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A GAzetA dos Municípios

GCM treina direção defensiva 
com especialistas da PM

Eafi comemora 5 anos com 
homenagens em Taubaté

Vila dos Afetos inicia atividades 
com sucesso em Pinda

Núcleo Belém em Taubaté 
promove exposição com 

resgate do passado

Um grupo formado por 21 
guardas civis municipais 
de Taubaté participa hoje, 
dia 29 de agosto, de cur-
sos com especialistas da 
Polícia Militar sobre dire-
ção defensiva, comboio e 
evasão motorizada de si-
tuações de risco.
As atividades acontecem 
das 8h às 12h no 5º Bata-
lhão de Polícia Militar do 
Interior e visam qualificar 
a Guarda Civil Munici-
pal. Depois que a GCM 
ampliou seu quadro de 
atuação, passando de uma 
guarda exclusivamente 
patrimonial para um se-
tor atuante na manutenção 
do bem-estar e segurança 
públicos, os treinamentos 

O programa Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral (Eafi) recebeu uma 
homenagem no teatro da 
escola Sedes, em come-
moração ao aniversário de 
5 anos do projeto.
O evento, promovido pela 
Prefeitura de Taubaté por 
meio das secretarias de 
Esportes e Lazer e da 
Educação, contou com 
participação de autorida-
des municipais, atletas e 
familiares.

A Vila dos Afetos em Mo-
reira César, iniciou suas 
atividades nesta semana, 
já com grande participação 
das pessoas da melhor ida-
de. Jogos de mesa e capo-
eira, com o grupo Terapia 
e Lazer, além de palestra 
sobre a saúde dos pés es-

A Casa Helena Cadorini 
Monteiro/ Núcleo Belém, 
vinculada ao território do 
Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) 
São Gonçalo, de Taubaté, 
promove hoje, dia 29 de 
agosto, das 9h30 às 12h, 
uma exposição com ob-
jetos, fotos e documentos 
antigos.  
A unidade fica na rua Luís 
Quintiliano de Souza, nº 
59, Belém (ao lado do 
Pamo).
A ação faz parte do projeto 

e cursos de aprimoramen-
to são oportunidades para 
que os agentes recebam 
instruções especializadas, 
que conferem técnicas e 
conhecimento para a inter-
venção em situações reais 
que envolvem questões de 
segurança.
Em 2018, os profissio-
nais que atuam com pa-
trulhamento preventivo  
aprenderam técnicas de 
abordagem, imobilização, 
algemação e condução 
de suspeitos aos distritos 
policiais. Em julho, deste 
ano, a Guarda participou 
de um treinamento de téc-
nicas de rapel oferecido 
pelo Grupo de Intervenção 
Rápida (GIR) no mirante 

As homenagens contaram 
com uma exposição de 
fotos e troféus com todo 
o retrospecto da Eafi, his-
tória das participações em 
competições, títulos con-
quistados e outras ativida-
des desenvolvidas.
Em seguida, no teatro, 
aconteceram diversas ho-
menagens a todos que 
contribuíram para a con-
solidação do programa em 
Taubaté, tornando-o um 
grande case de sucesso no 

tão agitando o espaço des-
tinado às pessoas maiores 
de 50 anos, já nos primei-
ros dias de funcionamento 
do novo prédio. As ins-
crições para as atividades 
desenvolvidas no local 
estão abertas e devem ser 
realizadas pessoalmente 

Baú de Lembranças, que 
tem por objetivo o resgate 
do passado histórico por 
meio das peças, fotos e 
documentos cedidos pelas 
famílias participantes das 
oficinas que acontecem no 
núcleo.
É uma maneira de mostrar 
para a comunidade a im-
portância de cada pessoa 
na construção da cidada-
nia, bem como o conheci-
mento e a preservação cul-
tural, olhando o passado 
de suas próprias origens 

do Parque do Itaim.
Agenda
Amanhã, sexta-feira, dia 
30 de agosto, o grupo irá 
participar de um curso de 
gerenciamento de crises 
no Centro de Detenção 
Provisória “Dr. Félix No-
bre de Campos, também 
ministrado pelo GIR. No 
dia 12 de setembro a for-
mação abordará a temática 
“Crimes Ambientais”, em 
curso ministrado pela Po-
lícia Ambiental.
Ao término da Formação, 
outro grupo de 21 GCMs 
irá também participar dos 
cursos até que todos os 
240 agentes tenham parti-
cipado de todos os treina-
mentos.

