
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXVIII     26-27-28  DE JANEIRO DE 2019       EDIÇÃO: 2403      DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO       DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

Atividades realizadas no CEA de 
Tremembé

O Centro de Educação de 
Ambiental de Tremembé 
foi inaugurado em agos-
to. O projeto é uma par-
ceria entre as Secretarias 
de Agricultura e Meio 
Ambiente e Educação da 
Estância Turística de Tre-
membé e com apoio do 
Grupo Estre.  
Todas as atividades de-
senvolvidas no espaço 
são concentradas para que 
ocorra uma educação am-
biental crítica, compreen-
dida pela equipe do CEA 
como “aquela que trabalha 
na perspectiva da constru-
ção de conhecimento, por 
meio de conteúdos e ativi-
dades práticas que proble-

matizem, politizem e pro-
movam a inseparabilidade 
da questão social.”
Para o Secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
João Vicente de Oliveira, 
“o espaço visa oferecer ati-
vidades permanentes sobre 
o meio ambiente, com o 
objetivo de construir uma 
cultura de sustentabilidade 
entre crianças e jovens e 
adultos.”
O espaço oferece aos visi-
tantes a vivência em horta 
orgânica, hidroponia, ga-
linheiro, compostagem, 
minhocário, viveiro de 
mudas, meliponário, labo-
ratório de pesquisa com 
microscópio, estação me-

teorológica, telescópio, 
entre outras atividades, 
proporcionando também 
oficinas ecológicas.
O Prefeito Marcelo Va-
queli diz “estar muito fe-
liz com o projeto, por ser 
o primeiro espaço des-
sa magnitude, que serve 
como expansão para a ci-
dade e para toda a região.”
Desde sua inauguração o 
Centro de Educação Am-
biental já recebeu aproxi-
madamente 1200 visitan-
tes, entre eles alunos da 
rede municipal e particular 
de Tremembé e Taubaté, 
alunos de Educação Espe-
cial e comunidade do en-
torno.

Monja Coen chama 
atenção do público no 

Taubaté Shopping

Bate-papo com a escritora 
e líder religiosa, Eco Feira 
especial e atividades tera-
pêuticas atraíram mais de 
600 pessoas para o Tauba-
té Shopping no último do-
mingo, dia 20
O Taubaté Shopping re-
cebeu, no dia 20, a Mon-
ja Coen para mais uma 
edição do evento gratuito 
Brain Fitness. 
O bate-papo contou com 
a presença de mais de 600 
pessoas. Também foram 
distribuídas 300 senhas 
para o público ter um mo-
mento especial de autógra-
fos e fotos com a convida-
da.
Além da palestra houve ou-
tras atrações em paralelo, 
como uma edição especial 
da Eco Feira, na qual pro-
dutores de alimentos orgâ-
nicos da região venderam 

seus produtos – tradicio-
nalmente, a feira é realiza-
da toda quarta-feira, das 8h 
às 20h. Também acontece-
ram diversas atividades te-
rapêuticas conduzidas pelo 
estúdio Ocazen, como au-
riculoterapia individual e 
técnicas de automassagem.
“O evento foi emocionan-
te, as pessoas demonstra-
ram um enorme carinho 
pela Monja. Ela abordou 
em sua fala muitos assun-
tos do cotidiano que toca-
ram o público”, conta Pe-
dro Rubim, do Almanaque 
Urupês, um dos organiza-
dores do evento.
Brain Fitness
O Brain Fitness é um even-
to cultural realizado todos 
os meses e resultado de 
uma parceria do Taubaté 
Shopping, Livraria Leitura 
e Almanaque Urupês. 

O encontro acontece com a 
missão de incentivar o há-
bito da leitura e estimular 
o mercado consumidor de 
produtos e serviços da nos-
sa indústria cultural. Entre 
os participantes das edi-
ções anteriores estão Amyr 
e Marina Klink, Glória Ka-
lil, Bela Gil, Daiana Gar-
bin e Carol Fiorentino.
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
país, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Seu portfólio é composto 
por 36 empreendimentos 
de diversos formatos, lo-
calizados tanto em capitais 
quanto no interior. São 27 
anos de experiência em 
planejamento, comercia-
lização e gestão de sho-
pping centers. Visite:www.
adshopping.com.br.

Manifestantes saíram às 
ruas ontem, dia 23, de 
Caracas e das principais 
cidades da Venezuela no 
terceiro dia de protestos 
contra o presidente vene-
zuelano, Nicolás Maduro. 
A convocação foi feita pelo 
presidente da Assembleia 
Nacional da Venezuela, o 
Parlamento do país, o de-
putado Juan Guaidó. Ele 
se declarou presidente da 
República em exercício e 
jurou em nome de Deus.
Apontado como principal 
líder da oposição, Guaidó 
fez o juramento compro-
metendo-se a assumir o 
poder interinamente e pro-
mover eleições gerais. 
O juramento foi feito du-
rante um protesto contra o 
governo Maduro em Cara-
cas.
“Hoje, 23 de janeiro de 
2019, em minha condição 
de presidente da Assem-
bleia Nacional, ante Deus 

todo-poderoso e a Vene-
zuela, juro assumir formal-
mente as competências do 
Executivo nacional como 
presidente em exercício da 
Venezuela.”
Antes do juramento, Guai-
dó reiterou a promessa de 
anistia aos militares que 
abandonarem Maduro e 
apelou para que fiquem 
“do lado do povo”. Segun-
do ele, é preciso reagir à 
“usurpação” do poder por 
parte do presidente da Re-
pública, instaurar o gover-
no de transição e eleições 
livres.
Protestos
Nas ruas, organizações 
não governamentais, como 
Observatório Venezuela-
no de Conitividade Social 
(OVCS), denunciam vio-
lência e confrontos entre 
manifestantes e forças po-
liciais. Segundo a OVCS, 
um adolescentes de 16 
anos foi baleado em um 

dos protestos.
“Condenamos o assassi-
nato do jovem Alixon Pi-
zani por ferimentos a bala 
durante uma manifestação 
em Catia, Caracas”, infor-
mou o OVCS em sua conta 
no Twitter.
Ontem houve vários pro-
testos contra Maduro nas 
ruas de Caracas e região. 
Imagens divulgadas pelas 
entidades civis organiza-
das mostram embates entre 
manifestantes e agentes do 
Estado, barricadas nas ruas 
e uso de coquetel Molotov.
ONU
O porta-voz da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), Farhan Haq, disse 
que a entidade acompanha 
de perto os desdobramen-
tos da crise na Venezuela e 
as manifestações. 
Ele disse que a entidade 
rechaça qualquer tipo de 
violência e aguarda pelo 
avanço de negociações.

