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Imobiliária Alpes presta
os melhores serviços em
Santo Antônio do Pinhal

Governo de SP oferece 
abertura de empresas
em até 24h no Estado

Prodesp e Poupatempo
participam de campanha para 
arrecadar mechas de cabelo

Instituto Embraer abre inscrições 
para financiar projetos sociais

de educação e tecnologia

Alpes Imobiliária esta-
belecida à Rua Conego 
Thomaz 16 centro Tel 
36661439 em Santo Antô-
nio do Pinhal, esta a mais 
de vinte anos trabalhando 

O Governador João Doria 
e a Secretária de Desen-
volvimento Econômico, 
Patricia Ellen, inaugura-
ram a nova sede da Junta 
Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp), loca-
lizada no bairro da Lapa, 
capital paulista.
Durante a solenidade, o 
Governador João Doria 
anunciou que, a partir de 
hoje, será possível realizar 
a abertura de empresas de 
baixo risco em até 24 horas 
- no início do ano, a média 
era de 4 dias. O Governo 
de São Paulo prevê que 
até 2022 o empreendedor 
paulista consiga abrir sua 
empresa em 3 horas.
“Hoje é um dia muito im-
portante porque também 
estamos inaugurando a 
nova fase do desenvol-
vimento econômico no 
Estado, que irá melhorar 
o processo de abertura e 
fechamento de empresas. 
Oferecer a melhor experi-

A Companhia de Proces-
samento de Dados de São 
Paulo (Prodesp) participou  
de um encontro promovi-
do pelo Fundo Social com 
pacientes do Instituto do 
Câncer do Estado de São 
Paulo (ICESP).
O evento faz parte do pro-
jeto “Solidariedade em 
Fios” e tem como objeti-
vo arrecadar mechas de 
cabelo para confecção de 
próteses capilares para 
mulheres em tratamento 
contra o câncer.
Reconhecido pelo aten-
dimento humanizado aos 
cidadãos, o Poupatempo, 
programa do Governo de 
São Paulo gerenciado pela 
Prodesp, aderiu à campa-
nha e hoje é um dos prin-
cipais parceiros.
De forma voluntária, fun-

Estão abertas inscrições 
para o programa de Par-
cerias Sociais do Instituto 
Embraer. 
O programa financia pro-
jetos educacionais em co-
munidades em que a com-
panhia está presente no 
Brasil. 
Serão selecionadas nes-
te ano propostas voltadas 
a iniciativas nas áreas de 
educação e tecnologia. 
Para participar da sele-
ção, os projetos precisam 
contar com ao menos um 
funcionário voluntário da 
Embraer e ser desenvolvi-

na venda de casas, terre-
nos, sítios e fazendas na 
região. 
Com tradição no ramo 
imobiliário a Alpes tem 
conquistado a confiança 

ência aos empreendedores 
é a nossa prioridade”, dis-
se a secretária estadual de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen.
O novo prédio da Jucesp 
conta com espaço moder-
no, novas instalações e 
processos modernizados, 
que incluem digitalização 
e otimização, com o obje-
tivo de oferecer o melhor 
atendimento ao empreen-
dedor. São 80 mil páginas 
que estão sendo digitali-
zadas por dia. Estas ações 
fazem parte do programa 
SP Sem Papel que reduz 
os custos e uso de espaços.
A partir de hoje, também, 
a Junta Comercial oferece 
o serviço de certificação 
digital que funciona como 
uma assinatura eletrônica, 
para garantir que transa-
ções e outros serviços on-
line tenham mais seguran-
ça e agilidade. Com todas 
essas medidas, o objetivo 
do governo paulista é ab-

cionários dos 73 postos se 
mobilizaram e consegui-
ram arrecadar mais de três 
mil mechas de cabelo para 
doações realizadas nos 
últimos três anos. O en-
gajamento foi tão intenso 
que muitas funcionárias se 
sensibilizaram e também 
cortaram o próprio cabelo 
para ajudar.
O Diretor Administrativo 
e Financeiro da Prodesp, 
Murilo Macedo, enalteceu 
o envolvimento dos fun-
cionários do Poupatempo 
no projeto. “Tenho certeza 
que esse gesto de amor e 
carinho vai ajudar a esti-
mular a solidariedade com 
o próximo e aumentar a 
autoestima de que preci-
sa”, afirmou.  “Esse mo-
vimento de arrecadação 
de cabelos para pessoas 

dos por organizações so-
ciais não governamentais 
e sem fins lucrativos, com 
pelo menos um ano de atu-
ação.
De acordo com a institui-
ção, o s projetos passarão 
por etapas de avaliação 
técnica, apresentação do 
plano de ação e votação 
final dos membros do Ins-
tituto Embraer.  A lista dos 
vencedores será divulgada 
no fim do ano.
Os candidatos devem se 
inscrever até 30 de agosto 
pelo link www.instituto-
embraer.org.br/parcerias-

de seus clientes. Na Alpes, 
todo negócio é seguro e o 
cliente sempre terá atendi-
mento personalizado com 
a garantia de bons investi-
mentos.

