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Novo viaduto da
Independência em Taubaté 
começa a receber pré-lajes

Prefeitura de Pinda realiza
recapeamento na Vitório Basso 

e tapa buraco no Araretama

Caps-AD busca adesões a 
grupo para tratar dependência 
de medicamentos em Taubaté

Mistau abre exposição “No 
Ritmo da Bossa” em Taubaté

A operação de lança-
mento de vigas do 
novo viaduto da 

Independência foi finali-
zada. 
Ao todo, são 944 placas 
de pré-laje, das quais 472 
para cada viaduto. Elas 
têm dimensões variáveis 
para se adequarem às po-
sições e encaixes da geo-
metria, com medidas de 
aproximadamente 3 me-
tros de comprimento e 60 
centímetros de largura.
Entre 23h de quinta-feira 
e 5h de sexta-feira, devem 
ocorrer interdições par-
ciais de forma alternada 
nas duas pistas da Via Du-
tra para o lançamento das 
pré-lajes sobre as vigas 
maiores. 

Buscando trazer se-
gurança no trânsito 
e melhorar a qua-

lidade do piso asfáltico, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem realizando 
ações em inúmeras frentes 
com obras de recapeamen-
to asfáltico e de tapa bura-
co.
Essa semana a região do 
Jardim Rosely está rece-
bendo as obras de recape-

O grupo de trata-
mento de pacien-
tes com depen-

dência de medicamentos 
organizado pelo Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAps-AD) de Taubaté 
vai completar em 2020 
seis anos de atividades 
com o desafio de ampliar 
o número de triagens e for-
talecer a relação com os 
pacientes.
Os medicamentos são 
conhecidos como benzo-
diazepínicos. Entre eles, 
por exemplo, estão o                         
rivotril, diazepan e alpra-
zolan. 

O Museu da Ima-
gem e do Som de 
Taubaté (Mistau) 

abre uma exposição disco-
gráfica em comemoração 
ao Dia Nacional da Bossa 
Nova. A data é celebrada 
em 25 de Janeiro.
A exibição fica em cartaz 
até 31 de janeiro e conta 
com discos dos principais 
nomes da Bossa Nova. Os 
visitantes poderão esco-
lher álbuns para serem ou-
vidos no local.

O local está devidamente 
sinalizado pela concessio-
nária NovaDutra e a Polí-
cia                                     Rodo-
viária Federal acompanha 
a operação. 
O lançamento das pré-la-
jes sobre as vigas menores 
acontece durante o período 
diurno, sem a necessidade 
de interdição da rodovia.
Durante toda esta fase da 
operação, o tráfego de ve-
ículos pelo viaduto atual 
permanece liberado.
O novo viaduto da Inde-
pendência integra o pa-
cote de obras do Acelera 
Taubaté, programa de mo-
bilidade urbana e de cunho 
socioambiental executa-
do por meio de um finan-
ciamento internacional. 

mento asfátlico, como por 
exemplo a Rua Capitão 
Vitório Basso.
Tapa Buraco começa pelo 
Araretama
De forma inédita, no final 
do ano passado, a Prefei-
tura firmou contrato com 
uma empresa para reali-
zar com maior agilidade 
os serviços de tapa bura-
co nas vias do município. 
Os serviços tiveram início 

O atendimento é por de-
manda livre e o tratamento 
inicia após uma triagem, 
acompanhamento com 
psiquiatra e grupos.
O grupo pode ser misto, 
com pacientes adultos e o 
encontro ocorre uma vez 
por semana, com duração 
de uma hora e quinze mi-
nutos a uma hora e meia.
O número de triagens para 
esse tipo de tratamento 
ainda é considerado bai-
xo. Criado em 2014, o 
grupo possui atualmente 
23 pacientes ativos e com 
três altas por conclusão do 
tratamento. As altas foram 

A data faz referência ao 
aniversário do maestro 
Tom Jobim (1927-1994), 
um dos criadores do mo-
vimento musical cultuado 
mundialmente.
A Bossa Nova surgiu du-
rante a década de 1950, 
quando o Brasil vivia a 
euforia do crescimento 
econômico gerado após a 
Segunda Guerra Mundial. 
Com base na onda de oti-
mismo dos “Anos Doura-
dos”, um grupo de jovens 