Guaidó faz juramento e diz ser 
presidente em 

exercício da Venezuela

Prefeitura de Ubatuba 
fiscaliza acampamento 

irregular em praias
Sete barracas de campistas, 
além de itens como chur-
rasqueiras, foram retiradas 
das praias do Simão e do 
Cedro, em Ubatuba, na ma-
nhã de sábado, 19, como 
resultado de uma ação co-
ordenada de fiscalização 
do campismo selvagem 
que reuniu as secretarias de 
Meio Ambiente e de Turis-
mo, a Guarda Municipal, a 
Companhia Municipal de 
Turismo (Comtur) e as Po-
lícias Militares ambiental e 
marítima.
A fiscalização do campis-
mo selvagem tem como 
base o Decreto Estadual 
52.388, de 13 de fevereiro 
de 1970, que proíbe o cam-
ping selvagem e o chur-
rasco nas praias em todo 
o litoral do estado, e a Lei 

Municipal número 1360, 
de 27 de maio de 1994.
“O cidadão não pode ale-
gar desconhecimento das 
leis. 
Houve um caso em que um 
indivíduo estava usando a 
placa de ‘proibido acam-
par’ como suporte para va-
ral. Trata-se de uma total 
falta de respeito com nosso 
meio ambiente que com-
bateremos de forma inten-
siva, aplicando as sanções 
existentes”, destaca Wil-
ber Cardozo, secretário de 
Meio Ambiente de Ubatu-
ba.
O camping em Ubatuba 
só é permitido em locais 
regulamentados pelo mu-
nicípio. Para os amantes 
do Turismo Ecológico, é 
recomendada a contrata-

ção de um dos mais de 80 
guias de turismo creden-
ciados junto ao Ministério 
do Turismo, que poderão 
orientar as trilhas e os lo-
cais onde é permitida a 
prática de camping de per-
noite, tais como os quintais 
das casas de moradores. 
“Essa é uma forma de es-
timular o turismo de base 
comunitária”, explica 
Marcos Roberto dos San-
tos, diretor de Turismo 
da secretaria municipal 
de Turismo. “Além de ser 
um crime segundo a lei, 
o acampamento na praia 
provoca a depredação da 
natureza com a retirada 
de madeira verde para fa-
zer fogueiras além do lixo 
deixado pelos campistas”, 
finaliza Marcos.
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tremembé /SP.EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM IMÓVEL e para 

intimação do executado TREVISAN EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, CNPJ nº 52.804.424/0001-02, expedido nos autos 

da Ação de Adjudicação Compulsória, ora em fase de Execução, Processo Nº 0002170-81.2003.8.26.0634, figurando como 

exequente,JOAQUIM MOREIRA DE SOUSA, CPF nº 613.483.506-44.À Dr(a). Antônia Maria Prado de Melo, Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tremembé/SP, na forma da lei, etc.FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 

879 ao 903 do CPC e Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GL LEILÕES ( ) portal de leilões on-line, www.glleiloes.com.br

levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 04 de Fevereiro de 

2019 às 10:00 horas, e com término no dia 07 de Fevereiro de 2019 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor 

igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07 de Fevereiro de 2019 

às 10:00 horas, e com término no dia 27 de Fevereiro de 2019 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 

o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação (Parágrafo 

único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital.DO(S) 

BEM(NS) IMÓVEL(EIS): 01 (UM) TERRENO URBANO sem benfeitorias, constituído pelo lote n° 11, da Quadra n° 64, do 

loteamento denominado “JARDIM MARACAIBO – Gleba B”, localizado ao Bairro do Poço Grande, nesta cidade 

Tremembé/SP, com as seguintes características e confrontações: medindo 10,00m de frente para a Rua Cinquenta e Dois, com 

fundos correspondentes, confrontando com o lote nº 17, por 25,00m de ambos aos lados, da frente aos fundos, confrontando pelo 

lado direito com o lote n° 10 e pelo lado esquerdo com o lote n° 12, encerrando a área de 250,00 m2. Imóvel matriculado sob 

nº 5.530 perante o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Tremembé. Inscrição Municipal: 0127.1669. Há débitos 

de IPTU, que serão sub-rogados nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DEPOSITÁRIO FIEL: 

ÁLVARO FABIANO TOLEDO SIMÕES, CPF 250.874.788-24. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, 

o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, para certificar-se de seu estado 

físico (tamanho construção e terreno). Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 

do mesmo encontrar-se ocupado, fica ressalvado direito de terceiro. Ônus: Consta Indisponibilidade registrada na matrícula do 

imóvel, informações constantes na matrícula até 24/10/2018.AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), realizada em 

Junho de 2.017.VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Março de 2.003.VALOR DO DÉBITO: 8.141,62 (Oito 

Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos), atualizada até Julho de 2.018.CONDIÇÕES DE VENDA: 

Conforme disposto no Provimento CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 1.625/2009, disponibilizado no site: 

www.glleiloes.com.br.LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 

665.FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO:À VISTA - Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser 

depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site 

www.bb.com.br no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, 

correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, através de pagamento em dinheiro na rede bancária, 

DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na 

conta do Leiloeiro Oficial: Mauricio Gomes Leiteiro – CPF 179.025.378-02, Banco do Brasil, Agência 7052-1, C/C 71650-2, 

conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 

receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o 

depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 

competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante 

pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE 

PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895 e parágrafos do NCPC,CASONÃO 

HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo 

necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do 

Brasil, obtida através do site ) e o restante em até 30 parcelas(*), com indexador de correção monetária www.tjsp.jus.br

apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a 

apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência mínima de 24h do início do 

leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. * Anexo a este Edital há modelo de proposta de 

parcelamento.REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a 

dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá 

apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição 

fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste 

caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão 

devida ao Leiloeiro Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo firmado acordo 

entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor acordado.ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará 

responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo 

executado.DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no 

escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, Sl 22, Guarulhos, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone 

(11)2408-7433 e e-mail: Fica(m) o(s) executado(s) e demais interessados INTIMADOS das contato@glleiloes.com.br

designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação 

pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. "Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá 

por conta do arrematante", exceto eventuais débitos de IPTU/ITR  que serão sub-rogados nos termos do art. 130, 

“caput” e parágrafo único, do CTN. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens 

penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verificá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste 

edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas 

notificações pessoais e dos respectivos patronos.Eu,___________________________, Escrevente, 

digitei.Eu,___________________________, Escrivã (o), subscrevi.DRª. ANTÔNIA MARIA PRADO DE MELO  JUIZ(A) 
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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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Editorial

Nem pessimismo nem otimismo e sim realismo
O país e rico e as soluções para os graves problemas sociais são possíveis de serem 
resolvidos. No entanto não há como apenas um homem resolver todos os problemas 
do pais de forma independente. As eleições terminaram e agora há de existir a união 
de todos ou da maioria dos políticos a fim de que idéias sejam colocadas em pratica. 
O processo e lento e pode causar insatisfação porque a bem da verdade sempre existe 
um trauma em qualquer mudança seja qual for sua natureza. Executivo, legislativo 
e judiciário deverão estar juntos lógico de forma independente porem harmônica e o 
povo também deverá participar apesar dos pesares e depositar um voto de confiançao 
nos novos políticos que se apresentam e sem duvida nenhuma colaborar com a força 
do trabalho para a construção de uma sociedade com justiça social. Com união, solida-
riedade, trabalho, dedicação e honestidade poderemos sim ter dias melhores, mas sem 
duvida nenhuma com a colaboração de vamos dizer assim de quase todos.
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1. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
2. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565
3. + 1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
4. Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL” (0xx12) 
99763-2800 
5. Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572 
6. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br 
7. Lanchonete Bell (12) 3674-3922
8. Barbearia 26 de Novembro - Tremembé

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Janeiro - Fevereiro de 2019

Operação da Divisão de 
Fiscalização de Obras Par-
ticulares de Taubaté foi 
realizada na última segun-
da-feira, dia 21 de janeiro, 
com a finalidade de coibir 
os loteamentos clandes-
tinos em áreas rurais da 
zona sul do município.
Os fiscais  passaram pelo  
Barreiro, Chácara Ingrid,  
Chácara Dallas, Sítio São 
Pedro, Rua da Glória, Rua 
Padre Pedro Lopes e adja-
cências, percorrendo todas 
as ruas dos loteamentos.
A operação, que teve apoio 
da Guarda Civil Municipal,  
resultou em dois embargos. 