sorver a complexidade dos 
processos e simplificar a 
vida do cidadão, transfor-
mando a Jucesp no “Pou-
patempo” do empresário 
e empreendedor paulista. 
Em breve, os serviços se-
rão 100% digitais e inte-
grados aos municípios do 
Estado. 
“Estamos falando de uma 
entidade que, no ano que 
vem, vai completar 130 
anos. São raras as institui-
ções, empresas e organiza-
ções, no Brasil, que alcan-
çam 129 anos. Sobretudo, 
com essa juventude tecno-
lógica, que hoje predomi-
na na Jucesp, com um tra-
balhado coordenado com 
a sua equipe e também da 
Prodesp. É a maior Junta 
Comercial da América La-
tina, mais representativa, 
mais importante, a maior 
em volume de atendimen-
to de todo o nosso conti-
nente”, declarou o Gover-
nador João Doria.

em tratamento de câncer é 
mais um belíssimo retrato 
de cidadania e trabalho em 
equipe”, concluiu Macedo.
No evento de hoje, foram 
entregues sete próteses 
capilares. Antes de serem 
doadas e implantadas nas 
pacientes, as mechas são 
tratadas e transformadas 
pelos cabeleireiros e auxi-
liares da Escola de Beleza, 
Estética e Bem-Estar do 
Fussp. A ideia é fazer com 
que elas tenham as mes-
mas características do ca-
belo natural das pacientes.
Além do projeto do Fundo 
Social, os colaboradores 
da Prodesp e do Poupa-
tempo também participam 
de outras causas importan-
tes, como a Campanha do 
Agasalho e de doação de 
sangue.

sociais2019.
Instituto Embraer - Lança-
do em 2004, o Programa 
Parceria Social atende a 
comunidades de 27 muni-
cípios de três estados (SP, 
MG e SC), além do Dis-
trito Federal. Com mais 
de 180 projetos apoiados e 
milhares de pessoas direta-
mente beneficiadas, o pro-
grama está alinhado com 
os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS), conjunto de metas 
globais estabelecidas pela 
Assembleia Geral das Na-
ções Unidas.
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Segunda edição da EXPO 
CIEE mira a Geração Z

A EXPO CIEE S. José dos 
Campos chega reformula-
da a sua segunda edição 
e de olho na Geração Z, 
que está ingressando no 
mundo do trabalho. Para 
atrair os jovens dessa fai-
xa etária, o evento gratuito 
irá aliar entretenimento, 
informação e oportunida-
de no mundo do trabalho. 
Para isso estão previstas 
36 palestras, Game Arena 
e ao menos 350 vagas de 

Estágio e 150 para Jovem 
Aprendiz.
A feira desembarca mais 
uma vez no CEFE – Cen-
tro de Formação do Edu-
cador (Parque da Cidade) 
entre os dias 27 e 28 de 
setembro e a expectativa é 
superar os 8 mil visitantes 
de sua primeira edição. Já 
está confirmada a presença 
das principais faculdades 
e universidades da região, 
além de escolas de idio-

Tel.: (12) 3686-1683 | 3686-3105
Rua Sebastião Costa Manso, 51 | Quiririm | Taubaté | SP

Consulte nosso cardápio online
www.cantinagadioli.com.br

Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267

mas e intercâmbio.
De acordo com Alexandre 
Altenfelder, supervisor de 
Feiras do CIEE, o objetivo 
é proporcionar novas expe-
riências para os visitantes. 
“Nossa responsabilidade 
é dialogar com os jovens 
e isso engloba proporcio-
nar o contato com todas 
as suas áreas de interesse. 
Sejam profissionais, edu-
cacionais ou até mesmo de 
entretenimento”.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 85, Termo nº 7038
Faço saber que pretendem se casar EDSON SANTOS BISPO e SABRINA CASTOR DE 
SOUZA, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 01 de maio de 
1983, de profissão enfermeiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada 
da Biacica, nº 411, Vila Seabra, São Paulo, filho de FRANCISCO BISPO e de EVA MARIA 
DOS SANTOS BISPO. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 08 de fevereiro de 1990, 
de profissão auxiliar de classe, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Um, 
nº 154, Centro, Tremembé/SP, filha de SERGIO ANTONIO DE SOUZA e de MARINA 
DE FATIMA CASTOR SOUZA. 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, 26 de julho de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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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
Existe um provérbio que diz.. Quem cala consente. O país vive de injusti-
ças, desigualdades desrespeitos e discriminações.   Não se entende direito a 
constituição, estabelece que todos são iguais perante a lei e o povo parece 
não tomar conhecimento disso e não se manifesta até parece haver conivên-
cia com toda esta realidade dos fatos. E o principio da isonomia, a mulher 
luta pela igualdade. Tem a vida mais longa. E porque se aposenta antes?
 Tem gente que diz que e porque trabalha mais, ou seja, tem dupla jornada Se 
a mulher trabalha mais e vive mais ora que trabalhe mais um pouco pra viver 
ainda mais um pouco. Para os homens que aumente a carga do trabalho pra vi-
ver mais. Olha quer saber de uma coisa aposentadoria pra mim e só para quem 
não mais pode trabalhar. O trabalho traz saúde, vitalidade, melhora o conví-
vio social, além de evitar doenças emocionais como a depressão. O que deve 
acontecer é simplesmente oferecer ao aposentado, aquele que não pode real-
mente trabalhar, um salário digno para que possa sobreviver decentemente.
 Pense bem na existência de aposentadoria para quem pode trabalhar, 
principalmente quando pessoas com não tanta idade usufruem de apo-
sentadorias de valores elevados, acabam prejudicando aqueles outros 
que realmente precisam e não podem trabalhar. O custo da baixa pro-
dutividade e da ociosidade não só tem reflexos na previdência como 
também em toda economia da nação. Valorizar o trabalho e aumen-
tar a produtividade é um bom começo para a estabilização da econo-
mia com reflexos positivos em termos de tributos e da previdência.