A obra tem custo de R$ 
14,33 milhões e previsão 
de conclusão no primeiro 
semestre de 2020. O via-
duto atual vai dar lugar a 
duas novas pistas, cada 
uma com 12 metros, sen-
do 9 metros de faixas de 
rolamento e 3 metros de 
passeio.
A duplicação da estrutura 
vai ampliar a capacidade 
de tráfego e facilitar o des-
locamento de motoristas, 
ciclistas e pedestres. Isso 
tudo sem interromper o 
trânsito local durante o pe-
ríodo de obras. O projeto 
também vai contemplar 
melhorias nos acessos dos 
km 111 e km 113 da Via 
Dutra, oferecendo mais 
segurança viária.

esse mês pelo bairro do 
Araretama.
“Sabemos que o período 
chuvoso danifica mais o 
piso e por isso a resposta 
ao surgimento de buracos 
em vias públicas deve ser 
agilizada e por esse mo-
tivo estamos investindo 
mais de R$ 2 milhões para 
agilizar o tapa buraco na 
cidade”, afirmou o prefei-
to de Pindamonhangaba.

conquistadas com a absti-
nência do medicamento e 
mudanças psicossociais. 
Na maioria dos casos, os 
relatos são do uso prolon-
gado dos medicamentos 
(chega a 18 anos), com 
diagnósticos predomi-
nantes de depressão, an-
siedade, insônia e luto. A 
demanda maior é do sexo 
feminino e a média da fai-
xa etária varia entre 55 e 
58 anos.
O Caps-AD fica na aveni-
da Juca Esteves, 184, cen-
tro de Taubaté, e funcio-
na 24 horas. Informações 
pelo telefone 3632-1368.

músicos e compositores de 
classe média alta do Rio 
de Janeiro começou a bus-
car algo realmente novo e 
que fosse capaz de fugir 
do estilo operístico que 
dominava a música brasi-
leira.
O horário de funciona-
mento do Mistau é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
O Museu  fica na avenida 
Thomé Portes Del Rey, nº 
761, Jardim Ana Emília.
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CCZ de Caraguatatuba 
promove primeira feira

de adoção de 2020

O Centro de Con-
trole de Zoonoses 
(CCZ) de Cara-

guatatuba e as ONG’s “Cia 
das Patas” e “Anjos de Pa-
tas” realizam hoje, das 9h 
às 14h, a primeira feira de 
adoção de 2020. Aproxi-
madamente 40 pet’s es-
tarão no local à espera de 
uma adoção totalmente 
responsável.
Na feira, os interessados 
em realizar a adoção de-
vem apresentar RG, CPF 
e um comprovante de en-

dereço. O adotante passará 
por um questionário ava-
liativo. Esse procedimen-
to faz parte das normas da 
posse responsável de ani-
mais.
Guias e coleiras são impor-
tantes para adoção de cães 
de porte médio e grande. 
Para os felinos, o ideal é 
que a pessoa leve uma cai-
xa própria para melhorar 
o transporte e a locomo-
ção do pet. Esses três itens 
(guias, coleiras e caixas) 
facilitam e dão mais segu-

rança à adoção.
Todos os animais, filhotes 
e adultos, sairão da feira 
microchipados. Além dis-
so, alguns dos pet´s já es-
tão castrados e os demais 
serão encaminhados para a 
castração, gratuita, oferta-
da pelo CCZ.
Serviço: O Centro de Con-
trole Zoonoses (CCZ) está 
localizado na Rua Ministro 
Dílson Funaro, 115 – Jar-
dim Britânia – Telefones: 
(12) 3887-6085 / 3887-
6888.
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Guardas recebem palestra 
sobre nova lei de abuso de 

autoridade em Pinda

Prefeito de Pinda pede ao 
Governador mais agilidade 

para a entrega do AME

A Guarda Civil Me-
tropolitana de 
P i n d a m o n h a n -

gaba promoveu uma pa-
lestra sobre a nova lei de 
abuso de autoridade (Lei 
13.869/2019) na última se-
mana. O evento ocorreu no 
auditório municipal e con-
tou com a participação de 
40 pessoas, entre guardas e 
agentes de segurança.
O objetivo da Prefeitura 
com a iniciativa é orientar 
sobre a nova lei e com isso 
melhorar o trabalho, for-
necendo informações e ex-
plicações sobre situações 
práticas do dia a dia. Com 

