivera, popularizaram sua 
arte que hoje se encontra 
em acervos espalhados 
pelo Brasil e também no 
exterior.
Sebastião Justino Faria, 
pintor, desenhista e mu-
ralista autodidata nasceu 
em 1932 em Redenção da 
Serra, viveu e morreu em 
Taubaté, no ano de 1994.

já realizadas (Araxá/MG, 
Ouro Preto/MG e Petró-
polis/RJ).
Projeto de iniciação:
A Escola de Mountain 
Bike Taubaté desenvolve 
treinos às quartas e sextas-
-feiras às 16:30 na pista do 
Sedes para jovens de 13 a 
17 anos gratuitamente.

Para as crianças, as atra-
ções especiais são a Recre-
ação e a Pintura de Rosto, 
realizadas pelas oficinas 
do Reinvente. Tudo gra-
tuito.
De acordo com a primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Cláudia Domingues, 
a intenção é viabilizar aos 
frequentadores do Parque 
da Cidade um momento 
de partilha e interação so-
cial, além de divulgar as 
oficinas do Reinvente. O 
Café Caipira e as atrações 
serão realizados próximo 
ao portal de entrada do 
Parque.
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Miscelânea
Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e 
divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilografia. Também 
são utilizados desenhos e clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois 
em Portugal, eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos 
em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. A litera-
tura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos portugueses. Aos 
poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, pode-
mos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordeste do 
Brasil. Ainda vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. 
De custo baixo, geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos pró-
prios autores. Fazem grande sucesso em estado como Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Paraíba e Bahia. Esse sucesso ocorre em função do preço baixo. 
De tom humorístico de muitos deles e também por retratar fatos da vida 
cotidiana da cidade ou região. Os principais assuntos retratados nos livros 
são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, 
atos de heroísmo, mortes de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a pre-
sença do público. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel.
***    
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz nenhum mal, 
exceto é claro se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada 
ou escaldante. O que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, 
sair nadando feito louco. A atividade física imensa faz o sangue, que deve-
ria ser concentrado na digestão, ser deslocado para acelerar os músculos, o 
coração e a respiração. Se o problema não está na água e sim na atividade 
física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições também está 
liberado.  

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a 
cara de outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” 
da outra, que é incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí 
vai. Pode ser qualquer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem 
algumas pessoas que queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se 
esforce, sorrindo amarelo e disfarçando o mal estar, não dá. O papo não 
engata, fala-se uma coisa e entende-se outra, um desconforto total. Com 
tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente não vale à 
pena insistir numa dessas.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar, 
Sendo alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima 
de humilhações, adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerância, 
aprende a ser impaciente. Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser 
honesta, Vivendo em ambiente seguro, se sente capaz. Recebendo incen-
tivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e amizade, 
aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
a mente sadia e tranqüila. 

Pensamentos, provérbios e citações

Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Antes de julgar alguém, tenha a certeza de que você é perfeito.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
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Museu Histórico de
Pinda recebe

Exposição Fotográfica

O Museu Histórico Peda-
gógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina recebe a ex-
posição “Ancestralidades 
Contemporâneas”, com 
18 peças fotográficas, da 
fotojornalista Cacau Fer-
nandes. 
A mostra segue até o dia 
20 de setembro.
As 18 fotografias estão 
expostas com olhar único 
para captar a essência do 
ser humano em suas di-

versas peculiaridades. São 
olhares mais poéticos que 
documentais sobre grupos 
sociais que celebram seus 
corpos.
Cacau Fernandes é gra-
duada em Fotografia pela 
Universidade Estácio de 
Sá e pós-graduada na mes-
ma instituição em Imagem 
Digital. 
Atuou como repórter fo-
tográfica por 4 anos no 
Jornal O Dia. Produziu 

exposições coletivas e 
individuais, no Brasil e 
Exterior, ministrou aulas 
de fotografia, palestras e 
atualmente dedica-se à 
realização de ensaios fo-
tográficos, com ênfase em 
Fotografia Documental.
A exposição poderá ser vi-
sitada de segunda-feira a 
sábado, das 9 às 17 horas. 
O Museu Histórico fica na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260, centro.
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Palacete Visconde da
Palmeira recebe “Histórias 

de quinta” em Pinda

Prefeitura de Caragua realiza
reforma e cobertura da piscina
do Centro Esportivo Municipal