Bairros recebem Lazer 
na Rua e Domingo no 

Parque em Taubaté

Neste final de semana, 
dias 27 e 28 de julho, a Se-
cretaria de Esportes e La-
zer de Taubaté promove os 
programas Lazer na Rua e 
Domingo no Parque, com 
atividades especiais para a 
população.
No sábado (27) o Lazer na 
Rua será na EMIEF Mario 
Monteiro, no bairro Guri-
lândia, das 13h às 17h. O 
objetivo é resgatar o pra-
zer de brincar nas ruas, 
desenvolvendo atividades 
recreativas para crianças, 
jovens, adultos e idosos 
por meio de jogos, brinca-
deiras e brinquedos.
Entre as atividades estão 
gincanas, taco, aula de 
ritmo livre, xadrez gigan-
te, xadrez, dama, dominó, 
pinturas com giz de cera 
e guache, pintura facial, 
cama elástica, pebolim e 
futebol de botão.
E no domingo (28) as ati-
vidades são no SEDES, 
das 9h às 13h, com o ob-

jetivo de atrair as famílias, 
através de opções diversi-
ficadas de entretenimento, 
para frequentarem os par-
ques e áreas públicas da 
cidade. O evento é desen-
volvido com base em brin-
cadeiras recreativas e ati-
vidades lúdicas. Entre as 
atividades propostas estão: 
xadrez gigante, slackline, 
taco, paraquedas, pintura 
de rosto, e brincadeira de 
corda.
Os eventos são gratuitos e 
atendem a todas as idades.
Serviço:
Lazer na rua
Dia: 27 de julho de 2019 
(sábado)
Horário: das 13h às 17h
Local: EMIEF Mario 
Monteiro – Rua Heliópo-
lis, 140, Gurilândia
Domingo no parque
Dia: 28 de julho de 2019
Horário: das 9h às 13h
Local: Sedes – Av. Dr. Be-
nedito Elias de Souza, 705, 
Jardim Jaraguá
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Seguro DPVAT
paga quase 12 mil

indenizações a vítimas
de acidentes com

caminhões
Do total de benefícios pa-
gos no ano passado, mais 
de 1.600 foram para fami-
liares de caminhoneiros 
que morreram nas estradas
Horas em excesso ao vo-
lante e longas distâncias 
percorridas. A profissão 
de caminhoneiro é uma 
das mais perigosas e que 
envolve grande risco por 
conta dos acidentes. Ape-
nas no ano passado, o Se-
guro DPVAT indenizou 
11.996 vítimas de ocor-
rências com caminhões e 
pick-ups em todo o país. 
Deste total, mais de três 
mil benefícios foram pa-
gos em casos de morte. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, quando analisados 
os acidentes de trânsito re-
lacionados ao trabalho, os 
caminhoneiros são os que 
mais vão a óbito em ati-
vidade. Os motoristas de 
caminhão corresponderam 
a 13,2% das 16.568 mortes 
computadas no período de 
2007 e 2016, pelo Ministé-
rio da Saúde. Os dados do 
Seguro DPVAT mostram 
que, em 2018, foram 4.587 
indenizações pagas a mo-
toristas de caminhões, sen-
do 1.656 vítimas fatais. 
Outros 1.928 (42%) fica-
ram com algum tipo de in-
validez permanente.
Os números da Polícia Ro-
doviária Federal também 
reforçam o cenário preo-
cupante: 57% das mortes 
registradas (3.034 do total 
de 5.269), no ano passa-
do, nas estradas e rodovias 
brasileiras, foram causa-
das por ocorrências com 
caminhões. A maioria dos 
casos ocorreu por falha 
humana, desde cansaço e 
falta de atenção até des-
cumprimento das leis de 
trânsito.
Outro dado que chama a 
atenção é em relação aos 
acidentes envolvendo víti-
mas pedestres. Os veículos 
pesados foram responsá-
veis por 5.052 pagamentos 
do Seguro DPVAT a pes-
soas que se deslocavam a 
pé. Destes, mais de 1.600 
foram por morte e 2.726 
receberam o benefício por 
invalidez permanente.
Já os passageiros de ca-
minhões somaram 2.356 
indenizações (1.219 por 
invalidez permanente, 
680 por morte e 457 por 
DAMS).
“No Brasil, principalmen-
te no interior, muitas ro-
dovias federais cruzam os 
municípios, o que acaba 
aumentando a circulação 
de caminhões nessas lo-
calidades e, consequente-
mente, os índices de atro-
pelamento. Outros fatores 
que podem influenciar no 
número de acidentes são 
o cansaço dos motoristas, 
que levam horas condu-
zindo o veículo, e a velo-
cidade acima do permitido 
em função da pressão do 
longo tempo de viagem”, 
explica o coordenador do 
SOS Estradas, Rodolfo 
Rizzotto.