Em recente ofício en-
caminhado ao go-
vernador do Estado 

de São Paulo, o prefeito de 
Pindamonhangaba pediu 
maior agilidade possível 
na entrega da nova unida-
de da AME – Ambulatório 
Médico de Especialida-
des, construído em Tauba-
té para ser utilizada pelos 
municípios da região.
O AME que será inau-

isso, aprimorar os serviços 
e garantir mais segurança 
para os próprios guardas, 
aos cidadãos, e ao patrimô-
nio público e privado.
O mesmo conteúdo será 
palestrado novamente em 
outras duas oportunidades, 
para que a Prefeitura con-
siga transmitir as informa-
ções sobre as alterações na 
lei de abuso de autoridade 
a todos os membros da 
Guarda Civil Metropolita-
na de Pindamonhangaba.
Os palestrantes das novas 
datas serão novamente os 
advogados Wanderley Al-
ves dos Santos e Biancas 

gurado em Taubaté irá 
desafogar o atendimento 
da saúde em Pindamo-
nhangaba, pois conta-
rá com consultórios de 
atendimento ambulatorial 
multiprofissional, sala de                                              
emergência equipada, sa-
las de pequenos procedi-
mentos e exames endos-
cópicos e até exames de 
diagnósticos.
“Em meados do ano pas-

Las Heras.
Todas essas ações fazem 
parte da nova filosofia de 
trabalho da GCM que nos 
últimos anos modernizou a 
atuação dos agentes, atra-
vés de alteração na lei que 
possibilitará, ainda este 
ano, que a guarda atue de 
maneira armada. “Diver-
sos cursos, qualificações 
e provas estão sendo apli-
cadas em nossos guardas 
para que os mesmos este-
jam preparados com qua-
lidade para atuar armado”, 
afirmou o secretário de 
Segurança do município, 
José Sodário Viana.

sado, o governador comu-
nicou que a unidade seria 
entregue em janeiro deste 
ano, entretanto o tempo 
vai passando e precisamos 
urgentemente iniciar esse 
trabalho que vai dar um 
importante salto na quali-
dade da nossa saúde”, afir-
mou o prefeito.
O ofício número 4091/2019 
foi encaminhado dia 23 de 
dezembro ao governador.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
A raridade ao contrario da abundancia e que normalmente da maior va-
lor a tudo, o diamante tem alto valor porque é raro, assim como o ouro. 
Na vida as coisas se procedem assim, o homem quando se vê em risco, 
ele daria toda sua fortuna para ter algum tempo mais de vida, até porque 
ele gostaria de aproveitar tudo que conseguiu durante sua vida. Enfim 
o idoso deve sim ser preferencial e priorizado, porque a mais valorosa 
criação de Deus é a vida. A vida do homem quanto se aproxima do fim 
torna se cada vez mais valiosa, porque resta lhe pouco tempo.
Para o jovem a estrada geralmente é longa e o tempo esta a seu favor, 
poderá ele plantar e colher o fruto da sua plantação, por exemplo, uma 
jaqueira, uma jabuticabeira e etc. Enquanto que para o idoso, dependen-
do da arvore que plantar os frutos serão deixados para seus dependentes. 
Em resumo é por isso e por outras que o idoso deve sim ser preferencial, 
normalmente nem tudo que construíram será aproveitados por eles. Por 
outro lado, a vida e o tempo que se passa na terra terminou, o tempo pro 
idoso que vê a vida passar e que seu tempo e cada vez menor passa a 
ter o valor do diamante, porque se tornou escasso. Por isso e por outros 
motivos, o idoso deve ser sempre preferencial, pouco tempo de vida lhe 
resta e ele precisa aproveitar minuto a minuto fazendo o que lhe deixa 
feliz e podem estar certo que a idade ensina que pra ser feliz deve haver 
o compartilhamento. 

COMISSAO DO ADVOGADO IDOSO

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 

Voluntários podem participar 
de ação de limpeza de

praia em Caraguatatuba

Caraguatatuba segue 
com o projeto Ve-
rão no Clima, que 

prevê ações de educação 
ambiental nas praias Mar-
tim de Sá e Cocanha aos 
finais de semana. Os mo-
nitores irão realizar jun-
to com a população, uma 
ação de limpeza de praias.