Brasil.
O evento também foi mar-
cado por apresentações de 
dança dos alunos, entrega 
de certificados e medalhas 
para os professores e ho-
menagens aos gestores do 
projeto.
Processo seletivo
Até 30 de agosto, os inte-
ressados em participar do 
projeto podem se inscre-
ver para o processo sele-
tivo que disponibiliza 66 
vagas.

na secretaria da Vila dos 
Afetos. A Vila dos Afetos 
é organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade e 
conta com o apoio e par-
ceria da Subprefeitura de 
Moreira César e da Secre-
taria de Esportes e Lazer 
da Prefeitura.

e também a importante 
evolução para o mundo 
moderno na aplicação da 
tecnologia nos dias atuais.
A Casa Helena Cadorini 
Monteiro também ofere-
ce aulas de ginástica por 
meio de parceria com a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer; oficinas de artesa-
nato, panificação, corte 
costura; além de acompa-
nhamento social por meio 
do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a 
Família – Paif.
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Miscelânea
Curiosidades

Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Baleai de baleias
Bando de pássaros
Boiada de bois
Burricada de burros
Cardume de peixes
Cáfila de camelos
Colméia ou enxame de abelhas
Comboio de animais de carga
Falo de cabras
Fauna de animais de uma região
Gataria de gatos
Manada de bois, búfalo ou elefantes 
Matilha de cães
Ninho de pintos
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.)
Rebanho de gado ou ovelhas
Panapaná de borboletas
Plantel de cavalos
Récua de bestas de carga ou cavalgadura
Revoada de pássaros
Tropa de cavalos ou lhama
Vara de porcos

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer 
tipo de distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo 
para não deixar esse amor morrer, mas nem sempre isso é possível. É di-
fícil aceitar que o amor morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte 
da vida.
***
Vigiar não é desconfiar. É aceitar a própria luz, ajudando os que se encon-
tram nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às 
causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem 
pruridos de personalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja fe-
liz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar 
os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é 
desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço da boa vontade, o enten-
dimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É compreender sempre, 
dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que 
a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.  

Pensamentos, provérbios e citações

É um amor pobre aquele que se pode medir.
Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.
A doença invisível acompanha uma decisão errada.
O passado não se apaga com borracha.
Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, poucos falam.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
A razão faz o homem e o entendimento o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.
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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
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 94, Termo nº 7056
Faço saber que pretendem se casar LINDOMAR EVARISTO CARDOSO e CLEONICE DA CONCEIÇÃO SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Araioses-MA, nascido em 02 de julho de 1986, de profissão carpinteiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Perimetral dos Iberis, nº 703, casa 01, Residencial Vale das Flores, Tremembé/SP, cep: 12120-000, filho de MARIA 
DA LUZ CARDOSO, de 48 anos, natural de Santa Quiteria/ MA, nascida na data de 11 de setembro de 1970, residente e 
domiciliada em Buriti dos Lopes/PI. Ela é natural de Buriti dos Lopes-PI, nascida em 13 de junho de 1987, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ JOSÉ DA SILVA, de 67 
anos, natural de Buriti dos Lopes/PI, nascido na data de 13 de dezembro de 1951 e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, 
de 64 anos, natural de Buriti dos Lopes/PI, nascida na data de 28 de junho de 1955, residentes e domiciliados em Buriti dos 
Lopes/PI. 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 94, Termo nº 7057
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ANTONIO PEDROSO e ELAINE RODRIGUES LOBO, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Registro-SP, 
nascido em 07 de junho de 1975, de profissão encarregado de pátio, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal Rodolpho de Bona, nº 233, Chacara Canaã, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ORLANDINO RAMOS PE-
DROSO, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP. Ela é natural de Ubatuba-SP, nascida em 24 de 
março de 1983, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
MARIA DAS DORES RODRIGUES LOBO, falecida em Ubatuba/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. 