Foram realizados três pro-
cedimentos de instrução 
de processos. Em algumas                                         
localidades, foi verifica-
do que ainda há placas de 
propaganda promovendo 
a  venda de lotes de forma 
irregular.
A administração mu-
nicipal adverte as pes-
soas para que não                                                       
negociem terrenos prove-
nientes de loteamentos em 
situação irregular. 
A prefeitura deve sempre 
ser consultada por meio do 
telefone 3625-5026.
Atendendo recomendação 
do Ministério Público, a 

prefeitura mantém ações 
regulares de fiscalização. 
Os loteamentos são iden-
tificados com a fixação de 
placas informando a proi-
bição de construção e tam-
bém a comercialização.
No plano de ativi-
dades desenvolvido                                                          
em 2018 na zona ru-
ral, foram registra-
das 325 notificações de                                                     
obras em loteamentos, 42 
notificações a loteadores, 2 
demolições e 130 vistorias,                                                 
sendo 50 ações in-
tegradas com outras                                               
secretarias e Polícia Mili-
tar Ambiental.

Fiscalização inibe venda de 
terrenos na zona rural de Taubaté

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

Livro D-25, FLS. nº 36, Termo nº 6940
Faço saber que pretendem se casar DIEGO DINIZ DE SOUZA e JESSICA APARECIDA PEREIRA LEITE, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, nascido 
em 12 de março de 1988, de profissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio Santos Salgado, nº 7, 
Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO LUIZ DE SOUZA FILHO, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 11 de dezembro de 1965 e de ADRIANA APARECIDA DINIZ DE SOUZA, de 50 anos, natural de Tremembé/SP , nascida 
na data de 10 de novembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 7 
de dezembro de 1991, de profissão auxiliar administrativa, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Paulino Rossi, 
nº 47, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de HAMILTON ANTONIO PEREIRA LEITE, falecido em Taubaté/SP na data 
de 17 de dezembro de 2002 e de MARIA GONÇALINA PEREIRA LEITE, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 28 de janeiro de 1964, 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 35, Termo nº 6939
Faço saber que pretendem se casar EDSON TAVARES e GRAZIELE BARBOSA CARDOSO, 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 22 de 
setembro de 1995, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Benedito João Ramos, nº 89, 
Rua C, Chácara das Rosas, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de ANTONIO JOSÉ TAVARES, falecido em Taubaté/SP e de 
GILDA PEREIRA, natural de Atibaia/SP, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 2 
de fevereiro de 2000, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Ciro da Conceição, nº 158, Padre 
Eterno, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de LUÍS ALVES CARDOSO, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data 
de 12 de dezembro de 1970 e de JOANA DARK BARBOSA CARDOSO, de 44 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
21 de julho de 1974, 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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 36, Termo nº 6941
Faço saber que pretendem se casar SERGIO DO PRADO FRANCO e GISELE PATRICIA BARBOSA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido 
em 19 de maio de 1977, de profissão bombeiro militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Orquideas, nº 
131, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SERGIO GONZALES FRANCO, de 77 anos, natural de Mogi das Cru-
zes/SP, nascido na data de 16 de maio de 1941, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de LINDALVA DO PRADO FRANCO, 
falecida em Taubaté/SP na data de 13 de maio de 2015. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 24 de abril de 1978, de profissão 
professora, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de BENEDITO JOSÉ 
BARBOSA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 19 de abril de 1954, residente e domiciliado em Taubaté/SP e 
de ELISABETH BARBOSA, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de fevereiro de 1957, residente e domici-
liada 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. 
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Miscelânea
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os 
nutricionistas explicam que ambos devem possuir quantidades meno-
res de alguns componentes do alimento. Os classificados como light são 
aqueles adequados para as pessoas que procuram consumir menos calo-
rias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a me-
nos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar 
são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu 
consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não 
se justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os 
diabéticos, que precisam controlar o metabolismo.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito fi-
nas para estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, 
o corpo humano é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos 
de acupuntura distribuídos entre eles. Cada um desses pontos está ligado 
a uma função do organismo que pode estar com alguma obstrução, inter-
rompendo o fluxo de energias e causando doenças. Por meio da acupun-
tura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre o sistema nervoso 
central, que libera componentes químicos, tais como hormônios e neuro-
transmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional a japonesa e dos 
cinco elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Um hóspede é chamado à Gerência do hotel de luxo e o gerente chama a 
atenção:
- Infelizmente, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Respondeu o hóspede.
- Porque, vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do 
trampolim da piscina, o senhor é o único caso.
***
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, 
quando aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Dá-me alguma coisa pra diarréia!
O rapaz nervoso se confunde, e entrega ao sujeito um remédio pra acal-
mar os nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia 
e se dirige ao mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés 
de te dar remédio pra diarréia, que o senhor pediu e lhe dei remédio para 
os nervos. Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo.
***
Algumas mentiras mais usadas
Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer problema volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado. 

Tudo o que falamos em Davos 
temos condições de fazer, diz 

Bolsonaro
A poucas horas de encer-
rar participação no Fórum 
Econômico Mundial em 
Davos, na Suíça, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
que, com a colaboração do 
Congresso Nacional, há 
condições de implemen-
tar no Brasil as medidas 
anunciadas por ele duran-
te o encontro. Ele apelou 
para que Câmara e Senado 
apoiem o governo federal.
“Tudo que falamos aqui 
em Davos temos condi-
ções de fazer no Brasil, ob-
viamente em grande parte 
dependemos do nosso Par-
lamento. 
Quero contar com a Câma-
ra dos Deputados e com 
o Senado para atingirmos 
juntos nossos objetivos”, 
disse o presidente em en-
trevista à TV Record.
Bolsonaro fez um balanço 
positivo da participação 
brasileira no fórum.
 Segundo ele, há um clima 
de otimismo entre líderes 
políticos e empresários es-
trangeiros. “Fui procurado 
por vários líderes e empre-
sários. Todos interessados 
no Brasil”, ressaltou. “O 
Brasil é visto com muito 
carinho.”
Para o presidente, o obje-
tivo de mostrar ao mundo 
que há a intenção de abrir 

o mercado e atrair inves-
timentos foi atingido. No 
entanto, ele ressaltou que 
há um pedido comum aos 
empresários estrangeiros 
para mudar o sistema que 
envolve as negociações 
no país. De acordo com 
Bolsonaro, a forma como 
ocorre dificulta o comér-
cio.
“Estamos de braços aber-
tos e queremos fazer ne-
gócios. O que eles pedem? 
O Brasil é um dos países 
mais difíceis de fazer ne-
gócios, eles querem que 
o Brasil seja desburocra-
tizado, diminua sua carga 
tributária e elimine barrei-
ras”, destacou. “Acredito 
que, fazendo o dever de 
casa, o Brasil sai fortale-
cido.”
Agenda
O presidente e comitiva 
retornam hoje (24) para 
o Brasil. Ele deixa Davos 
com destino a Zurique, 
depois segue para Las Pal-
mas (Espanha), última es-
cala antes de seguir para 
Brasília.
 O embarque do presidente 
e comitiva da cidade espa-
nhola está previsto para as 
22h50.
Antes de embarcar, Bolso-
naro terá uma longa agen-
da de compromissos que 

inclui uma programação 
paralela ao Fórum Econô-
mico Mundial. Ele se re-
úne com os primeiros-mi-
nistros dos Países Baixos, 
Mark Rutte e da República 
Tcheca, Andrej Babis. Há 
também encontros com 
os presidentes da Polônia, 
Andrzej Duda; da Ucrânia, 
Petro Poroshenko; da Áfri-
ca do Sul, Cyril Ramapho-
sa, e da Colômbia, Iván 
Duque.
Explicações
Na entrevista, o presidente 
respondeu sobre as inves-
tigações relacionadas às 
movimentações financei-
ras atípicas envolvendo 
Fabrício Queiroz, ex-as-
sessor do deputado estadu-
al e senador eleito Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ).
Segundo Jair Bolsonaro, 
há uma pressão sobre o fi-
lho dele para atingi-lo. De 
acordo com o presidente, 
ninguém está acima da lei, 
mas é preciso ter no hori-
zonte que o cumprimento 
tem de ser o que está pre-
visto na legislação.
“A pressão é enorme em 
cima dele para tentar me 
atingir. Nós não estamos 
acima da lei, como qual-
quer outro, estamos abaixo 
da lei, mas que se cumpra 
a lei”, disse.