Entre os estados, Minas 
Gerais foi o que registrou 
o maior número de paga-
mentos do Seguro DPVAT 
por acidentes envolven-
do caminhões, somando 
16% (1.944) do total de 
sinistros pagos no país. 
São Paulo aparece em se-
gundo lugar, com 1.579 
indenizações, seguido por 
Paraná (1.087), Rio Gran-
de do Sul (893) e Santa 
Catarina (888). Para o co-
ordenador do SOS Estra-
das, a liderança do estado 
mineiro está relacionada 
à quantidade de rodovias 
localizadas na região. No 
estado, são 272.062,90 km 
de rodovias. Deste total, 
9.205 km são de rodovias 
federais.
“Minas tem a maior malha 
pavimentada e a maior ma-
lha rodoviária federal do 
país. Já São Paulo, apesar 
de ter uma malha rodoviá-
ria muito grande, a maioria 
é estadual. As rodovias do 
Sul têm malhas importan-
tes, mas acima de tudo, são 
malhas com muito volume 
de tráfego de caminhões”, 
afirma Rodolfo Rizzotto.
Ainda com relação à po-
sição das unidades fede-
rativas, o coordenador do 
SOS Estradas esclarece 
que a maioria dos cami-
nhões que circulam pelo 
país sai principalmente 
do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina, que es-
tão entre os cinco estados 
com mais pagamentos. De 
acordo com Rizzotto, as 
duas localidades são com-
postas por rodovias com 
muitas curvas, contribuin-
do para que os pedestres 
sejam surpreendidos por 
veículos pesados.
Fonte: Seguro DPVAT
Sobre o Seguro DPVAT
O DPVAT é um seguro 
obrigatório de caráter so-
cial que protege os mais de 
209 milhões de brasileiros 
em casos de acidentes de 
trânsito, sem apuração da 
culpa. Ele pode ser desti-
nado a qualquer cidadão 
acidentado em território 
nacional, seja motorista, 
passageiro ou pedestre, e 
oferece três tipos de co-
berturas: morte (valor de 
R$ 13.500), invalidez per-
manente (de R$ 135 a R$ 
13.500) e reembolso de 
despesas médicas e suple-
mentares (até R$ 2.700). A 
proteção é assegurada por 
um período de até 3 anos.
Dos recursos arrecadados 
pelo seguro obrigatório, 
50% vão para a União, 
sendo 45% para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
para custeio da assistên-
cia médico-hospitalar às 
vítimas de acidentes de 
trânsito, e 5% são para o 
Denatran (Departamen-
to Nacional de Trânsi-
to), para investimento em 
programas de educação e 
prevenção de acidentes de 
trânsito. Os outros 50% 
são direcionados para des-
pesas, reservas e pagamen-
to de indenizações.
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Representantes de 
Taubaté buscam apoio 
para o turismo regional

O Secretário de Turismo e 
Cultura de Taubaté, Már-
cio Carneiro, e represen-
tantes do Legislativo e de 
outras cidades da região 
estiveram em São Paulo, 
em encontro com o secre-
tário de Turismo do Esta-
do de São Paulo, Vinícius 
Lummertz, para solicitar 
apoio para fomento do tu-
rismo regional, em espe-
cial a Rota da Luz.
A pauta da reunião envol-
veu a necessidade de im-
plantação de novas placas 
indicativas no caminho em 
função do aumento cres-
cente de peregrinos que 
passam pela região, pro-
dução de material impres-
so que serve como uma 
espécie de passaporte que 
recebe carimbos das cida-

des por onde caminhante 
percorre e que é trocado 
por um diploma de parti-
cipação na chegada à Ba-
sílica de Aparecida, incre-
mento do site da atração e 
campanha para a retirada 
dos peregrinos da Via Du-
tra, direcionando-os para a 
Rota da Luz.
Uma nova reunião está 
agendada em agosto para 
a continuidade dos traba-
lhos. 
O traçado da  Rota da Luz 
SP é formado por estra-
das secundárias, somando 
194 km por nove muni-
cípios: Mogi das Cruzes,                  
Guararema, Santa Branca, 
Paraibuna, Redenção da 
Serra, Taubaté, Pindamo-
nhangaba, Roseira e Apa-
recida.