A ação se concentrará na 
entrada da Praia Martim de 
Sá, no canto direito e qual-
quer pessoa interessada na 
causa pode participar, das 
9h às 12h. Segundo o se-
cretário de Meio, Ambien-
te, Agricultura e Pesca, 
Marcel Giorgeti, é impor-
tante a participação de to-

dos, onde cada um fazen-
do sua parte, só reforçará 
o trabalho de educação 
ambiental, que realizamos 
durante o ano. O Projeto 
Verão no Clima é uma par-
ceria da Prefeitura de Cara-
guatatuba com a Secretaria 
Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente.
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Planta & Raiz e Os Travessos são 
atrações do Caraguatatuba Summer 

Festival neste final de semana

A programação do 
C a r a g u a t a t u b a 
Summer Festival 

2020 continua a todo va-
por com apresentações de 
artistas locais e cantores 
de renome nacional.
Hoje (24/01), a partir das 
21h, a banda Revolusom 
realiza a abertura do show 
principal com o grupo 
Planta e Raiz, na Praça da 
Cultura, no Centro.
A banda de reggae foi fun-
dada em 1998, ano em que 
começou a se apresentar 
em bares da capital e no li-
toral paulista, tocando co-
vers de Bob Marley, Gil-
berto Gil e Edson Gomes.
Para agitar o Caraguatatu-
ba Summer Festival, a ban-
da irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como 
por exemplo, “O Ragga”, 
“Aquele Lugar”, “De Você 
Só Quero Amor”, entre 
outras canções.
No bairro Massaguaçu, 
ainda na sexta-feira, a 
apresentação fica por con-
ta do grupo Samba 5 e no 
Porto Novo a atração é a 
dupla local Clayton e Gus-
tavo.
Sábado e domingo
A programação do Cara-
guatatuba Summer Fes-
tival continua no sábado 

(25) com o artista local 
Tikinho & Banda, que se 
apresenta no Massaguaçu. 
No Porto Novo, a atração 
é a Banda Folia, fazendo 
um esquenta para o Carna-
val. E por fim, no Centro, 
o pagode invade a Praça 
da Cultura com o grupo 
Os Travessos. A abertura 
fica por conta do grupo 
local Nosso Jeito. A banda 
de pagode Os Travessos 
foi formada em 1996 pe-
los artistas Rodriguinho, 
Fabinho Mello, Rodri-
gão, Chorão e Edimilson. 
O grupo já foi premiado 
com um disco de ouro e 
outro de platina. Na apre-
sentação deste sábado, Os 
Travessos devem animar 
os presentes com os su-
cessos como, “Tô Te Fil-
mando”, “Quando a Gente 
Ama”, “Meu Querubim”, 
“Você em Mim”, entre 
outras músicas. Já no do-
mingo (26/01), finalizan-
do as atrações deste final 
de semana, o DJ Douglas 
Pinheiro se apresenta às 
21h na Praça da Cultura, 
no Centro. O Caraguata-
tuba Summer Festival se-
gue até 15 de fevereiro nas 
Praças da Cultura, Porto 
Novo e Massaguaçu com 
shows todos gratuitos. En-

tre as atrações principais 
que ainda vão passar pe-
los palcos da cidade estão 
Falamansa, Detonautas e 
Banda Melim.
Pôr do Som
Curtir o pôr do sol com 
música de qualidade. Esse 
é o projeto Pôr do Som 
que é realizado no espaço 
Mirantes da Orla (Cama-
roeiro), sempre a partir das 
18h. Hoje (24/01) quem 
se apresenta é a cantora 
Fernanda Leturia. Já sá-
bado (25/01) é a vez de 
Thais Kiwi. No domingo 
(26/01), o Pôr do Som re-
cebe o cantor Edson Ale-
xandre.
Arte & Som
Uma novidade deste ano é 
o projeto Arte & Som com 
apresentações na Praça do 
Artesanato (Diógenes Ri-
beiro de Lima), no Centro 
da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por 
conta da feirinha com a 
venda de produtos de ar-
tesãos da cidade. A Prefei-
tura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo, decidiu levar mú-
sica ao local sempre aos 
sábados, a partir das 19h. 
E neste sábado (25/01) 
quem se apresenta é a ar-
tista Luana Mascari.