Ponto MIS exibe “O vendedor de 
sonhos” e “A suprema felicidade”

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Museu da Imagem 
e do Som – “Ponto MIS”, 
realiza a exibição de fil-
mes nacionais na cidade, 
nesta semana. A Bibliote-
ca Pública Municipal Ma-
ria do Carmo Santos Go-
mes – “Dona Carminha”, 
do bairro Vila São Benedi-
to, apresenta hoje o longa 
“O vendedor de sonhos”, 
às 14 horas. Já no sábado 
(31), o CEU das Artes exi-
be o filme “A suprema fe-
licidade”, às 14 horas.

No filme “O vendedor de 
sonhos”, um psicólogo 
decepcionado com a vida 
tenta o suicídio, mas é im-
pedido de cometer o ato 
final por intermédio de um 
mendigo. 
Uma amizade                                         
peculiar surge e, logo, a 
dupla passa a tentar salvar 
pessoas ao apresentar um 
novo caminho para se vi-
ver.
Já em “A suprema feli-
cidade”, o adolescente 
precisa lidar com as frus-
trações do pai e acaba se 

aproximando do avô, que 
o inicia na vida noturna. 
Logo, se apaixona por 
uma jovem misteriosa, 
mas o caso não dá certo. A 
reaproximação com o pai 
se dá numa das visitas ao 
cabaré Eldorado.
A biblioteca fica na rua 
Guilherme Nicoletti, 
1.169 – Vila São Benedi-
to, Tel. (12) 3637-1440; 
O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, no 
Vale das Acácias – Morei-
ra César, Tel. (12) 3637-
1715.
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Araretama recebe Desfile
Cívico-Militar comemorativo 

à Independência do Brasi

Unidade de Atendimento de
Reintegração Social é

inaugurada em Pindamonhangaba

Desfile está marcado para 
o dia 31 de agosto. Pela 
primeira vez, o bairro terá 
esta comemoração oficial
Pindamonhangaba está 
preparando as comemo-
rações da Independência 
do Brasil e, pela primeira 
vez, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, vai realizar o desfile 
cívico-militar no bairro 
Araretama. Será no dia 
31 de agosto, na Avenida 
Benedito Pires César, com 
concentração no ginásio 
“Ritoca”.
O desfile no Araretama 
contará com a participa-
ção das escolas munici-
pais e Cmeis do bairro e 
do Cidade Jardim, que 
reúnem mais de 2 mil es-
tudantes. São elas: CMEI 

A Secretaria de Estado da 
Administração Penitenci-
ária (SAP), por meio da 
Coordenadoria de Reinte-
gração Social e Cidadania 
(CRSC), em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e o Po-
der Judiciário, inaugurou, 
na segunda-feira (26), a 
Unidade de Atendimento 
de Reintegração Social 
que irá operacionalizar 
o Programa de Penas e 
Medidas Alternativas e o 
Programa de Atenção ao 
Egresso e Família no mu-
nicípio.
O evento solene de inau-
guração foi realizado na 
Unidade de Atendimento, 
Rua Cônego José Luis Pe-
reira Ribeiro, 157, Bair-
ro São Benedito, com a 
presença do Secretário de 
Estado da Administração 
Penitenciária, Nivaldo 
Cesar Restivo, Prefeito 
de Pindamonhangaba Dr. 
Isael Domingues, Coorde-
nador da Coordenadoria 
Criminal e de Execuções 
Criminais Desembarga-
dor Luiz Antonio Cardo-
so, Juiz da Vara Criminal, 
Anexo das Execuções 
Criminais, Júri e Infância 
e Juventude, Dr. Alexan-
dre Levy Perrucci, Juiz 
do Juizado Especial Cri-
minal Dr. Luiz Guilherme 
Cursino de Moura Santos, 
Promotor de Justiça das 
Execuções Criminais Dr. 
Eduardo Dias Brandão, 
Coordenador das Unida-
des Prisionais da Região 