Participantes do Caraguá a
Gosto têm palestras com

especialistas em comidas e bebidas

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo de                                     
Pindamonhangaba pro-
move um momento de 
visitação noturna ao Pa-
lacete Visconde da Pal-
meira, que sedia o Museu                           
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina.
De acordo com informa-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza a troca de 
todo azulejo e pastilhas 
da piscina do Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug).
Para o trabalho, foi ne-
cessário o esvaziamento 
de toda a piscina, troca 
de pastilhas, instalação de 
rejunte especial e novo re-
vestimento.
Além disso, a empresa ter-
ceirizada contratada pela 
Prefeitura realiza melho-
rias nas grades laterais. As 
obras devem durar mais 
10 dias e logo depois a 
piscina será liberada para 
aulas e treinamentos de 

Para profissionalizar ain-
da mais o atendimento a 
clientes, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Turismo, 
realiza no dia 31 de julho 
palestras aos comerciantes 
que vão participar da 14ª 
edição do Caraguá a Gos-
to e uma aula show para 
os amantes da culinária 
como um todo.
O evento será realizado de 
1º de agosto e 8 de setem-
bro em 50 estabelecimen-
tos que inscreveram 74 
pratos em oito categorias. 
Este é considerado um dos 
maiores eventos gastronô-
micos do Litoral Norte.
A partir das 18h, na Pra-
ça da Cultura (Avenida da 
Praia), a apresentação será 
do renomado chef de cozi-
nha Roberto Ravioli, que 
dá suas dicas no programa 
‘É De Casa’, da Rede Glo-
bo, para um público de 2 
mil pessoas.
Na ocasião, vai ensinar 
como preparar um Pa-
ppardelle com ragu de 
linguiça/cogumelos e erva 
doce. As inscrições são 
gratuitas e ainda podem 
ser feita pelo link https://
www.sympla.com.br/au-
la-show-com-roberto-ra-
violli-copia__583001
Como o sobrenome já diz, 
Ravioli é descendente de 
italianos que cresceu na 
cozinha. Apesar disso, sua 
primeira opção foi traba-
lhar com prancheta, fazen-
do projetos arquitetônicos.
Na hora de folga, gosta de 
cozinhar, inventar pratos 
e sempre foi muito elo-
giado pelos amigos, prin-
cipalmente em relação ao 
preparo de massas. Na dé-
cada de 80, afetado pelo 
plano Cruzado, resolveu 
tirar da gaveta suas anti-
gas receitas e colocar em 
prática o sonho de abrir 
um restaurante.
Assim nasceu o Empório 
Ravioli, na Vila Olímpia. 
Já como chef, ficou co-
nhecido quando preparou 
a refeição servida ao tenor 
Luciano Pavarotti após um 
concerto feito pelo cantor 
em São Paulo, em 1991. 
Na ocasião, ele preparou 
o Gnocchi dei Contandini 
(Nhoque dos Camponeses 
para Pavarotti), feito com 

ções do museu, o evento 
chamado “Histórias de 
Quinta” terá programação 
na última quinta-feira do 
mês, sempre às 19h30. A 
visitação será monitorada 
e terá contação de histó-
rias.
Ainda de acordo com a 
organização, a intenção é 
possibilitar a visitação no-

atletas da natação.
Paralelamente às                   
obras de reforma da pis-
cina, a Prefeitura execu-
ta a cobertura metálica                    
do local, além da reforma 
e ampliação da arquiban-
cada.
O investimento faz parte 
do projeto de revitaliza-
ção do Centro Esportivo 
Municipal, elaborado pela 
Secretaria de Obras Públi-
cas.
Com a finalização da obra, 
prevista para ser concluída 
na primeira quinzena de 
agosto, os cerca de 1,3 mil 
alunos terão acesso a um 
espaço mais seguro.