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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Prefeitura e Sebrae/SP formalizam convênio 
do Projeto Caraguatatuba Empreendedora IV 

para atender 13,5 mil pessoas

Prefeitura de Caraguatatuba
recolhe 130 veículos abandonados 

em vias públicas em 2019

A Prefeitura de Cara-
guatatuba e o Se-
brae/SP assinaram 

o convênio definitivo para 
a realização do Caraguata-
tuba Empreendedora IV na 
última terça-feira (21/01), 
no Paço Municipal, no 
Centro.
Em 2020, a iniciativa ca-
pacitará gratuitamente 
13.500 pessoas, entre em-
presários, microempre-
endedores, artesãos e pe-
quenos produtores rurais, 
além de alunos das redes 
municipais e estaduais de 
ensino com cursos, pales-
tras, consultorias e ofici-
nas voltadas para a gestão 
de negócios, totalizando 
1.094 horas de treinamen-
to.
O prefeito Aguilar Junior 
e o gerente regional do 
Sebrae/SP, Jardel José Bu-
sarello, assinaram o docu-
mento, acompanhados do 
gestor do Posto do Sebrae 
Aqui de Caraguatatuba e 
do Litoral Norte, Eduardo 
Ilário, e da coordenadora 
de projetos do Sebrae/SP, 
Lívia Torres.
O gerente regional do Se-
brae/SP, Jardel José Bu-
sarello, disse que Cara-
guatatuba é a cidade mais 
empreendedora da região. 
“Nesse 4º ciclo do progra-
ma, o Sebrae e a Prefeitu-
ra querem envolver mais 
pessoas nas capacitações. 
Os interessados nos cursos 
e consultorias devem dei-
xar o cadastro atualizado 
no Posto do Sabrae Aqui”, 
orientou.
De acordo com o prefeito 
Aguilar Junior, o Caragua-
tatuba Empreendedora IV 
alcançará cerca de 13.500 
moradores, entre empre-
sários, MEI’s e potenciais 
empreendedores, além das 
crianças e jovens em ida-
de escolar com suas ações. 
“Queremos dar condições 
para que os empreende-
dores locais possam gerar 
mais emprego e renda, vi-
sando o fortalecimento da 
economia local em todos 
os ramos”,  destacou.

Ações realizadas 
em 2019 pela 
Prefeitura de Ca-

raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão, terminaram com 
oi recolhimento de 130 
veículos abandonados em 
vias públicas. Esta fiscali-
zação existe desde 2018.
Segundo a Secretaria de 
Mobilidade, no ano pas-
sado foram registradas 
cerca de 340 demandas, 
das quais 150 se transfor-
maram em recolha ao pá-
tio credenciado que fica no 
Tinga, na região central. 
O restante, os proprietá-
rios retiraram os veículos 
dos locais onde estavam 
há mais de 15 dias. Esses 
veículos aguardam para ir 
a leilão.
Boa parte das ocorrências 
está localizada em bair-
ros das regiões Centro/
Sul como Travessão, Pe-
requê-Mirim e Tinga, nas 
proximidades de oficinas 
mecânicas.

Em 2019, o Posto do Se-
brae Aqui da Prefeitura de 
Caraguatatuba fez 2.655 
atendimentos para micro-
empreendedores individu-
ais (MEI’s), micro e pe-
quenos empresários, como 
orientação para abertura de 
negócio, declaração anual 
MEI, impressão de guias 
de pagamento,  emissão de 
notas fiscais, consultorias, 
inscrições para cursos e 
acesso a linhas de crédito. 
A previsão do Sebrae/SP 
era realizar 2.380 atendi-
mentos no ano passado, 
mas a meta ficou em 111% 
do previsto para o ano pas-
sado.
Caraguatatuba Empreen-
dedora IV
O Caraguatatuba Empre-
endedora IV oferecerá cur-
sos, oficinas e palestras nas 
áreas de finanças, marke-
ting, vendas, planejamen-
to e gestão de pessoas os 
segmentos de Alimentação 
Fora do Lar, Turismo (vol-
tado para o trade do setor) 
e Multisetorial (destinado 
a empreendedores de di-
versos ramos). A Prefei-
tura de Caraguatatuba e o 
Sebrae/SP continuam com 
“Jovens Empreendedo-
res – Primeiros Passos”. A 
iniciativa, que desenvolve 
o potencial empreendedor 
em 9 mil alunos do 1º ao 
9º ano da rede municipal 
de ensino, abrangerá cer-
ca de 1.400 estudantes do 
Ensino Médio em 2020.  
Além das capacitações e 
consultorias, os empresá-
rios e empreendedores do 
terão a oportunidade de 
contratar até R$ 20 mil a 
juro zero para investir em 
equipamentos e reformas 
nos seus estabelecimen-
tos; fazer visitas técnicas 
a feiras para conhecer as 
tendências do mercado; 
participar das rodadas de 
negócios do 3ª Empreenda 
Caraguatatuba; ter acesso 
ao Programa Investe Turis-
mo, realizado pelo Minis-
tério do Turismo, Sebrae e 
Embratur para acelerar o 
desenvolvimento, aumen-