DR Francisco Lessa Ju-
nior, EM Dr. Ângelo Paz 
da Silva, EM Prof. Elias 
Bargis Mathias, EM Prof. 
João Kolenda Lemos, EM 
Profª Madalena Caltabia-
no Salum Benjamin, EM 
Profª Regina Célia Lima, 
EM “Vito Ardito”.
Também haverá a partici-
pação de fanfarras do CEU 
das Artes e da EE Eunice 
Bueno Romeiro, e institui-
ções militares, como o 2º 
Batalhão de Engenharia e 
Combate “Borba Gato”, 
a 12ª Cia de Engenharia e 
Combate Leve e a Polícia 
Militar.
Além do Araretama, per-
manecem os desfiles em 
Moreira César e no centro 
da cidade. Dia 6 de setem-
bro, a avenida das Marga-
ridas (Vale das Acácias) 

do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, Nestor Pereira 
Colete Júnior e Coordena-
dor Substituto de Reinte-
gração Social e Cidadani, 
Thiago Azevedo, além do 
Secretário Municipal de 
Segurança Pública, José 
Sodário Viana, entre ou-
tras autoridades regionais 
e municipais.
O projeto da SAP de ex-
pansão de unidades de 
reintegração social vem 
alcançando o objetivo 
proposto graças ao grande 
envolvimento e empenho 
das prefeituras munici-
pais, do poder judiciário e 
da sociedade. Com a nova 
unidade, serão 80 em todo 
o Estado de São Paulo.
Programa de Penas e Me-
didas Alternativas – O 
“Programa de Penas e 
Medidas Alternativas” 
teve início em 1997 e ca-
dastrou mais de 194 mil 
pessoas condenadas pelo 
judiciário à prestação de 
serviços à comunidade. 
Recebendo uma “segun-
da chance” por terem co-
metido delitos de baixo 
potencial ofensivo, esta 
modalidade penal é uma 
via de mão dupla, onde 
o pequeno infrator presta 
serviços à comunidade a 
qual pertence utilizando 
suas habilidades e conhe-
cimentos para “pagar” sua 
dívida com a justiça e a 
sociedade sem ser expos-
to ao cárcere, mantendo 
assim o vínculo familiar e 
social.

recebe o desfile no distrito 
e no dia 7, a avenida Albu-
querque Lins sedia o des-
file do centro da cidade.
Também faz parte da pro-
gramação comemorativa 
de 7 de setembro a ceri-
mônia de hasteamento das 
bandeiras no obelisco da 
Praça Monsenhor Mar-
condes, às 8 horas. Os 
desfiles nas três regiões da 
cidade estão programados 
para terem início às 9 ho-
ras.
A instituição que ainda 
quiser se inscrever nos 
desfiles dos dias 6 e 7, 
devem entrar em contato 
com o Departamento de 
Cultura, que fica no Pala-
cete 10 de Julho, rua De-
putado Claro César, 33, 
centro. Telefones 3642-
1080 e 3643-2690.