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 

PUBLICAÇÃO ANUAL DE VALORES DE SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES 
DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MONTEIRO LOBATO EM 31/12/2018 
ÍNCISO XVI DO ARTIGO 69 DAS INSTRUÇÕES Nº 02/2008 TC-A-40.728/026/07 

 
 

CARGO/EMPREGO VALOR MENSAL EM R$ 
Vereador 1.500,00 

Vereador Presidente 2.200,00 
Servente 1.124,40 

Escriturário 1.124,40 
Contador 2.856,00 

Procurador Jurídico 2.856,00 
Assessor da Presidência 1.353,65 

Assessor Legislativo 1.860,00 
Chefe da Secretaria Geral 2.160,00 

 
 

Monteiro Lobato, 31 de dezembro de 2018. 
 

 
Ver. AILTON RODOLFO MARTINS 

--PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa- 
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Crescem as leis para 
proteger o meio 

ambiente, mas há 
falhas graves, afirma 

ONU
A primeira avaliação glo-
bal do Estado de Direito 
Ambiental, divulgada nes-
sa quinta-feira (24), mostra 
que embora o número de 
leis e agências ambientais 
tenha aumentado de for-
ma exponencial em todo o 
mundo nas últimas quatro 
décadas, a fraca aplicação 
das leis é uma tendência 
que está agravando os pro-
blemas ambientais.
O novo relatório da ONU 
Meio Ambiente aponta 
que apesar de um aumento 
de 38 vezes da legislação 
ambiental em vigor des-
de 1972, a incapacidade 
de implementar e de fazer 
cumprir essas leis é um dos 
maiores desafios para mi-
tigar a mudança do clima, 
reduzir a poluição e evitar 
a perda generalizada de es-
pécies e habitats, revelou 
o relatório da ONU Meio 
Ambiente. 
O relatório está sendo pu-
blicado em um momento 
crucial, quando especia-
listas em clima e lideran-
ças políticas e econômi-
cas buscam enfrentar as 
devastadoras conclusões 
publicadas em outubro de 
2018 pelo Painel Intergo-
vernamental sobre Mudan-
ças Climáticas, órgão das 
Nações Unidas, que instou 
ações urgentes para trans-
formar a economia global 
a uma velocidade e escala 
“sem precedentes históri-
cos”.
Para o relator especial da 
ONU sobre Direitos Hu-
manos e Meio Ambiente, 
David Boyd, este novo e 
convincente relatório so-
luciona o mistério de en-
tender por que problemas 
como a poluição, dimi-
nuição da biodiversidade 
e mudança do clima per-
sistem apesar da prolifera-
ção de leis ambientais nas 
últimas décadas. “A menos 
que o Estado de Direito 
Ambiental seja fortalecido, 
leis aparentemente rigoro-
sas estão fadadas a falhar 
e o direito humano funda-
mental a um meio ambien-
te saudável não será usu-
fruído.”
Embora a ajuda interna-
cional tenha, de fato, au-
xiliado dezenas de países 
a assinar mais de 1,1 mil 
acordos ambientais desde 
1972 e a elaborar muitos 
dispositivos legais na área 
ambiental, nem a ajuda 
nem os orçamentos na-
cionais levaram ao esta-
belecimento de agências e 
órgãos ambientais capazes 
de aplicar as leis e regula-
mentos de forma eficaz. 
Os autores identificam 
múltiplos fatores para a 
baixa implementação do 
Estado de Direito Am-
biental, tais como a falta 
de coordenação entre as 

agências governamentais, 
a fraca capacidade institu-
cional, a falta de acesso à 
informação, a corrupção e 
o sufocamento do engaja-
mento civil.
“Temos um conjunto de 
leis, regulamentos e agên-
cias para governar nosso 
meio ambiente de forma 
sustentável”, declarou Joy-
ce Msuya, diretora-exe-
cutiva interina da ONU 
Meio Ambiente. “Agora é 
essencial que haja vonta-
de política para assegurar 
que nossas leis trabalhem 
pelo planeta. Essa primei-
ra avaliação global sobre 
o Estado de Direito Am-
biental ressalta o trabalho 
daqueles que ficaram do 
lado certo da história — e 
de quantas nações se tor-
naram mais fortalecidas e 
seguras”, complementou.
O relatório apresenta vá-
rias conquistas do direito 
ambiental desde 1972, in-
clusive a adoção do direito 
constitucional a um meio 
ambiente saudável por 88 
países, sendo que outras 
65 nações incorporaram 
a proteção ambiental em 
suas constituições. Além 
disso, mais de 350 cortes 
ambientais foram criadas 
em mais de 50 países e 
mais de 60 países contam 
com dispositivos legais so-
bre o direito dos cidadãos à 
informação ambiental.
De acordo com Carl Bru-
ch, diretor de Programas 
Internacionais do Instituto 
de Direito Ambiental (En-
vironmental Law Institu-
te), “a comunidade inter-
nacional pode fazer mais. 
Com frequência, o apoio 
de doadores se concen-
tra em áreas específicas, o 
que resulta em programas 
sólidos em algumas áreas 
ambientais e outras com 
nenhum financiamento ou 
atenção. Essa abordagem 
fragmentada pode minar o 
Estado de Direito Ambien-
tal ao não fornecer consis-
tência na implementação 
e aplicação das leis e ao 
enviar mensagens confli-
tantes à comunidade re-
gulamentada e ao público. 
Muitas dessas leis ainda 
têm que se enraizar na so-
ciedade e, na maioria dos 
casos, a cultura de confor-
midade ambiental é fraca 
ou inexistente.”
O relatório dedica atenção 
especial a uma tendência 
particularmente preocu-
pante: a crescente resistên-
cia às leis ambientais, que 
tem sido mais evidenciada 
nos casos de assédio, ame-
aças, prisões arbitrárias e 
assassinatos de defensores 
ambientais. 
Entre 2002 e 2013, 908 
pessoas — incluindo agen-
tes florestais, inspetores 
governamentais e ativistas 