Conforme a Lei Munici-
pal 2442/18, são recolhi-
dos veículos abandonados 
(motos, carros ou cami-
nhões) que estejam com 
vidros quebrados, pneus 
murchos, sem para-lamas, 
sem bancos ou todo enfer-
rujado.
Pode ser considerado esta-
do de abandono, o veículo 
que, em condições de tra-
fegar, permaneça estacio-
nado seguidamente na rua 
por mais de 15 dias, no 
mesmo local, ou aquele 
que apresente visíveis si-
nais de deterioração pela 
ação do tempo, impossi-
bilitado de se deslocar, es-
tacionado na rua por mais 
de cinco dias ininterrupta-
mente. Um adesivo é colo-
cado no veículo e passado 
os 15 dias, ele é recolhido. 
O trabalho de recolhimen-
to é realizado pelos agen-
tes de trânsito, que consta-
tam o estado de abandono 
a aplicam as multas cabí-
veis, nos termos do Código 
de Trânsito Brasileiro.

tar a qualidade e a com-
petitividade em 30 Rotas 
Turísticas Estratégicas do 
Brasil, com foco na gera-
ção de empregos; e imergir 
nas 60 horas no Seminário 
Empretec, metodologia da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), voltada 
para o desenvolvimento 
de características do com-
portamento empreendedor 
e identificação de novas 
oportunidades de negó-
cios.
O Posto do Sebrae Aqui da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba (no prédio da Secre-
taria de Governo) fica na 
Av. Frei Pacífico Wagner, 
1.011 – Centro. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3882-3854 ou e-mails se-
braeaqui@caraguatatuba.
sp.gov.br e sebraeaquica-
raguatatuba@gmail.com.
A Sala do Empreendedor 
da Prefeitura de Cara-
guatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) 
está localizada na Av. Frei 
Pacífico Wagner, 1.011 – 
Centro. O telefone é o (12) 
3889-1410.  sala.empre-
endedor@caraguatatuba.
sp.gov.br
Histórico
Em 2019, o projeto Cara-
guatatuba Empreendedora 
III contou com palestras, 
consultorias e oficinas nos 
Programas Artesanato, 
Alimentação Fora do Lar, 
Olericultura, Reparação 
Automotiva e Comércio 
Varejista de Alimentos 
(minimercados). Cerca de 
180 empresários dos ra-
mos de artesanato, alimen-
tação, vestuário, hospeda-
gem, beleza e agricultura 
fizeram as capacitações do 
Projeto Caraguatatuba Em-
preendedora II da Prefeitu-
ra Municipal e do Sebrae 
no ano de 2018. Em 2017, 
cerca de 50 empresários 
participantes do Caragua-
tatuba Empreendedora I 
fizeram encontros avança-
dos e oficinas gratuitas de 
finanças, marketing, ven-
das, planejamento e gestão 
de pessoas.

O proprietário identificado 
é notificado, via Correios, 
para a retirada do veículo, 
a contar pela data do re-
cebimento da notificação. 
Veículos com mais de seis 
meses no pátio podem ser 
leiloados.
Caso o proprietário não 
seja identificado, a Prefei-
tura faz a notificação por 
meio de publicação de um 
edital no Diário Oficial de 
Município. No caso de fi-
car constatado por laudo 
do setor competente da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de que o veículo apresenta 
risco para a saúde pública, 
a remoção é imediata.
Passado o prazo da notifi-
cação ou do edital, o veí-
culo será imediatamente 
recolhido pela Prefeitura 
ao pátio, ficando à disposi-
ção do seu proprietário. Só 
será liberado após o paga-
mento das multas e taxas 
de estadia e guinchamento.
Denúncias podem ser fei-
tas pelo telefone 0800-
778-8080 ou Central 156.
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Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do 
Carnaval 2020 em Caraguatatuba

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secretaria 

de Turismo, já definiu as 
atrações para o Carnaval 
2020 em Caraguatatuba 
com três shows de grandes 
artistas brasileiros e ainda 
17 Blocos Carnavalescos.
O primeiro show do Car-
naval 2020 fica por conta 
de Murilo Huff, no domin-
go (23/02), às 21h, da Pra-
ça da Cultura, no Centro. 
O cantor sertanejo, marido 
da cantora Marília Men-
donça, é natural de Goiâ-

nia e seus maiores suces-
sos são Dois Enganados, 
Se for Arrumar Alguém, 
Idiota Favorito e outros.
Em seguida, na segunda 
(24/02), quem sobe ao pal-
co, é o grupo de pagode 
Exaltasamba, também a 
partir das 21h.  A banda foi 
fundada em 1982 e desde 
então canta sucessos como 
Teu Segredo, Tá Vendo 
Aquela Lua, Fui, Livre Pra 
Voar e muito mais!
Fechando com chave de 
ouro o Carnaval 2020 de 
Caraguatatuba, na terça-