Outra peça importante 
desta “engrenagem” é a 
parceria com Instituições 
locais, que disponibilizam 
vagas para que essas pes-
soas trabalhem e cumpram 
sua pena de forma digna 
no seio da sociedade.
O índice de reincidência 
observado no programa é 
de apenas 3,6% e o custo 
por apenado nesta modali-
dade penal é em média de 
R$ 26,49. 
Demonstrando assim a 
eficácia do programa e o    
valor pedagógico da apli-
cação das penas alternati-
vas.
Programa de Atenção ao 
Egresso e Família – Já o 
“Programa de Atenção ao 
Egresso e Família” reali-
zou, desde 2003, mais de 
1 milhão de atendimentos 
a egressos e 177 mil a fa-
miliares. Com a CAEF de 
Pindamonhangaba o Es-
tado conta com 47 desses 
equipamentos sociais.
Cada CAEF possui uma 
equipe com o compromis-
so ético-político de articu-
lar a rede social de apoio, 
serviços e políticas bus-
cando o fortalecimento da 
cidadania, da autonomia 
e da identidade dos usuá-
rios.
A união de esforços e a 
criação desses mecanis-
mos visam combater todas 
as possibilidades de que os 
usuários do programa vol-
tem a delinquir em decor-
rência da falta de oportu-
nidades e do preconceito.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº041/2019 – No dia 28 
de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº041/2019, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Material de Demarcação Viária, às empresas: MANORT INDÚSTRIA 
E COM. DE TINTAS LTDA EPP, com valor total de R$ 17.800,00; MM 
SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI, com valor total de 
R$ 8.970,00; PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, com 
valor total de R$ 15.980,00; SALE SERVICE IND. COM. E SERV. DE 
SINAL. VIARIA, com valor total de R$ 112.749,00. Ficam as empre-
sas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº040/2019 – No dia 28 
de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº040/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Contratação de Empresa para Execução de Projeto de Infraes-
trutura de Rede para Educação, à empresa: TIGS-SERVIÇOS LTDA 
EPP, com valor total de R$ 94.090,00. Fica a empresa convocada a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº043/2019 – No dia 28 
de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº043/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Contratação de Empresa para Fornecimento de Marmitex: MAX 
JOSEPH GOMES DA COSTA 38723324813, com valor total de R$ 
139.700,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Prefeitura de Caragua autoriza 
início de construção de nova 

ponte no Poço da Anta

Prefeitura assina contrato com a
Vunesp para realizar concurso

público que cria a Guarda Municipal

Descontos de juros de multas do
REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba 

terminam na próxima semana

Estrada da Serraria
recebe serviços de

manutenção e drenagem

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
assinou ordem de serviço 
para o início das obras de 
construção de uma nova 
ponte de acesso ao bairro 
do Poço da Anta, Região 
Sul da cidade.
A intervenção é uma anti-
ga reivindicação de mora-
dores. 
Segundo relatos, 
a              atual estrutu-
ra é baixa e quando chove 
provoca transbordamento 
das águas do rio que corta 
o bairro.

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
assinou na última semana 
o contrato de prestação de 
serviços com a Fundação 
para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulis-
ta (Vunesp) para a realiza-
ção do concurso público 
que cria a Guarda Civil 
Municipal (Lei nº 2.482, 
de 25 de junho de 2019).
A expectativa é de que o 
edital seja finalizado em 
setembro para publicação 
e início das inscrições.
A Vunesp é uma fundação 
que tem realizado diver-
sos concursos públicos no 
Brasil em diversas áreas. 
É conhecida pela lisura 
e transparência em seus 
processos seletivos.
A lei aprovada na Câma-
ra em junho prevê uma 
Guarda Municipal com até 
100 servidores de carreira. 
Inicialmente, a Prefeitura 
pretende iniciar os traba-
lhos da corporação com 
70 guardas civis (homens 
ou mulheres).
Serão requisitos básicos 
para o cargo público de 
Guarda Civil Municipal 
ter nacionalidade brasi-
leira; gozar dos direitos 

O prazo para os contri-
buintes quitarem seus dé-
bitos com a Prefeitura de 
Caraguatatuba encerra no 
dia 30 de agosto (sexta-
-feira). Os interessados 
devem requerer a anistia 
de multas e juros na Área 
de Dívida Ativa da Secre-
taria da Fazenda, das 9h 
às 16h30, no Paço Muni-
cipal, no Centro. O benefí-
cio integra o Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS/LC 75/2019).
Iniciado no dia 1º de agos-
to, o REFIS dispensa a in-
cidência de juros e multas 
para contribuintes com 
débitos de tributos muni-
cipais, anteriores a 31 de 
dezembro de 2018.
Ao todo, 5.288 atendi-
mentos foram registrados 
no período da anistia até a 
última sexta-feira (16/08).  
O valor arrecadado para 
os cofres municipais tota-
liza R$ 5.688.953,14 até 
o momento. Desse mon-
tante, R$ 3.692.545,60 
correspondem às guias 
quitadas à vista no REFIS, 
R$ 825.141,73 aos parce-
lamentos da anistia e R$ 
1.171.265,81 estão rela-
cionados aos parcelamen-