locais — foram mortos em 
35 países e, só em 2017, 
197 defensores ambientais 
foram assassinados.
“A criminalização e os 
crescentes ataques aos de-
fensores ambientais cons-
tituem claras violações ao 
Estado de Direito Ambien-
tal e uma afronta aos direi-
tos, papéis e contribuições 
dos povos indígenas e da 
sociedade civil na proteção 
do meio ambiente. Esse 
relatório capta a falta de 
responsabilização, de uma 
governança ambiental for-
te e do respeito aos direitos 
humanos para a susten-
tabilidade do nosso meio 
ambiente”, afirmou Joan 
Carling, ativista de direitos 
indígenas e defensora am-
biental das Filipinas.
O engajamento de uma 
sociedade civil informa-
da leva à melhor tomada 
de decisões pelo governo, 
a ações ambientais mais 
responsáveis por parte das 
empresas e a um direito 
ambiental mais eficaz. A 
produção periódica de re-
latórios sobre a qualidade 
ambiental dos países, in-
clusive sobre a qualidade 
do ar e da água, também 
pode ajudar a atingir es-
sas metas. Infelizmente, 
de acordo com o Índice de 
Democracia Ambiental, 
apenas 20 dos 70 países 
avaliados, ou seja, 28%, 
são classificados como 
sendo “bom” ou “muito 
bom” na produção de re-
latórios periódicos, abran-
gentes e atuais do “Estado 
do Meio Ambiente”.
Na Índia, Tailândia e Ugan-
da, por exemplo, os dados 
sobre a poluição gerada 
por instalações industriais 
só podem ser obtidos por 
meio de contatos pessoais.
O relatório ainda oferece 
diversos exemplos de boas 
práticas, inclusive inova-
ções aplicadas em países 
em desenvolvimento que 
muitas vezes enfrentam 
os mesmos desafios dos 
países desenvolvidos, mas 
com menos recursos. A di-
versidade geográfica des-
ses esforços e inovações 
reforça dois pontos-chave 
desse relatório: O desen-
volvimento e a promoção 
do Estado de Direito Am-
biental é um desafio para 
todos os países; é também 
uma prioridade crescente. 
Para que as metas de cen-
tenas de leis, regulamentos 
e políticas nacionais que 
regem o meio ambiente 
em todo o mundo sejam 
alcançadas — inclusive a 
saúde e o bem-estar públi-
cos, economias sólidas e 
sociedades pacíficas —, é 
preciso atribuir prioridade 
máxima ao fortalecimento 
do Estado de Direito Am-
biental.

São José tem melhor nível 
de emprego desde 2010, 

informa Caged
O Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados), do Ministério 
do Trabalho, divulgou 
nesta quarta-feira (23), os 
resultados oficiais do ní-
vel de emprego. Os dados 
indicaram que, no total em 
2018, São José dos Cam-
pos obteve saldo positivo 
de 712 vagas. O resultado 
de 2018 é o melhor desde 
2010. O nível de emprego 
negativo na cidade já che-
gou a (-)10.062, em 2015.
Em 2018, o setor de servi-
ços foi o que mais gerou 
vagas na cidade com car-
teira assinada, seguido da 
indústria, construção civil 
e o comércio. 
O saldo mensal de empre-
go por município, apurado 
pelo Caged, é o resultado 
da diferença de admissões 
e demissões, de pessoas 
com carteira assinada.
No segundo semestre do 
ano passado, com os pri-
meiros sinais de recupera-

ção da economia, a cidade 
já tinha obtido saldo posi-
tivo na geração de empre-
go por cinco meses conse-
cutivos.
A melhoria dos níveis de 
empregabilidade em São 
José dos Campos é avalia-
da em decorrência da reto-
mada da economia com os 
setores empresariais que 
voltaram a fazer investi-
mentos na cidade, além da 
consequente geração de 
emprego e renda.
Colaboraram também 
para esses resultados o 
incentivo à abertura de 
novas empresas de star-
tups e a maior agilidade                                       
para a abertura de novas 
empresas por parte da Sala 
do Empreendedor. Isto, 
além da proximidade dos 
técnicos da Prefeitura no 
apoio às medias e grandes 
empresas para projetos de 
expansão, que deverão re-
sultar em novos empregos 
em breve.

Qualificação
De sua parte, a Prefei-
tura tem investido em 
cursos de qualificação 
por meio do Programa                                                              
Qualifica São José, que so-
mente no ano passado re-
gistrou 12.550 alunos que 
concluíram cerca de 250 
cursos diversos de qualifi-
cação profissional.
Também foi                                                                                                 
implementado pela Prefei-
tura o programa Pró-Tra-
balho, de reinserção profis-
sional. Até agora já foram 
beneficiadas 876 pessoas.
Para analisar e aten-
der a dinâmica das                                                           
necessidades do merca-
do de trabalho, o PAT 
(Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador) pas-
sou por um projeto de                                                           
readequação para ofere-
cimento de mais vagas de 
trabalho e também uma 
ação contínua para capta-
ção de novos postos de tra-
balho para seleção.

Em Pinda, atendimentos no CEM são 
transferidos para primeiro andar

As obras de reforma do 
Centro de Especialidades 
Médicas entraram, nes-
ta semana, em sua última 
fase: o pavimento térreo. 
As áreas que receberão 
obras já foram isoladas 
com tapumes e o atendi-
mento está sendo realizado 
no primeiro andar, durante 
este período, sem prejuízo 
aos pacientes e sem ne-
nhum comprometimento 
ao acesso, já que o prédio 

conta com elevador.
O único serviço que conti-
nua no térreo é o de confir-
mação de atendimento, po-
rém, em vez de estar bem à                                          
frente da entrada, está ago-
ra à direita. 
O local está sinalizado 
com cartazes informati-
vos.
De acordo com o dire-
tor de Atenção Especial 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, José Car-

los dos Santos Pinto, to-
dos os procedimentos 
que eram realizados no                                               
térreo foram transferidos 
para o                                      pri-
meiro andar, que já 
passou pela reforma,                                                
e conta com salas bem 
ventiladas.
Atualmente, a obra está em                                             
fase de demolição de re-
vestimento e remoção de 
esquadrias para adequação 
ao prédio.
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 34º Festival de 
marchinhas 

carnavalescas em São 
Luiz do Paraitinga

Após nova lei, 92% dos 
cartões de gratuidade 

‘sênior’ são bloqueados

Parque Estadual de 
Campos do Jordão recebe 
proposta para concessão 

de serviços

Aniversário de Chiquinho 
de Castro

Atenção compositores e 
compositoras!!!’
Estão ABERTAS AS INS-
CRIÇÕES para o 34º Fes-
tival de Marchinhas Car-
navalescas de São Luiz do 
Paraitinga 2019. O período 
vai de 05 de dezembro à 07 
de janeiro. As inscrições 

poderão ser realizadas pre-
sencialmente de segunda 
a sábado das 9h às 17h no 
Centro Cultural Nelsinho 
Rodrigues ou via email, 
encaminhando o material 
descrito no regulamento 
para o endereço eletrôni-
co  festivalmarchinhas@

gmail.com O Festival 
acontece nos dias 02, 09 
e 16 de fevereiro de 2019. 
Mais informações no Cen-
tro Turístico e Cultural 
Nelsinho Rodrigues – Rua 
Coronel Domingues de 
Castro, 33 – Centro. Fone 
(12) 3671 1672.’

Nova lei restringiu gra-
tuidade de idosos de 60 a 
64 anos a aposentados ou 
pensionistas com renda 
mensal de até dois salários 
mínimos; eram 10.655 car-
tões ativos antes do cadas-
tramento, mas o número 
caiu para 860
Após a criação de novas 
regras, que restringiram a 
gratuidade no transporte 
público para idosos entre 
60 e 64 anos em Taubaté, 
92% dos cartões sênior, 
que são os destinados para 
essa faixa etária, foram blo-
queados essa semana.
Os dados foram fornecidos 
pela prefeitura à reporta-
gem. Antes do cadastra-
mento da biometria facial, 
iniciado em novembro 
passado, 10.655 cartões sê-
nior estavam ativos. 
Até a última segunda-fei-
ra, apenas 860 passageiros 
nessa faixa etária fizeram o 
cadastro.
Ou seja, desde a última se-
gunda-feira, 9.795 cartões 