MP apura denúncia 
de fraudes em

concurso da Polícia
Civil de São Paulo

O Ministério Público de 
São Paulo (MP) abriu in-
quérito para apurar irregu-
laridades no concurso para 
escrivão da Polícia Civil 
realizado em 2018. Segun-
do o promotor José Carlos 
Blat, denúncias anônimas 
mostraram indícios de va-
zamento de informações e 
favorecimento de candida-
tos.
Entre os problemas apon-
tados está o possível vaza-
mento da data da segunda 
fase dissertativa do con-
curso. 
De acordo com o pedido 
de abertura de investiga-
ção, antes que a data oficial 
da prova fosse divulgada, 
já havia sido organizada 
uma excursão para os can-
didatos participarem do 
processo seletivo.  Men-
sagens em aplicativos de 
conversa indicam que um 
professor da academia 
de polícia, convocado                              
para trabalhar na apli-
cação do exame, teria                          
divulgado a data antecipa-
damente.
Na terceira fase, com ar-
guição oral, há indícios de 

que as questões formula-
das aos candidatos tinham 
níveis diferentes de difi-
culdade, segundo o pro-
motor. Também foi feita 
a denúncia de que os exa-
minadores teriam ajudado 
determinados candidatos, 
apresentando a possibili-
dade de elaborar melhor as 
respostas.
O MP questiona também 
a falta de possibilidade de 
apresentação de recurso 
para questionar as notas 
da fase oral da avaliação e 
a ausência de fiscalização 
independente das provas. 
Não houve ainda divulga-
ção a divulgação das notas 
dos reprovados na terceira 
fase dos exames.
O promotor solicitou es-
clarecimentos da Acade-
mia de Polícia da Polícia 
Civil do Estado de São 
Paulo sobre os pontos le-
vantados em até 30 dias.
A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de São 
Paulo e a Polícia Civil in-
formaram, por meio de 
nota, que ainda não foram 
notificadas sobre a investi-
gação.
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Prefeitura de
Ubatuba e CDHU

preparam entrega de 
376 apartamentos

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio José Sato (PSD), 
recebeu em seu gabinete 
a visita do presidente da 
Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU), Eduardo 
Velucci. Durante a conver-
sa, ficou acertada a entrega 
dos 376 apartamentos do 
empreendimento habita-
cional denominado Uba-
tuba “G”, na região Oeste, 
para o mês de setembro.
O empreendimento está 
em fase de acabamento e 
deverá ser ocupado por 
famílias que habitam em 
área de risco ou de preser-
vação ambiental. A reu-
nião foi seguida de vistoria 
no local, que fica no bairro 
da Marafunda.
O prefeito Sato agradeceu 
ao presidente pela visi-
ta de vistoria. “Ubatuba 
conquista assim mais uma 
obra de extrema qualidade 
em parceria com o Esta-
do. Acredito que daqui pra 
frente estaremos fortale-
cendo ainda mais a nossa 
relação com o governo e 
conquistando mais benefí-
cios para a nossa popula-
ção”, finalizou Sato.
Infra-estrutura
O empreendimento conta 
com um total de 24 torres, 
divididas em quatro con-
domínios independentes. 
Todos têm salão de fes-
tas, playground, academia 
ao ar livre, área de jogos, 
bancos, paisagismo com-
pleto com grama e jardins, 
estacionamento interno e 
externo, postes com ilumi-
nação, saneamento e por-
taria exclusiva. Há, ainda, 
três ruas urbanizadas com 
pavimentação, arboriza-
ção, iluminação, além de 
uma área externa que po-

derá ser adaptada pela Pre-
feitura para área de lazer 
com praça, quadra, campo 
etc.
Os apartamentos são de 
um dormitório, com 38 
metros quadrados de área, 
ou de dois dormitórios, 
com 47 metros quadrados. 
Todos os condomínios têm 
gás encanado. 
Em cada condomínio, 
apenas um apartamento 
por bloco tem um quarto; 
todos os demais possuem 
dois dormitórios. Do to-
tal de unidades, 12 foram 
construídas com acessibi-
lidade e totalmente adap-
tadas para portadores de 
necessidades especiais.
Destinação das unidades
As unidades habitacionais 
são destinadas ao reassen-
tamento de famílias resi-
dentes na Zona de Amor-
tecimento do Parque. A 
CDHU, em parceria com 
as secretarias de Assistên-
cia Social e de Habitação 
e a Defesa Civil, vem re-
alizando o cadastramento 
de famílias moradoras em 
núcleos situados no parque 
estadual da Serra do Mar, 
na região Norte do muni-
cípio, assim como na Ses-
maria, Cachoeira dos Ma-
cacos e Vale do Sol.
“Há uma série de critérios 
ambientais que são leva-
dos em consideração na 
destinação das unidades 
às famílias e incluem, por 
exemplo, o perfil de ren-
da”, explicou o secretário 
da pasta, Vanderlei Amo-
rim. 
Atualmente, já há 97 famí-
lias que foram chamadas 
para análise de perfil e 64 
já aderiram ao programa 
em mutirão realizado no 
fim de semana dos dias 23 
e 24 de julho.



página 8 A GAzetA dos Municípios 27-28-29 de julho de 2019

O que diferencia 
uma arma de airsoft 

de uma arma
convencional?