uma mistura de focaccia 
(pão italiano), ovos, par-
mesão, noz-moscada e 
manteiga. O molho, à base 
de cebolinha e manteiga, 
leva feijões e tomates ita-
lianos.
Ainda no dia 31, às 20h, 
mas na Secretaria de Tu-
rismo (Setur), na Avenida 
da Praia, os comerciantes 
participantes desta edição 
do Caraguá a Gosto terão 
um workshop com pro-
fissionais na área de ali-
mentação e bebidas como 
Thiago Ribeiro, somme-
lier profissional formado 
pelo Senac e certifica-
do como WSET 3, pela 
WSET (Wine & Spirits 
Education Trust), um ór-
gão de Londres e pela 
FWS (especialista em vi-
nhos da França), além de 
professor de vinhos em 
São José Campos na vi-
nhos de Bicicleta.
Ele conta que terá como 
missão apresentar os vi-
nhos da Vinícola portu-
guesa Manz – o proprie-
tário é de Caraguatatuba 
– com dicas de harmoni-
zação para os pratos.
Outro convidado é o chef 
André Otero, coordenador 
da Rede IGA (Instituto 
Gastronômico das Améri-
cas) com 130 escolas em 
cinco países.
Sua palestra vai abortar 
montagens de pratos e 
mercado profissional de 
cozinha. Na ocasião, tam-
bém serão servidos peixes 
locais curados e defuma-
dos.
Filho de mãe portugue-
sa e pai espanhol, André 
Otero nasceu no fogão 
com sua mãe confeiteira 
portuguesa. Cozinheiro, 
padeiro e confeiteiro suas 
habilidades conquistaram 
o mundo através de sua 
arte, palestras, aulas-show 
vibrante, cheia de cores e 
sabores franco brasileiros.
Neste ano, os 50 comer-
ciantes participam com 
74 pratos nas categorias 
Carnes e Aves, Comida de 
Boteco, Culinária Inter-
nacional, Frutos do Mar, 
Lanches Artesanais, Pi-
zzas, Sabores da Praia e 
Sobremesas.
São parceiros desta edição 
do Caraguá a Gosto as em-

turna, além de estimular 
a oralidade e a difusão de 
histórias locais.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3648-1779 ou pelo e-mail 
historico@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, ou até 
mesmo indo ao museu que 
fica na rua Marechal Deo-
doro, 260, centro.

Segundo a Secretaria de 
Esportes e Recreação, 
com a nova cobertura, ha-
verá também novos horá-
rios e turmas para as aulas 
de natação.
Pelo projeto, durante o 
dia, haverá bloqueio dos 
raios solares e melhor ilu-
minação para as provas 
noturnas, que contarão 
com iluminação fixa da 
própria cobertura.
Além disso, em dias de 
chuva, as aulas poderão 
acontecer normalmen-
te sem o perigo de raios, 
ventanias ou até mesmo 
choque término, já que a 
água do local é aquecida.