-feira (25/01) a cantora 
Preta Gil será a atração na 
Praça da Cultura, no Cen-
tro, às 21h. A filha de Gil-
berto Gil tem como seus 
maiores sucessos as músi-
cas Sinais de Fogo, Muito 
Perigoso, Cheiro de Amor 
e diversas outras canções 
que fizeram e fazem suces-
so no Brasil.
Além dos shows, a apre-
sentação de 17 Blocos Car-
navalescos já estão confir-
mados para este Carnaval, 
seis a mais que o ano pas-
sado.

O Bloco responsável por 
abrir o Carnaval nas ruas 
de Caraguatatuba é o da 
Solidariedade, na quinta-
-feira (20/02), com a con-
centração no Quiosque 
Guaruça, no Centro. A 
saída está prevista para as 
20h.
Os blocos mais tradicio-
nais da cidade estão con-
firmados como, por exem-
plo, Bloco das Piranhas, 
do Urso, Devotos da Chei-
rosa, dos Trouxas, Gaiola 
das Loucas, Tropa D´Litro 
e muito mais!
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Caçapava dá início ao processo para 
a elaboração do Plano de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos

Aprovados em vestibular da Univesp 
podem se matricular a partir de
segunda-feira em São Sebastião

Sindicato dos Metalúrgicos abre
inscrições para cursos gratuitos de 
informática em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio 
da Secretaria de 

Planejamento e Meio Am-
biente, está em fase de pre-
paração do Termo de Refe-
rência para a contratação 
da empresa especializada 
para elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS). A realização 
do plano é possível por 
meio da assinatura de um 
convênio com a AGEVAP 
(Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba 
do Sul), que aconteceu em 
novembro do último ano.
O objetivo é adequar o 
Município à Política Na-
cional de Resíduos Sólidos 
(Lei nº. 12.305/2010), que 
determina a elaboração do 
plano para o acesso a re-
cursos federais destinados 
à limpeza urbana e ao ma-
nejo de resíduos.
Trata-se de um estudo ou 
diagnóstico do cenário de 
Caçapava, que servirá para 
nortear as futuras diretri-
zes e metas operacionais 
que vão garantir os melho-
res procedimentos para o 
setor.
Em 2017, o Município 
participou de um edital 
de chamamento da AGE-
VAP para o recebimento 
de recursos destinados à 
elaboração do PMGIRS. 
Caçapava foi contempla-
da, juntamente, com ou-

A Universidade Vir-
tual do Estado de 
São Paulo (Uni-

vesp) - Polo São Sebastião 
divulgou a lista de convo-
cados na primeira chama-
da do Vestibular 2020 - 1º 
semestre, para os cursos 
de Licenciatura (Letras, 
Matemática e Pedagogia) 
e Bacharelado em Com-
putação (Tecnologia da 
Informação, Ciências de 
Dados e Engenharia da 
Computação).
Os candidatos seleciona-
dos devem realizar a ma-
tricula no período de 27 a 
29 de janeiro, de segunda 

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pin-
d a m o n h a n g a b a 

está com inscrições aber-
tas para cursos gratuitos de 
informática.
Até sexta-feira, dia 24, a 
inscrição é exclusiva para 
sócios e a partir da segun-
da-feira, dia 27, a inscri-
ção será aberta a toda a 
população. O prazo final 
será no dia 31, mas o pre-
enchimento das vagas é 
por ordem de chegada.
Agora a sede do centro, 
que está em processo de 
finalização da reforma, 

