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A GAzetA dos Municípios

Tremembé sediou, nesse 
dia 21 de setembro, se-
gunda-feira, na Escola 
EMEF Profª. Maria Dulce 
David de Paiva, o 1º En-
contro do Comunidade de 
Aprendizagem do Vale do 
Paraíba, com, aproxima-
damente, 450 pessoas, en-
tre convidados de outros 
municípios, gestores das 
escolas municipais e par-
ticulares, professores, fun-
cionários, pais, alunos e 
outros voluntários da rede.
O projeto do Comuni-
dade de Aprendizagem 
completou 1 ano de im-
plantação no município 
e esse encontro marcou 
o sucesso dos resultados.
O Instituto Natura é o res-
ponsável do Comunidade 
e Aprendizagem no Brasil 
e escolheu Tremembé para 
sediar esse encontro na re-
gião. Tremembé implan-
tou o projeto em todas as 
escolas de Ensino Funda-
mental e agora depois de 
um ano estendeu as 5 es-
colas de Educação Infantil 
e, com isso, tem obtido um 
grande destaque no Brasil.
O encontro promoveu 
uma mesa redonda de ex-
planação e discussão, um 
debate com perguntas do 
público e vivências de 
oficinas sobre as ações 
que envolvem o projeto.
Para a mesa foram con-
vidadas a formadora do 
instituto Natura Mada-
lena, a Adriana Marigo, 
prof.ª da UAB/UFSCAR 
e pesquisadora ao NIASE/
UFSCAR e a Prof.ª Débo-
ra Beloni, coordenadora 
pedagógica da escola mu-
nicipal Coelho Neto do 
Rio de janeiro e anfitriã, 
a Secretária de Educação, 
prof.ª Cristiana Berthoud.

A prof.ª. Débora Beloni 
deu um depoimento emo-
cionante sobre o sucesso 
da ação do voluntariado 
dentro do Comunidade de 
Aprendizagem em sua es-
cola e ficou muito feliz com 
o convite para o evento:
“Um dia nessa trajetória 
de educadora interessei-
me pela dimensão utópi-
ca defendida por Paulo 
Freire, só porque não abro 
mão do sonho. Então par-
ticipar do I Encontro de 
Comunidade de Apren-
dizagem em Tremembé/
SP foi realizar parte desse 
sonho pedagógico, pois ali 
a minha inconclusão hu-
mana diminuiu na troca 
de saberes de cada um e 
de todos. Parabéns, SME/
Tremembé! Parabéns, or-
ganizadores! No dia 21/9 
por alguns momentos fo-
mos iguais apesar das di-
ferenças, olhamos para 
o mesmo alvo apesar da 
distância territorial que 
ocupamos, acreditamos e 
defendemos a educação 
pública – com equidade.”
Os sobre temas deba-
tidos foram muito per-
tinentes ao projeto, 
o público pode conhecer 
como funciona o Comu-
nidade de Aprendizagem 
em outros estados e mu-
nicípios, pode discutir as-
pectos do funcionamen-
to em Tremembé e pode 
também debater sobre os 
desafios da implantação 
e sobre a sustentabilidade 
do projeto no município.
A Secretária Cristiana Ber-
thoud, além de agradecer 
a todos pelo empenho na 
realização do evento, fa-
lou sobre todos os desafios 
da implantação e de como 
a Educação de Tremembé 

ganhou com esse projeto:
“Ver Tremembé, uma ci-
dade que nem sequer es-
tava no planos do Instituto 
Natura, agora ser destaca-
do como uma cidade mo-
delo de implementação no 
Brasil é muito gratificante. 
Nossos ideais sempre fo-
ram os mesmos, de uma 
transformação educacio-
nal e social, que começa na 
escola, mas integra tudo o 
que está ao seu redor. De-
pois de um ano é evidente 
que nossas escolas já não 
mais as mesmas, a inte-
gração do Comunidade 
de Aprendizagem, com os 
Programas FAST-Famílias 
e escolas juntas e Mais 
Educação, conseguimos já 
quebrar a barreira que exis-
tia da presença da família 
dentro da escola. Hoje a 
comunidade faz parte da 
escola, estamos felizes 
com os resultados do pro-
jeto e estamos estendendo 
as escolas de Educação 
Infantil, que com certeza 
será um sucesso também.”
O Comunidade de apren-
dizagem é um projeto ba-
seado em um conjunto de 
Atuações Educativas de 
Êxito voltadas para educa-
ção e para a comunidade. 
Com o objetivo de atin-
gir uma educação de êxi-
to para todas as crianças 
e jovens que consiga ao 
mesmo tempo eficiência, 
equidade e coesão social. 
Combinando ciência e 
esperança, o projeto visa 
a uma melhora relevante 
na aprendizagem escolar 
em todos os níveis, e tam-
bém o desenvolvimento 
da convivência e de atitu-
des solidárias. Um mun-
do melhor – construído 
por todos, e para todos!