presas Imaruí, IGA, ACE, 
CVC,Grupo Destaque, 
Caraguá Praia Shopping, 
AHP, Bônus Câmbio, 
Optlink, Fisk e Gênesis 
Painéis.
“É importante destacar os 
investimentos da admi-
nistração Aguilar Junior 
em cada evento para mo-
vimentar a baixa tempora-
da”, disse o secretário de 
Turismo Cristian Bota.
Confira as categorias e es-
tabelecimentos participan-
tes
Carnes e Aves – Tapera 
Branca, Quiosque Maré 
Mansa, O Quintal, Garage 
Bar, Takher, Bar do Juli-
nho e Gamboa.
Comida de Boteco – Água 
Doce Cachaçaria, A Caba-
na Pizzabar, Aí Sim Teles, 
Camarim Rock Bar, Bata-
tuba, Mala e Cuia, Empa-
das do Villaça, Espeticho, 
O Quintal e Ticos Burger
Culinária Internacional 
– Taller Gastronomia, 
Kintal do Neno, Espeti-
cho, Nori Sushi, Caiçaras, 
Kadu Lanches, Alegro 
Sushi Pizza Bar e Zanfre-
do.
Frutos do Mar – Mar à 
Vista, Toca do Robalo, 
Kiskonofre, Balaio Cai-
çara, Quiosque Ferragut 
46, Ostra & Ouriço, Sur-
fs, Manduca, Mar e Terra, 
Quiosque Baleia Branca, 
Guaruçá, Baleares, Gam-
boa, Bar do Japonês e Cai-
çaras.
Lanches Artesanais – 
Kadu Lanches, Zanfredo, 
Rei Burgers, Santo Suco, 
Guará Burguer, La Costa 
Café, Ticos Burger, Cama-
rim Rock Bar, Bangabô, 
Garage Bar e Resenha’s.
Pizzas – Japa Pizza, Ale-
gro Sushi Pizza Bar, Of-
ficina das Pizzas, Pizzaria 
do Neno, Resenha’s, Toca 
do Robalo e Aí Sim Teles.
Sabores de Praia – Quios-
que Canto Bravo, Kisko-
nofre, Quiosque do 
Marquinhos, Quiosque 
Ferragut 46 e Bar do Ja-
ponês.
Sobremesas – Açaí JCR, 
Docas Açaí, Sodiê Doces, 
Bangabô,  Allegro, Café 
D’ary, Balaio Caiçara, 
Santo Suco, Officina das 
Pizzas, Baleares e La Cos-
ta Café.
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Sabesp promove 4ª Festa do 
Boi e Porco no Rolete em prol 

da Campanha do Agasalho

CRAS Sílvia Provasi Bannout 
realiza Festa Caipira

na próxima sexta-feira

Nova unidade do Detran.SP em 
Caçapava começa a funcionar

A tradicional Festa do Boi 
no Rolete já tem data mar-
cada. No dia 17 de agosto 
(sábado), a Sabesp promo-
ve a 4ª edição do evento 
solidário, a partir das 13h, 
no Sítio Guacá. A realiza-
ção da festa tem objetivo 
de arrecadar fundos que 
serão revertidos em itens 
em prol da Campanha do 
Agasalho, do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Caraguatatuba. Quem ti-
ver interesse em participar 
pode adquirir os convites 
na sede do Fundo Social 
ou na Agência da Sabesp. 
Os convites custam R$ 75 
por pessoa. Crianças de 5 
a 12 anos de idade pagam 
R$ 40. Bebidas e sobre-
mesas serão vendidas à 
parte. Não serão vendidos 

O Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(CRAS) Sílvia Provasi 
Bannout, da Vila Antônio 
Augusto, realiza, no dia 
26 de julho, das 14h00 às 
15h30, uma festa caipira 
para as famílias atendidas 
pelos programas ofereci-
dos.