O primeiro dos 25 parques 
estaduais de São Paulo que 
serão concedidos à inicia-
tiva privada para inves-
timentos, manutenção e 
exploração turística pelos 
próximos 20 anos acaba 
de receber proposta da em-
presa Urbanes Empreen-
dimentos, do Rio Grande 
do Sul. A Concorrência 
Pública realizada pela Se-
cretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente prevê a 
concessão de uma área de 
473,15 hectares, que cor-
responde a 5,6% da área 
total do Parque Estadual 
de Campos do Jordão, em 
Campos do Jordão.
Caso a empresa seja habi-
litada, após análise de toda 
a documentação apresenta-
da, o contrato será assina-
do e a Urbanes terá o prazo 
de 60 dias para iniciar a 
implantação do projeto. “É 
importante ressaltar que 
São Paulo não está à ven-

sênior estão bloqueados.
Para se ter uma ideia do 
impacto da medida no sis-
tema, basta analisar os da-
dos do transporte público 
no município em novem-
bro de 2018: de 954.462 
viagens realizadas naquele 
mês, 83.409 foram realiza-
das de graça por pessoas 
entre 60 a 64 anos, o que 
correspondeu a 8,7% do 
total.
MUDANÇA NA LEI/ Pro-
posta pelo prefeito Ortiz 
Junior (PSDB), a mudan-
ça na lei foi aprovada por 
unanimidade pela Câmara 
em outubro passado.
Pela legislação federal, 
qualquer passageiro de 65 
anos ou mais não precisa 
pagar tarifa no transpor-
te. Em Taubaté, uma lei de 
2008 estendia esse benefí-
cio aos idosos de 60 a 64 
anos.
A nova lei municipal res-
tringiu a gratuidade nessa 
faixa etária: ela só será vá-
lida para quem for aposen-

da. O que nós vamos fazer 
é conceder uma parte do 
parque para que a inicia-
tiva privada a torne mais 
atrativa para os turistas e 
mantenha a limpeza e or-
ganização do local. 
Eu fico muito feliz que 
tenhamos um interessado 
nesta primeira Concorrên-
cia. Isto mostra a credibi-
lidade das empresas nesta 
gestão”, comenta o secre-
tário Marcos Penido.
D acordo com o edital, o 
vencedor deverá fazer um 
investimento mínimo obri-
gatório de R$ 8,3 milhões 
na manutenção da área e 
instalação de equipamen-
tos para ecoturismo. Como 
contrapartida poderá ex-
plorar bilheteria, restau-
rantes, centro de aventuras, 
entre outros. 
O documento prevê ainda 
o congelamento da tarifa 
nos primeiros 18 meses. 
Após o período, o valor 

tado ou pensionista, com 
renda mensal não superior 
a dois salários mínimos.
Todos os critérios pre-
cisam ser atendidos: um 
aposentado ou pensionis-
ta com renda superior a 
dois salários mínimos não 
tem direito à gratuidade; o 
mesmo ocorre no caso de 
um idoso de 60 a 64 anos 
que tenha renda de até dois 
salários mínimos, mas que 
não seja aposentado ou 
pensionista.
Embora o atual contra-
to com a concessioná-
ria ABC Transportes                                                   
tenha sido assinado em 
2009, quando a lei anterior 
já estava em vigor, o gover-
no Ortiz alegou que mu-
dança na legislação foi “ne-
cessária para minimizar o 
desequilíbrio econômico-
financeiro da empresa con-
cessionária e do transporte 
complementar e com isso 
diminuir o impacto no va-
lor da tarifa do transporte 
público”.

poderá ser reajustado em 
até R$ 4 reais.
A medida segue a Lei nº 
16.260/16 e o Decreto 
63.875/2018. Esta é a pri-
meira área verde que será 
concedida à iniciativa pri-
vada. A previsão é que em 
fevereiro ocorra a abertura 
dos envelopes para o Par-
que Estadual da Cantarei-
ra, em São Paulo. 
“Estes dois locais já esta-
vam com estudos avança-
dos. 
Os demais estão com os 
projetos e suas singulari-
dades sob análise. Temos 
sempre que nos atentar as 
características de cada re-
gião”, ressalta Penido.
Os trabalhos no Parque 
Estadual de Campos do 
Jordão serão monitorados 
e fiscalizados por uma co-
missão com membros da 
Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente e da 
Fundação Florestal.

Em Pinda, nova Operação 
Tapa-Buracos tem início pelo 

Maricá

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está utilizando 
técnicas de gerenciamento 
de projetos para realizar o 
mapeamento de buracos 
em todo o município e dar 
início à nova operação Ta-
pa-Buracos com mais efe-
tividade. 
O mapeamento inicial já 
foi realizado nas primeiras 
semanas do ano, por meio 
de um aplicativo que, em 
breve, será disponibilizado 
às lideranças de bairros.
Na sexta-feira (18), a ope-
ração Tapa-Buracos foi 
iniciada no bairro Maricá e 
seguirá um plano de ação 
para atender a todas as re-
giões da cidade, de forma 
ordenada. 
Essa nova maneira de ma-
peamento vai ajudar nas 
questões que interferem na 

boa circulação, segurança 
e fluidez do trânsito na ci-
dade.  
O líder do Maricá, Edmil-
son, ficou satisfeito por seu 
bairro ter sido o primeiro a 
ser contemplado. “Agra-
deço ao prefeito dr. Isael 
pela oportunidade de ser 
o primeiro bairro a entrar 
nesse projeto e torço para 
que isso possa se expandir 
para os outros bairros, pois 
muitos também estão pre-
cisando”, afirmou.
A secretária de 
Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco,                                                                    
enfatizou a importância de 
planejar e organizar o ser-
viço para beneficiar, efeti-
vamente, a cidade. 
“Através da tecnologia e da 
inovação, seguindo a dire-
triz do dr. Isael, de sempre 

trabalhar a cidade de forma 
humana, moderna e inteli-
gente, estamos procuran-
do alternativas para cada                                                                   
vez mais melhorar a ci-
dade. Agradeço a to-
dos os servidores                                                            
que estão conosco nessa 
missão”, destacou a secre-
tária Marcela.
O secretário adjunto Carlos                                                            
Eduardo dos Santos es-
tará diretamente à fren-
te da ação. “Em breve, 
nós disponibilizaremos 
esse aplicativo de mape-
amento de buracos para 
as lideranças de bairros, 
para que, em conjunto, a                                                               
gente consiga au-
mentar a efetivida-
de desse mapeamento,                                                                          
enquanto já estamos rea-
lizando essa operação em 
campo”, afirmou.

Registramos o aniversário de Chiquinho de Castro neste dia 24 de janeiro que com-
pletou 75 anos. Chiquinho profundo conhecer da política esteve presente com gran-
de atuação em várias campanhas na cidade de Tremembé onde marcou e marca sua 
presença. Chiquinho já esta se preparando para a próxima campanha municipal onde 
dará com certeza um apoio decisivo ao candidato  para quem irá trabalhar. Chiquinho 
de Castro  é presença marcante na política da cidade, visto sua experiência de longos 
anos militando na política.Feliz aniversário grande amigo nosso e de tora cidade de 
Tremembé. “Aos eleitores brasileiros voto secreto é corrupção” Chiquinho de Castro.
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Meteorologia alerta para risco de 
temporais generalizados na região