Mais de 15 mil pessoas foram beneficiadas no primeiro semestre de 
2019 com o apoio do Instituto EDP

O airsoft é um esporte que 
simula operações milita-
res de forma realística, o 
que significa que os par-
ticipantes vestem roupas 
que se assemelham com as 
do Exército e da polícia, 
além de munições para 
tirar o oponente do jogo. 
Pelo fato da simulação 
ser muito realista, quem 
não conhece o assunto 
pode se assustar com as 
armas - visualmente elas 
são idênticas com aque-
las usadas pelos militares. 
Apesar disso, o funciona-
mento do equipamento é 
radicalmente diferente. As 
armas de fogo são dispara-
das com uma explosão no 
interior, enquanto a pistola 
de airsoft funciona com a 
ajuda de ar ou gás compri-
mido para disparar projé-
teis de plástico. Também 
não é possível transfor-
má-las em armas de fogo, 
já que os materiais para a 
confecção são diferentes. 
As esferas plásticas usadas 
no esporte possuem 6mm 
de diâmetro e são conheci-
das como BBS.
Como o mecanismo é dife-
rente, a legislação também 
se encarrega de fazer essa 
distinção. Qualquer pes-
soa acima de 18 anos pode 
comprar pistolas de airsoft 
por ação de ar comprimi-
do. 
No caso das armas opera-
das por gás comprimido, a 
exigência é ter, ao menos, 
21 anos. Também não há 
limite de armas a serem 
adquiridas.
Basicamente, existem três 
tipos de funcionamento 

Durante o primeiro semes-
tre de 2019, a EDP, empre-
sa que atua em todos os 
segmentos do setor elétri-
co brasileiro, por meio do 
Instituto EDP, organização 
que há onze anos gere as 
ações socioambientais da 
empresa, beneficiou mais 
de 15 mil pessoas nas áre-
as de concessão da compa-
nhia, com o apoio a pro-
jetos voltados ao esporte, 
lazer, cultura e educação.

para as pistolas de airsoft. 
Algumas são operadas por 
meio de uma mola para 
lançar o projétil; outras 
são elétricas e dependem 
de uma bateria elétrica re-
carregável para operar; e, 
por fim, as armas a gás, 
que normalmente são mais 
realistas e que contam 
com a propulsão do gás 
para o disparo dos projé-
teis de plástico. Existem 
vários modelos - desde as 
pistolas mais simples até 
submetralhadoras e rifles, 
capazes de disparar múlti-
plas BBs.
Assim como as armas de 
fogo, as pistolas de pres-
são também precisam se-
guir a legislação quanto ao 
transporte dos equipamen-
tos. Diferentemente das 
armas de fogo, que preci-
sam de documento de por-
te e certificado de registro, 
para transportar as armas 
de airsoft os esportistas 
não precisam ter Guia de 
Tráfego Especial (GTE). 
Mesmo assim, é recomen-
dado ter pelo menos a nota 
fiscal do produto.
Apenas as armas movidas 
a gás precisam do GTE - 
ele funciona como autori-
zação para levar a pistola 
de casa para o local de trei-
namento e não como docu-
mento de porte. 
Por causa da semelhança 
com as armas de fogo, as 
pistolas também devem 
ser transportadas de forma 
discreta. 
O porte ostensivo é proibi-
do e você deve guardá-la 
em uma bolsa ou enrolá-la 
em um pano, por exemplo.

Os projetos EDP nas Esco-
las, Brincando com Pipas, 
Orquestra Contemporâ-
nea Brasileira, Aprender e 
Crescer e Futebol de Rua, 
são exemplos de iniciati-
vas que aconteceram no 
primeiro semestre em di-
versos estados brasileiros. 
Para a segunda metade do 
ano, projetos como Cara-
vanas das Artes, Além da 
Rua, Hospital de Amor, 
GACC e Celebreiros bene-

ficiarão mais 30 mil pesso-
as, em São Paulo, Ceará e 
Tocantins.
“O Instituto EDP tem 
como objetivo contribuir 
para a qualidade da vida 
de crianças e jovens ao 
redor do Brasil. A ideia é 
que cada vez mais pesso-
as tenham oportunidades, 
através da educação de 
qualidade, do esporte, ou 
da música. São 11 anos de 
trabalho intenso buscando 

o desenvolvimento huma-
no e social”, afirma Paulo 
Ramicelli, assessor de di-
retoria do Instituto EDP.
Ademais, para levar um 
pouco da experiência sob 
a língua a todo o País, a 
EDP criou mostra itineran-
te “A Energia da Língua 
Portuguesa”. Instalada em 
um caminhão, a exposi-
ção de 300 metros quadra-
dos permite aos visitantes 
aprender sobre os países 

lusófonos, sobre as pecu-
liaridades do português fa-
lado no Brasil e em Portu-
gal, além de curiosidades 
relacionadas a expressões 
comuns da sexta língua 
mais falada do mundo e a 
mais utilizada no hemisfé-
rio sul do planeta. A ação 
já percorreu 18 cidades 
de oito estados, onde foi 
visitada por mais de 23 
mil pessoas. A empresa 
também é a principal pa-

trocinadora da reconstru-
ção do Museu da Língua 
Portuguesa, destruído por 
um incêndio em dezembro 
de 2015, e patrocinadora 
da restauração do Museu 
do Ipiranga, fechado des-
de 2013, além de apoiar 
as três últimas edições da 
FLIP - Festa Literária In-
ternacional de Paraty, com 
exposições, shows, mesas 
literárias e até demonstra-
ções culinárias.
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Aviso de Data de Abertura de Proposta Comercial – TP 007/2018 – 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização de recursos 
quanto à pontuação da Proposta Técnica do processo em epígrafe, 
fica designado o dia 30/07/2019 às 15h00min, para abertura do Enve-
lope de Proposta de Preços das empresas classificadas, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Potim, Setor de Licitações. Potim, 26 de julho 
de 2019. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitações.