tros oito municípios (qua-
tro de MG, um do RJ e três 
de SP) que fazem parte da 
bacia do Rio Paraíba do 
Sul. O Município deverá 
receber o repasse de R$ 
389.473,04 para a contra-
tação da empresa ainda 
este ano, tão logo se com-
plete o processo licitatório.
O processo de contrata-
ção envolve oito etapas 
e a expectativa é que seja 
concluído nos próximos 
meses. A empresa contra-
tada será responsável pela 
elaboração de sete pro-
dutos que fazem parte do 
PMGIRS:
1 - Levantamento de toda a 
legislação preliminar (mu-
nicipal, estadual e federal);
2 - Relatório de caracteri-
zação do Município;
3 - Diagnóstico de todos os 
resíduos gerados (residen-
cial, industrial, hospitalar, 
etc.);
4 - Prognóstico de resídu-
os, ou seja, o que pode ser 
feito dentro da melhor des-
tinação;
5 - Versão preliminar do 
PMGIRS;
6 - Versão final do PM-
GIRS;
7 - Manual operativo do 
PMGIRS.
Todos os produtos, resul-
tados desse estudos, serão 
submetidos e avaliados 
pela AGEVAP dentro de 
suas fases de conclusão.
De acordo com o Diretor 
da Secretaria de Planeja-

a quarta-feira, das 14h às 
22h, no polo presencial 
da Henrique Botelho, no 
bairro Vila Amélia, região 
central do município. Os 
cursos são gratuitos e ofer-
tados na modalidade Ensi-
no a Distância (EaD), com 
aulas realizadas através 
do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA).  
Os estudantes contam 
ainda com apoio de um 
espaço físico. A unidade 
de atendimento é voltada 
para o desenvolvimento 
de atividades presenciais 
relativas aos cursos, com 
suporte de computadores, 

voltará a receber turmas 
dos cursos. As inscrições 
devem ser feitas pesso-
almente na sede, que fica 
na Rua Sete de Setembro, 
232/246, ou na subsede de 
Moreira César, que fica lo-
calizada à Rua Albert Sa-
bim, 40, Terra do Ipês I.
Segundo o presidente da 
entidade, Herivelto Vela, o 
sindicato oferece 120 va-
gas, para cursos de infor-
mática básica, Excel avan-
çado, Word e Power Point 
avançados, e Android.
“Nossa nova sede está 
quase pronta. Uma nova 

mento e Meio Ambiente, 
Agenor Micaeli, a elabo-
ração do PMGIRS é de 
extrema importância para 
o Município. “O plano 
vai dar as diretrizes para 
a       destinação de todos 
os resíduos do município                        
com um horizonte de ges-
tão para os próximos 20 
anos. 
Ele vai balizar a adminis-
tração pública no que diz 
respeito à aplicação de re-
cursos e possibilitar con-
seguir verbas estaduais e 
federais para aplicar no se-
tor”, explicou.
O PMGIRS tem que ser 
atualizado a cada quatro 
anos.
Comissão de acompanha-
mento
Para acompanhar a elabo-
ração do PMGIRS, a Pre-
feitura emitiu a Portaria 
59/ GAB, de 09 de dezem-
bro de 2019, que instituiu a 
formação de uma comissão 
multidisciplinar, constituí-
da por cinco funcionários. 
São eles: Agenor Micaeli, 
Diretor de Meio Ambien-
te; Maria Eneida Barreira, 
Arquiteta Urbanista; Jonas 
Luís Nanni da Silva, Pro-
jetista Orçamentista - En-
genheiro; Lígia Zanco de 
Gouveia Carvalho, Biólo-
ga e Chefe da Divisão de 
Gestão e Educação Am-
biental e Potiguara Chagas 
Ferreira, Diretor do DSM 
(Departamento de Servi-
ços Municipais).

impressoras e acesso à in-
ternet, para a realização de 
atividades como provas e 
discussões em grupo.
As aulas estão previstas 
para iniciar em fevereiro. 
Confira o nome dos clas-
sificados pelo link www.
vestibular.univesp.br.
Matrículas Univesp 2020 - 
1º Semestre
Data: de 27 a 29 de janeiro 
(segunda a quarta-feira)
Local: Polo Presencial - 
EM Henrique Botelho
Endereço: Rua Rita Or-
selli, 161 - Vila Amélia
Informações: www.vesti-
bular.univesp.br

sala de informática foi 
construída, mais moderna. 
Mais de 1.600 pessoas já 
se formaram nos cursos, 
sempre houve vagas para a 
comunidade, e agora pode-
remos acolher muito me-
lhor essas pessoas na nossa 
sede”, disse Vela.
O curso tem duração de 
três meses. O básico tem 
idade mínima de 12 anos, 
os avançados de 16 anos 
e o de Android é voltado 
para a melhor idade.
Informações pelos telefo-
nes da sede 3522-1142 e 
subsede 3637-3634.