Fogo destrói bar no bairro do 
Campo Alegre, em 
Pindamonhangaba

CPM 22, Maria Rita e Raça Negra 
são atrações no último fim de 

semana do Caraguatatuba 
Summer Festival

Até quando vai esse ca-
lor? A resposta não é nada 
animadora, afirma o site 
Climatempo. O calor vai 
continuar por alguns dias! 
Até “refresca” um pouco 
com as pancadas de chu-
va à tarde, mas depois as 
noites seguem abafadas. E 
nesta quinta-feira (24) há 
previsão de chuva forte no 
leste paulista.
Ventos que sopram do mar 
trazem mais umidade para Nesta sexta-feira (25/01) 

começa o último fim de 
semana do Caraguatatu-
ba Summer Festival com 
diversas atrações e para 
todos os gostos musicais. 
A partir das 20h, a banda 
local Gaijin Sentai, na Pra-
ça da Cultura, abre a festa 
com muito rock nacional 
apresentado pelo grupo 
CPM 22. A noite prome-
te muita nostalgia com os 
clássicos da banda, “Dias 
Atrás” e “Um Minuto Para 
o Fim do Mundo”, que 
marcaram os anos 2000.
#PraCegoVer: Com o fun-
do de um palco, a banda 
CPM22 posa para uma 
foto oficial
No mesmo dia, a partir 
das 21h, a nova voz do 
feminejo, Yasmin Santos, 
promete agitar a Praça de 
Eventos do Porto Novo 
com hits que tocam pelo 
Brasil inteiro, como “Sau-
dade Nível Hard” e “Pron-
ta Pra Trair”. E quem abre 
o esquenta para a cantora 
é a dupla local Henrique e 
Fernandes.
Já no sábado (26/01), a 
Música Popular Brasileira 
invade Caraguatatuba com 
a paulistana Maria Rita. 
Filha de Elis Regina com 

A unidade do Corpo de 
Bombeiros de Pindamo-
nhangaba foi acionada na 
tarde de ontem (24) para 
o atendimento a um caso 
de princípio de incêndio 
em um estabelecimento 
comercial no bairro do 
Campo Alegre. Os indí-
cios preliminares apontam 

o leste do estado de São 
Paulo ao longo desta quin-
ta-feira (24). Juntamente 
com o ar quente, as nuvens 
de chuva vão crescer com 
mais facilidade e há alerta 
para temporais.
Até o final de janeiro e ain-
da na primeira semana de 
fevereiro de 2019, não há 
previsão de mudanças sig-
nificativas na circulação 
dos ventos sobre a Amé-
rica do Sul que traga mais o músico César Camargo 

Mariano, a cantora herdou 
de sua mãe a voz inconfun-
dível e demonstra em pal-
co toda brasilidade e musi-
calidade de seu pai. Além 
dos seus sucessos como 
“Cara Valente”, “Encon-
tros e Despedidas” e “Tá 
perdoado”, Maria Rita in-
corpora em seu repertório 
grandes interpretações dos 
clássicos como “A Festa”, 
de Milton Nascimento, e 
“Pagu” de Rita Lee e Zélia 
Ducan. A partir das 20h, 
quem abrirá a festa brasi-
leira é a artista local Mara 
Amaral.
E também no sábado, a 
música sertaneja brilhará 
com o cantor Loubet, na 
Praça de Eventos do Porto 
Novo. 
A partir das 21h, com a 
abertura da dupla local 
Lucas & Bruno, o cantor 
promete cantar seus maio-

que o fogo pode ter co-
meçado na cozinha de um 
bar, localizado na Rua Ce-
leste, esquina da Praça São 
Francisco.
Os bombeiros consegui-
ram debelar as chamas, 
evitando que o fogo se 
propagasse pelo resto do 
prédio. 

nebulosidade e chuva para 
o centro-sul do Brasil, em 
particular para o Sudeste, 
que ajudem a normalizar a 
temperatura.
Alerta de temporais - Além 
da Grande São Paulo, tam-
bém há alerta para tempo-
rais nos Vales do Ribeira e 
Paraíba e no litoral paulis-
ta. 
O extremo sul de São Pau-
lo segue instável com chu-
va a qualquer hora.

res sucessos como “Muié 
Brava” e “Barraco Vira 
Mansão”.
#PraCegoVer: Foto oficial 
do grupo Raça Negra com 
o vocalista de terno roxo 
logo a frente.
E para encerrar o Caragua-
tatuba Summer Festival, 
este domingo (27/01), a 
Praça de Eventos do Porto 
Novo será palco de muito 
samba e pagode. A partir 
das 21h, a abertura fica por 
conta da banda local Sim-
plicidade S/A e em segui-
da entra o grupo Raça Ne-
gra & Amigos. O público 
poderá cantar seus maiores 
sucessos da década de 90, 
como “Cheia de Manias” e 
“Deus Me Livre”.
Confira a programação 
completa:
Sexta-feira (25/01):
– CPM22 (Praça da Cul-
tura, a partir das 20h com 
abertura da banda local 
Gaijin Sentai).
– Yasmin Santos (Praça de 
Eventos do Porto Novo, a 
partir das 21h com abertu-
ra da dupla sertaneja local 
Henrique e Fernandes).
Sábado (26/01):
– Maria Rita (Praça da 
Cultura, a partir das 20h 
com abertura da artista lo-
cal Mara Amaral).
– Loubet (Praça de Even-
tos do Porto Novo, a partir 
das 21h com Lucas & Bru-
no).
Domingo (27/01):
– Raça Negra (Praça de 
Eventos do Porto Novo, a 
partir das 21h com o grupo 
local Simplicidade S/A).

Ninguém ficou ferido e a 
ocorrência acabou resul-
tando em perdas matérias, 
com a completa destruição 
da cozinha do estabeleci-
mento. 
O local é conhecido por 
boa parte da  juventude 
acadêmica de Pindamo-
nhangaba.
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Ouvidoria Municipal de 
Caraguátatuba já está 

atendendo em novo endereço

Câmara de Taubaté admite que 
CPI das 

Enchentes perdeu prazo final

Deputado federal vai abandonar o 
mandato e sair do País

Quase um mês após o fato 
ter sido revelado pelo jor-
nal, a Câmara de Taubaté 
confirmou que a CPI (Co-
missão Parlamentar de In-
quérito) aberta para anali-
sar os problemas causados 
pelas enchentes no muni-
cípio perdeu o prazo para 
apresentação do relatório 
final.
Segundo o regimento in-
terno da Casa, a prorroga-
ção do prazo deve ser so-
licitada pela comissão por 
meio de requerimento, que 
precisa ser aprovado pelo 
plenário. 
A CPI das Enchentes, que 
não realizou nenhuma oi-
tiva ou atividade pública, 
não fez esse pedido.
No fim do ano passado, 
quando o Legislativo era 
presidido pelo vereador 
Diego Fonseca (PSDB), a 
reportagem questionou a 
Câmara sobre o caso, mas 
não obteve resposta. Essa 
semana, já sob o comando 
de Boanerge dos Santos 
(PTB), a Casa confirmou 
que “não houve publica-
ção de ato que prorrogasse 
o prazo da CPI”.
Em outras ocasiões em 
que isso ocorreu, a CPI em 
questão foi declarada ex-
tinta. Apesar disso, o Le-
gislativo ainda não anteci-
pou o que será feito nesse 
caso. 
“Embora não tenha sido 
solicitada a prorrogação da 
CPI, a Secretaria da Câma-

O deputado federal Jean 
Wyllys (Psol – RJ) disse 
que vai desistir da carreira 
pública e deixar o Brasil. 
De acordo com o parla-
mentar a decisão foi toma-
da por conta de ameaças 
que ele vem sofrendo.
Nas redes sociais, Jean 
Wyllys compartilhou a en-
trevista e soltou um breve 
comunicado. “Preservar a 
vida ameaçada é também 
uma estratégia da luta por 
dias melhores. Fizemos 
muito pelo bem comum. E 
faremos muito mais quan-
do chegar o novo tempo, 
não importa que façamos 
por outros meios! Obriga-
do a todas e todos vocês, 
de todo coração. Axé!”, 
escreveu.
“Eu já vinha pensando em 
abrir mão da vida pública 
desde que passei a viver 
sob escolta, quando acon-
teceu a execução da Ma-
rielle. Antes disso, havia 
ameaças de morte contra 
mim…mas nunca achei 
que pudessem acontecer 
de fato”, contou o parla-
mentar.
“Mas, quando rolou a exe-
cução da Marielle, tive 
noção da gravidade. Além 
dessas ameaças de morte 
que vêm desses grupos de 
sicários, de assassinos de 
aluguel ligados a milícias, 
havia uma outra possibili-
dade: o atentado praticado 
por pessoas fanáticas re-
ligiosas que acreditavam 
na difamação sistemática 
que foi feita contra mim”, 
completou.
“O partido reconhece que 
de fato eu sou um alvo e 
me deu apoio na minha 
decisão de não voltar. Re-
conhece que são graves 
as ameaças contra mim, 
que eu corro risco, que há 
uma vulnerabilidade maior 
pelo fato de eu ser identi-
ficado com a causa LGBT. 
Lamenta, claro, mas apoia 