Jacareí promove
revitalização da Praça 

Júlio Mesquita, no
Jardim Santa Maria

Jacareí inicia nesta sema-
na a terceira e última etapa 
da revitalização da praça 
Júlio Mesquita, no Jardim 
Santa Maria. O trabalho 
teve início em abril pelas 
equipes da Secretaria de 
Meio Ambiente e a previ-
são é que os serviços este-
jam concluídos na segun-
da quinzena de agosto.
Nesta fase estão progra-
mados o plantio de mudas 
e paisagismo, instalação 
de iluminação e troca de 
postes. De acordo com a 
secretaria, todas as lâm-
padas convencionais nas 
ruas do entorno da praça 
também foram trocadas 
por luminárias de LED.
O piso antigo foi substitu-
ído por piso intertravado. 
Foi também realizada a 
manutenção do playgrou-
nd e bancos, além da poda 
de árvores, pintura, calça-
das novas, troca da grama, 

canteiro e acessos. A refor-
ma está sendo feita em três 
etapas, uma vez que a pra-
ça possui cinco mil metros 
quadrados. Cada fase está 
sendo feita com fechamen-
to da área com alambrado, 
para dar maior segurança 
aos frequentadores do lo-
cal.
Neste primeiro semestre 
de 2019 já foram realiza-
das manutenções em ou-
tras sete áreas de lazer nos 
bairros Jardim Esperança, 
Parque Santo Antônio, São 
Silvestre, Vila Formosa e 
Altos de Santana, além da 
implantação de um novo 
jardim, localizado entre 
as avenidas Santa Maria e 
Engenheiro Davi Monteiro 
Lino. As manutenções in-
cluem adequação, reforma 
e pintura de piso, mobiliá-
rio e playground, poda de 
árvores, limpeza e organi-
zação geral.
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O surgimento de São Bento 
do Sapucaí, primeiramen-
te batizada Terras Altas do 
Sapucaí, foi impulsionado 
pelo bandeirismo e a mine-
ração. Acreditava-se que a 
região ocultava uma grande 
oportunidade para a extração 
de ouro, o que foi o princi-
pal atrativo para a vinda dos 
sertanistas da região, dentre 
eles, Gaspar Vaz da Cunha, o 
Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 
São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio 
da exploração do ouro, os 
desbravadores foram perce-

São Bento do Sapucaí completa 
aniversário dia 16 de agosto

bendo a riqueza do solo das 
Terras Altas do Sapucaí. As-
sim, o cultivo do fumo, da 
cana-de-açúcar e do café foi 
dando espaço ao crescimen-
to do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, 
passou à Vila, em 1858, e 
quase uma década depois, 
tornou-se Cidade pela Lei nº 
48, passando a ser Estância 
Climática em 26 de janeiro 
de 1976. São Bento do Sa-
pucaí ilustra ainda em sua 
história um papel importante 
na Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados entre 
paulistas e mineiros. O esta-
do de Minas Gerais decidiu 
na época, no último minuto, 
se aliar a Getúlio Vargas e 
permitiu que seu território, 
o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fos-

se usado pelas tropas fede-
rais de Vargas no combate 
aos paulistas. O Museu da 
Revolução de 1932, inaugu-
rado em 2004, foi instalado 
em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história do 
lugar e tem um acervo que 
traz  fotos, objetos e armas 
da Revolução de 32, encon-
trados na região. Nas pági-
nas atuais de sua história, 
SBS encontra no cultivo da 
banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o 
turismo tem se apresen-
tado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

A data mais antiga do-
cumentando a origem de 
Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando 
seu fundador Coronel José 
Lopes Figueira de Toledo 
perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas 
senzalas acabou por se es-
conder em uma bela pla-
nície às margens de um 
rio rodeada de montanhas. 
A fuga do escravo da fa-
zenda do Coronel situada 
no que hoje è chamado de 
bairro das Perobas, inspi-
rou-o a transferir sua fa-
zenda e seus empregados 
para lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda se 
transformou num vilarejo, 
chamado de Divino Espíri-
to Santo de Nossa Senhora 
do Rio do Peixe, nome atri-

Natividade da serra completa
aniversário em 13 de agosto

buído a religiosidade do 
Coronel e ao rio que pas-
sava as margens do vilare-
jo, num território outrora 
pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 
foi elevada à catego-
ria de Freguesia, sendo 
chamada de Nossa Se-
nhora do Rio do Peixe. 
Mais tarde, em 18 de abril 
de 1863 foi incorporado à 
Freguesia um outro vilare-
jo que se formava conheci-
do como povoado de Nos-
sa Senhora da Conceição e 
que hoje é o Bairro Alto. 
Com isso a Freguesia 
passou a categoria de 
Vila com o nome de Na-
tividade e tendo como 
principal atividade eco-
nômica a pecuária e a agri-
cultura de subsistência.