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da 
Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep), está uti-
lizando aproximadamente 
550 toneladas de bica cor-
rida (composto de pó de 
pedra e cascalho) para a 
manutenção da Rua Bene-
dito Marcos de Souza, ou 
estrada da Serraria como 
é conhecida pelos muní-
cipes.
A estrada é uma das vias 
que dão acesso ao bair-
ro Canta Galo. Segundo 
usuários e moradores da 
região, a via não pavimen-
tada apresentava erosões 
e danificações causadas 
pelo tempo, oferecendo 
perigo aos veículos que 
transitavam por ela.
Para solucionar o proble-
ma, a Sesep está prepa-
rando o solo com rachão, 
que é uma pedra bruta, a 
fim de preparar uma base 
mais consistente e depois 
inserir outra camada, essa 

O Poço da Anta já recebeu 
melhorias em abril des-
te ano pela atual gestão, 
como a reforma geral do 
Centro de Atendimento 
ao Munícipe (que ganhou 
sala de educação ambien-
tal e dois consultórios 
médicos que servem para 
atendimento de pacientes 
da comunidade). Além 
disso, o bairro também 
ganhou sinal de internet 
gratuita.
Região Norte
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também deu ordem 
de serviço para construção 

políticos; quitação com 
as obrigações militares 
e eleitorais; nível médio 
completo de escolaridade; 
idade mínima de 18 anos; 
aptidão física, psicológi-
ca e mental; idoneidade 
moral comprovada por 
investigação social e cer-
tidões expedidas perante o 
Poder Judiciário estadual 
e federal; possuir, no mí-
nimo, 1.65 metros de altu-
ra, quando o candidato for 
do sexo masculino, e 1.55 
metros de altura, quando a 
candidata for do sexo fe-
minino; possuir CNH para 
condução de veículos de 
categoria “A” e “B”. Se-
rão reservados 10% de va-
gas de cada concurso para 
o sexo feminino.
O concurso público será 
realizado em duas fases 
eliminatórias: a fase de 
provas; e a fase de frequ-
ência, aproveitamento e 
aprovação em curso de 
formação de Guardas Mu-
nicipais.
Os candidatos aprovados 
na primeira fase serão 
matriculados em núme-
ro equivalente ao de car-
gos vagos colocados em 
concurso, iniciando-se o 
exercício no curso de for-

tos comuns (60x).
Os descontos variam 
conforme a forma de pa-
gamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou 
parcelamento. Por exem-
plo, desconto de 100% do 
valor de juros e multa no 
pagamento em cota única; 
80% para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; e 70% do valor de 
juros e multa para paga-
mento em até seis parcelas 
mensais iguais.
A falta de pagamento de 
três parcelas, consecutivas 
ou não, nos prazos fixados 
ou atraso superior a três 
meses, importará na cadu-
cidade e cancelamento do 
benefício e da dispensa das 
penalidades moratórias, 
voltando a incidir sobre o 
débito as consequências 
da mora. Em qualquer mo-
dalidade de parcelamento, 
em hipótese alguma a par-
cela poderá ser inferior a 
10 VRM’s (Valor de Re-
ferência do Município/ 1 
VRM= R$ 3,48).
Os honorários advoca-
tícios (sucumbências), 
devidos em razão dos dé-
bitos ajuizados, no valor 
correspondente a 10% do 

de bica corrida para tornar 
o trânsito de veículos viá-
vel.
Drenagem
Outro serviço que tam-
bém está sendo realizado 
é a instalação de um novo 
sistema de drenagem. Para 
isso, a Sesep está instalan-
do, em três diferentes pon-
tos da estrada, uma rede 
de tubulação. O objetivo 
é drenar as águas pluviais 
e a água que escorre da 
Serra para que não danifi-
quem a estrada.
No local, a Sesep trabalha 
com 11 funcionários e o 
apoio de uma retroescava-
deira, uma pá carregadeira 
e cinco caminhões truca-
dos que fazem o transpor-
te dos materiais.
O serviço começou na 
segunda-feira (26/08) e, 
segundo a previsão, até 
quarta-feira (28/08) a via 
estará pronta para um 
trânsito de veículos mais 
seguro.