A Ouvidoria Municipal de 
Caraguatatuba atende os 
munícipes em novo ende-
reço desde segunda-feira, 
(21/01). O departamento 
continua na região central 
da cidade, mas agora tem 
suas instalações no prédio 

ra aguarda o envio das in-
formações pelo presidente 
da comissão”, informou a 
Casa, em nota.
Procurado pela reporta-
gem nessa quinta-feira, o 
presidente da CPI, o ve-
reador Bobi (PV), não co-
mentou o caso.
HISTÓRICO/ Apresen-
tado por Bobi no dia 26 
de março, o requerimento 
que pedia a abertura da 
comissão foi aprovado em 
sessão ordinária realizada 
no mesmo dia, mas a CPI 
foi oficialmente instituída 
mais de dois meses depois.
No dia 7 de junho, por 
meio de ato da presidência, 
Diego Fonseca indicou os 
outros quatro integrantes 
da comissão – Nunes Co-
elho (PRB), Jessé Silva 
(SD), Vivi da Rádio (PSC) 
e Boanerge dos Santos – e 
também os dois suplentes 
– Alexandre Villela (PTB) 
e Neneca (PDT).
Esse mesmo ato determi-
nou prazo de 90 dias para 
conclusão dos trabalhos. 
O prazo poderia ter sido 
prorrogado até o fim da 
atual legislatura, mas não 
houve pedido nesse senti-
do.
Para efeito de comparação, 
no dia 13 de dezembro, 
em sessão extraordinária, 
o Legislativo aprovou re-
querimento para prorrogar 
o prazo para conclusão da 
CPI do Transporte, que 
terminaria no dia 31.

minha decisão.”
Jean alegou que o que cha-
mou “aumento do nível de 
violência” após a eleição 
de Jair Bolsonaro como 
presidente também pesou 
na decisão. “Para se ter 
uma ideia, uma travesti 
teve o coração arrancado 
agora há pouco. E o cara 
botou uma imagem de uma 
santa no lugar. “Numa úni-
ca semana, três casais de 
lésbicas foram atacados. 
Um deles foi executado. A 
violência contra LGBTs no 
Brasil tem crescido assus-
tadoramente”, explicou.
Ele ainda disse que foi 
aconselhado a sair do País 
pelo ex-presidente do Uru-
guai, Pepe Mujica: “Ele 
falou para mim: ‘Rapaz, se 
cuide. Os mártires não são 
heróis.’”
Ele ainda citou dois casos 
que considera emblemá-
ticos. “A violência contra 
mim foi banalizada de tal 
maneira que Marilia Cas-
tro Neves, desembargado-
ra do Rio de Janeiro, suge-
riu a minha execução num 
grupo de magistrados no 
Facebook. 
Ela disse que era a favor 
de uma execução profiláti-
ca, mas que eu não valeria 
a bala que me mataria e o 
pano que limparia a lam-
bança”, contou sobre de-
sembargadora que pediu a 
morte do parlamentar nas 
redes sociais.
Sobre o processo vencido 
contra o deputado eleito 
Alexandre Frota , Wyllys 
também se considerou in-
justiçado. “A pena impos-
ta, por exemplo, ao Ale-
xandre Frota não repara o 
dano que ele produziu ao 
atribuir a mim um elogio 
da pedofilia. Eu vi minha 
reputação ser destruída por 
mentiras e eu, impotente, 
sem poder fazer nada. Isso 
se estendendo à minha fa-
mília. As pessoas não têm 

da Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação, na Rua 
São Benedito, nº 436, no 
Centro.Para falar com a 
Ouvidoria, os números de 
telefone são: 3883-2724 e 
0800-7700678. A Ouvido-
ria é o canal direto do cida-

BLINDAGEM/ A criação 
dessa CPI foi uma for-
ma encontrada pela base 
governista de ampliar a 
blindagem a Ortiz Junior 
(PSDB) na Câmara.
A estratégia foi colocada 
em prática após a oposição 
propor, em março, a aber-
tura da CPI do Transporte.
Uma manobra tirou da 
oposição o comando da 
CPI do Transporte. Na 
sequência, foi proposta a 
CPI das Enchentes.
Como a CPI da 
Unitau já estava                                                                        
aberta desde agosto de 
2017, atingiu-se o limite 
máximo de três CPIs em 
funcionamento, impedin-
do a instauração de novas 
comissões.
REPETIÇÃO/ Na legis-
latura passada, de 2013 
a 2016, quatro CPIs 
foram extintas na Câ-
mara por perderem o                                                    
prazo para apresentação 
do relatório final, que pos-
teriormente ainda teria que 
ser votado em plenário. 
Três delas – da Unitau, 
da Dengue e da Super-
bactéria – foram extintas 
em maio de 2016 por-
que excederam o prazo                                                                     
para conclusão dos traba-
lhos e não pediram a pror-
rogação a tempo. 
A outra, a CPI dos 
Radares, acabou                                                           
extinta por não apresentar 
o relatório até o fim da le-
gislatura.

ideia do que é ser alvo dis-
so”, explicou.
“Há uma bancada inteira 
eleita com base em menti-
ras, inclusive contra mim. 
Eu venci processos contra 
umas cinco pessoas que 
me caluniaram. Só que es-
ses processos não reparam 
o dano que isso causou na 
minha vida e na vida da 
minha família”, disse Jean.
Em novembro do ano 
passado. a Comissão In-
teramericana de Direitos 
Humanos (CIDH), órgão 
ligado à OEA, cobrou que 
o Estado brasileiro assegu-
rasse proteção ao deputado 
federal e à sua família. Por 
meio de medida cautelar, 
a comissão cobrou ainda 
que o governo investigas-
se episódios de “ameaças 
e difamação” que “aumen-
tam a situação de vulnera-
bilidade” do parlamentar, 
ao “torná-lo alvo do ódio 
de setores da sociedade”.
A exigência da CIDH 
atendeu um pedido apre-
sentado pelo próprio depu-
tado. Segundo a comissão, 
as provas apresentadas 
“demostram que o senhor 
Jean Wyllys se encontra 
em uma situação de gravi-
dade e urgência, posto que 
seus direitos à vida e à in-
tegridade pessoal estão em 
grave risco”.
Sobre o futuro, o parla-
mentar fez mistério e disse 
que não vai revelar onde 
está passando férias e nem 
para pretende se mudar. 
“Eu sou professor, dou 
aula. 
Eu escrevo, tenho um livro 
para terminar. Eu vou re-
compor minha vida. 
Eu vou estudar, quero fa-
zer um doutorado. Vou es-
colher um lugar onde eu 
possa fazer meu doutora-
do, que eu não pude fazer 
durante esses anos. Vou to-
car minha vida dessa outra 
maneira”, disse.

dão com a administração 
do município. O espaço 
serve para que o munícipe                                              
encaminhe suas dúvidas, 
sugestões e reclamações 
de qualquer assunto que 
envolva o executivo mu-
nicipal.