Em 3 de julho de 1934, pas-
sou a condição de distrito 
de paz e em 5 de julho de 
1935 voltou a anexar-se ao 
Município de Paraibuna. 
O município foi ins-
talado em 1864 e 
reinstalado em 1935. 
Em 30 de novembro de 
1944, recebeu o nome de-
finitivo de Natividade da 
Serra, nome originário da 
Padroeira da cidade, Nossa 
Senhora da Natividade e, 
também devido a sua situa-
ção geográfica entre os con-
trafortes da Serra do Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industriali-
zação para o Vale do Paraí-
ba, Félix Guisard em 1913, 
havia planos iniciais que 
previam a construção de 
uma usina hidrelétrica em 

Natividade da Serra, para 
suprir o abastecimento de 
energia elétrica na região 
aproveitando as corredeiras 
do rio Paraitinga num local 
conhecido como Ponte dos 
Mineiros. Porém, o início 
da Primeira Guerra Mun-
dial em 1914 impediu o 
embarque dos maquinários 
e geradores para o Brasil 
anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enorme 
transformação e foi trans-
lada para um novo local, à 
aproximadamente um qui-
lômetro adiante na rodovia 
que liga a cidade à Taubaté. 
Esta mudança foi em con-
sequência do represamento 
do rio Paraibuna, rio Lou-
renço Velho, rio do Peixe e 

rio Paraitinga, para a cons-
trução da Usina Hidrelétri-
ca de Paraibuna formando 
a represa da Companhia 
Energética de São Paulo 
(CESP) devido uma ne-
cessidade de atendimento 
sócio-econômico regional.
O estado procedeu com 
à construção da Repre-
sa de Paraibuna, inun-
dando quase 200% da 
área e das edificações da 
sede e parte da área rural. 
Na zona rural, o represa-
mento das águas afetou 
as terras férteis, eliminan-
do grande parte da agri-
cultura de subsistência.
Com construção da barra-
gem de Paraibuna, ocorreu 
a inundação da cidade an-
tiga, surgindo a nova Na-
tividade da Serra fundada 

13 de agosto de 1973 com 
o lançamento da pedra fun-
damental feita pelo então 
prefeito Otacílio Fernandes 
da Silva, Padre Higino e 
Terezinha de Castro Aqui-
no, no local onde se ergue 
a igreja matriz da cidade.
O fenômeno da indus-
trialização da “Calha do 
Vale” (Taubaté, Pindamo-
nhangaba e Tremembé) e 
a inundação de algumas 
áreas do município, con-
tribuíram para a emigra-
ção de parte da população. 
Para minimizar os pre-
juízos ocasionados pela 
inundação eliminan-
do suas terras férteis, 
os                produtores rurais                                                                            
investiram em gran-
de escala, na plan-
tação de eucaliptos.

Posto odontológico na via 
Dutra realiza mais de 2,6 

mil procedimentos

Atendimento prestado 
pela CCR NovaDutra é 
oferecido em estrutura na 
cidade de Roseira
A CCR NovaDutra dispo-
nibiliza para o motorista 
profissional o serviço de 
atendimento odontológico 
gratuito. O posto, localiza-
do no pátio do Posto Arco 
Íris, em Roseira, contabili-
zou de janeiro a junho des-
te ano 825 atendimentos 
gratuitos, realizando um 
total de 2.678 procedimen-
tos (um único atendimen-
to pode gerar mais de um 
procedimento). No posto 

de atendimento odontoló-
gico, os usuários realizam 
aplicação de flúor, restau-
ração, raspagem de tártaro 
e extrações simples, servi-
ços que são disponibiliza-
dos aos motoristas desde 
o ano de 2008. “Cuidando 
da saúde destes profissio-
nais, contribuímos para 
a prevenção e redução de 
doenças e, com isso, o 
caminhoneiro ganha uma 
melhor qualidade de vida 
e faz uma viagem melhor 
e mais segura”, comenta 
Carla Fornasaro, gestora 
de Relações Institucionais 

e Sustentabilidade da CCR 
NovaDutra. Serviço
Horários de atendimento 
do posto odontológico
Segundas e quartas-feiras: 
das 8h às 18h
Terças e quintas-feiras: 
das 7h às 17h
Sextas-feiras: das 9h às 
17h
Local: Posto de serviços 
Arco Íris, localizado no 
km 81,9 da via Dutra, na 
pista sentido Rio de Janei-
ro, em Roseira (SP).
Atendimentos são realiza-
dos por ordem de chegada, 
no local.
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* Abertura e encerramento de firma
* Contabilidade Geral e Rural (INCRA-ITR)
* Imposto de Renda

E-mail: emicontabil@uol.com.br

Fone/Fax: (12) 3666-1337
3666-1852
3666-2300

Av. Min. Nelson Hungria, 157 - Santo Antônio do Pinhal/SP

DEPÓSITO BUQUIRADEPÓSITO BUQUIRA
DB Buquira Comercial Monteiro Lobato Ltda - ME

RUA ABÍLIO PEREIRA DIAS, 91 - MONTEIRO LOBATO - SP
TEL.: (12) 3979 - 1226 - FAX.: (12) 3979 - 1264

CNPJ: 04.333.986/0001-72 INSCR. EST.: 466.053.417.119
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