de uma passarela e novo 
passeio no bairro do Ca-
pricórnio, as margens da 
Rodovia SP-55 (Rodovia 
Rio-Santos).
O objetivo da Prefeitura 
de Caraguatatuba é me-
lhorar o acesso aos bairros 
da Região Norte e dar se-
gurança para pedestres e 
ciclistas que circulam pelo 
local.
A primeira fase da obra 
foi entregue em 2017 com 
a construção da ponte às 
margens da rodovia, uma 
extensão da Avenida Mar-
ginal.

mação.
Durante a realização do 
curso, os candidatos rece-
berão a denominação de 
“Aluno Guarda” e recebe-
rão exclusivamente uma 
ajuda de custo, no valor 
mensal de R$ 1,2 mil, não 
se configurando nesse pe-
ríodo qualquer relação de 
trabalho com a Adminis-
tração Municipal.
A Vunesp
A Fundação Vunesp foi 
criada em 26 de outubro 
de 1979 por ato do Con-
selho Universitário da 
Unesp. 
Realizou no início de 
1981 o seu primeiro ves-
tibular, com 36.658 can-
didatos. Destes, 35.622 
estavam disputando 2.283 
vagas para ingresso, em 
1981, em 65 cursos ofere-
cidos pela Unesp. A partir 
desse vestibular, a Vunesp 
vem desenvolvendo, com 
regularidade, as ativida-
des próprias dos objetivos 
para os quais foi criada.  
Atualmente a Fundação 
Vunesp conta com mais de 
200 funcionários e traba-
lha, anualmente, em mais 
de 120 projetos, avaliando 
cerca de 3 milhões de pes-
soas.

montante executado ou 
definido judicialmente, se-
rão pagos integralmente, 
sem qualquer desconto, da 
seguinte forma: à vista, na 
hipótese de o contribuinte 
optar pelo pagamento que 
cota única da dívida; e em 
três vezes, na hipótese de 
o contribuinte optar pelo 
pagamento parcelado (três 
ou seis vezes).
Atualmente a dívida ativa 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba gira em torno de R$ 
831,830 milhões, relativos 
a 30.691 cadastros deve-
dores. O prazo do REFIS 
poderá ser prorrogado uma 
única vez, por meio de De-
creto do Poder Executivo. 
A Área de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, loca-
lizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30. Os tele-
fones de contatos são (12) 
3897-8182/8166/8222. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou no WhatsApp 
(12) 99755-2601.
Requerimento

Para facilitar o atendi-
mento traga o número de 
identificação do imóvel 
e/ou inscrição municipal, 
requerimento preenchi-
do e cópia do RG e CPF. 
Caso o requerente não 
seja o contribuinte cadas-
trado, é necessário trazer 
a procuração. O reque-
rimento e o modelo de 
procuração estão disponí-
veis no link, http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/programa-de-recupe-
racao-fiscal-refis-da-pre-
feitura-de-caraguatatuba/, 
localizado no banner rota-
tivo do site da Prefeitura.
WhatsApp – A Área de 
Dívida Ativa da Secreta-
ria da Fazenda de Cara-
guatatuba agora conta o 
aplicativo WhatsApp para 
atender os contribuintes 
do município com mais 
agilidade. O serviço é re-
alizado de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 16h30, 
pelo (12) 99755-2601. 
Pelo programa de tele-
mensagem, os cidadãos 
podem solicitar 2ª via do 
carnê de acordo, relatórios 
de débitos, guias de paga-
mentos diversos e esclare-
cimentos de dúvidas.