Com o apoio da Prefeitu-
ra, que cedeu o espaço, a 
cidade de Caçapava pas-
sa a contar, a partir desta 
quarta-feira, 24 de julho, 
com uma nova unidade do 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP).
Localizado na Ladeira 
São José, 129 – Centro, 
o novo posto terá infra-
estrutura moderna, novos 
equipamentos e mobiliá-
rio, comunicação visual 
facilitadora, condições de 
acessibilidade, entre ou-
tros benefícios.
A unidade vai funcionar 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, e oferecerá 
todos os serviços de trân-
sito relacionados à Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e a veículos.
Entre as melhorias, vale 
destacar a prova teórica 
eletrônica para os candi-
datos à primeira habilita-
ção.

ingressos na hora do even-
to. A compra do convite dá 
direito de consumir à von-
tade, porco e boi no rolete, 
arroz, salada, vinagrete, 
farofa, pão e caldo verde. 
No local também haverá 
gratuitamente brinquedos 
e atividades para crianças.
O Sitio Guacá fica na Es-
trada Guacá, 500 – Porto 
Novo (acesso pela estrada 
do Rio Claro).
Em 2018, na 3ª edição do 
evento, o Fundo Social de 
Solidariedade de Caragua-
tatuba recebeu da Sabesp 
a doação de cobertores e 
roupas de cama (lençol e 
fronha). Foram quase mil 
peças adquiridas com os 
recursos arrecadados.
Os itens foram investidos 
em projetos sociais como 

A festa visa reunir adul-
tos e crianças em um mo-
mento de descontração 
e alegria, integrando os                
atendidos e os coordena-
dores dos programas ofe-
recidos. 
O evento vai ter brinca-
deiras para as crianças, 
pipoca, cachorro-quente e 

Por meio do portal www.
detran.sp.gov.br ou pelo 
aplicativo para celulares 
e tablets, disponível para 
Android e iOS, o candida-
to pode treinar para a pro-
va teórica com um simula-
do que contém perguntas 
reais do banco de questões 
utilizado para o exame.
ATENÇÃO - Para possi-
bilitar a mudança, a antiga 
unidade da rua Comenda-
dor João Lopes, 120 - Cen-
tro, não terá atendimento a 
partir de terça-feira (23), 
quando será permanente-
mente fechada.
O Estado de São Paulo 
possui, ao todo, 250 uni-
dades do Detran.SP em 
novo padrão, todas com 
mais de 90% de aprovação 
dos usuários.
Sobre o Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo – Autarquia 
do Governo do Estado 
de São Paulo vinculada à 
Secretaria de Governo, o 

as ações emergenciais das 
fortes chuvas e com as 
gestantes do município, 
onde é realizada a entrega 
do kit enxoval para os be-
bês.
Serviço
4ª Festa do Boi e Porco no 
Rolete
Dia 17 de agosto (sábado) 
– 13h
Local: Sitio Guacá (Es-
trada Guacá, 500 – Porto 
Novo – acesso pela estra-
da do Rio Claro).
Venda dos convites – ho-
rário comercial
Fundo Social – Rua José 
Damazo dos Santos, 39 – 
Centro – (12) 3897-5656
Sabesp – Avenida Dr. Ar-
thur Costa Filho, 131 – In-
daiá – 3885-2008 / 3885-
2032 / 3885-2076

algodão-doce. 
A expectativa é que par-
ticipem da festa cerca de 
250 pessoas, entre adultos 
e crianças.
A festa caipira do CRAS 
acontece na nova sede da 
entidade, que fica na Rua 
São Bento, n.º 48B, na 
Vila Antônio Augusto.

Detran.SP responde pelo 
planejamento, coordena-
ção, execução e controle 
dos serviços relacionados 
a documentação de veícu-
los, a Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNHs) e 
tipos específicos de atua-
ções nos 645 municípios 
paulistas, além de promo-
ver ações de educação e 
segurança para o trânsi-
to. No Estado, são cerca 
de 24 milhões de CNHs 
e 30 milhões de veículos 
registrados, o que faz do 
Detran.SP o maior órgão 
executivo de trânsito da 
América Latina.
INFORMAÇÕES AO CI-
DADÃO: Portal – www.
detran.sp.gov.br / Disque 
Detran.SP – Capital e mu-
nicípios com DDD 11: 
3322–3333. Demais loca-
lidades: 0300–101–3333. 
Atendimento: de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 
19h, e aos sábados, das 7h 
às 13h.