Tremembé realiza o
1º Encontro Regional do

Comunidade de
Aprendizagem

do Vale do Paraíba

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa que a partir 
do dia 9 de outubro a ESF 
(Estratégia Saúde 
da Família) do bairro 
Santa Tereza ficará fecha-
da para reforma e toda a 
equipe será transferida 
para o Pamo (Posto de 
Atendimento Médico e 

Desde a última quarta-fei-
ra, 30, algumas linhas de 
ônibus que faziam parada 
em frente ao shopping da 
Av. Charles Schneider ti-
verem seus pontos altera-
dos. A melhoria visa redis-
tribuir o volume de linhas 
nos pontos, evitando que 
o ônibus precise entrar na 
rotatória e possa seguir di-
retamente para seu desti-
no, além de dar mais con-
forto aos passageiros, pois 
o número de usuários tam-
bém é redistribuído. Para 
facilitar a travessia entre 
os pontos foram instala-
dos semáforos e botoeiras 
exclusivos para pedestres, 

Odontológico) do Quiri-
rim, situado na rua João 
Botossi, 150. A distri-
buição do leite ocorrerá 
as segundas, quartas e 
sextas-feiras, às 8h, na 
Creche José Dirceu de 
Castro Carneiro, situada 
na Rua Antônio da Sil-
va Lobo, 1360, ao lado 
da ESF Santa Tereza. 

para que possam atraves-
sar a via de maneira segura.
As paradas que per-
manecem no ponto em 
frente ao shopping são:
- Linha 08 - Pq. Aero-
porto / Jd. América (sen-
tido Pq. Aeroporto);
- Linha 13 - Gurilân-
dia / Quiririm / Santa 
Tereza (sentido Qui-
ririm/Santa Tereza);
- Linha 17 - Rodoviá-
ria Velha / Pinheirinho 
(sentido Pinheirinho);
- Linha 18 - Distri-
to Industrial / Ce-
cap (sentido Cecap);
- Linha 20 - Rodoviá-
ria Velha - Maracaibo 

A coleta de sangue será 
mantida as quartas-feiras 
pela manhã no Pamo do 
Quiririm. Já os Agen-
tes Comunitários de 
Saúde manterão o tra-
balho no Santa Tereza. 
O prazo para reforma 
é de 60 a 90 dias. Mais 
informações pelo te-
lefone: 12 3632-3283.

(sentido Maracaibo).
As paradas alteradas 
para outro lado da ro-
tatória, em frente à 
agência bancária, são:
- Linha 08 - Pq. Ae-
roporto / Jd. América 
(sentido Jd. América);
- Linha 13 - Gurilândia 
/ Quiririm / Santa Tere-
za (sentido Gurilândia);
- Linha 17 - Rodoviária 
Velha / Pinheirinho (sen-
tido Rodoviária Velha);
- Linha 18 - Distrito In-
dustrial / Cecap (senti-
do Distrito Industrial);
- Linha 20 - Rodoviária 
Velha - Maracaibo (sen-
tido Rodoviária Velha).

ESF Santa Tereza fecha para 
reforma e atendimentos

passam para o Pamo Quiririm

Prefeitura de Taubaté
altera pontos de ônibus 

na Av. Charles Schneider
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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.
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou ad-
ventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando 
tratado com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de pele 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, 
não emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam 
atuar em desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. 
Assim mesmo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, sig-
nificando os sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz 
respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encon-
trados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos 
mil anos. Mas o comércio de artesanatos de pedra é mais recente. Estima-se em 
vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.

Humor 

A mulher desesperada:
- Manuel, Manuel! Corre, corre!
- O que foi ô Maria?
- A enchente está levando o seu carro!
- Deixa de ser burra, Maria! A chave está aqui!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma grande empresa portuguesa 
chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Manuel? Quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar por alguns segundos, ele responde:
- Mais ou menos a metade!
***
Dois amigos conversando e um diz:
- Estou muito chateado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda mentirosa.
- E? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagina só que a minha mulher não apareceu em casa onde à noite. E quando eu 
perguntei para ela por onde andou, inventou que estava com a irmã dela.
- E não estava?
- Claro que não! Quem passou a noite com a irmã fui eu... pô!

Mensagens

As sete leis espirituais de sucesso, uma para cada dia da semana.
Procure ler, meditar e se concentrar em uma lei a cada dia:
1 – Domingo: Lei da potencialidade pura
Reserve um momento do dia para ficar só e fazer uma meditação silenciosa. Re-
serve um período do dia para comungar com a natureza. Pratique diariamente o 
preceito: “Hoje não julgarei nada”.
2 – Segunda-feira: Lei da doação
Ofereça sempre algo às pessoas com quem tiver contato (bênção). Agradeça as 
dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza e tenha abertura para con-
tinuar recebendo-as. Deseje em silêncio, toda vez que entrar em contato com al-
guém, que tenha uma vida próspera e feliz.
3 – Terça-feira: Lei do karma
Observe sempre as escolhas que vai fazer e se pergunta: Quais são as conseqüên-
cias dela pra mim e para os outros? Peça orientação ao seu “coração”, ele é muito 
intuitivo.
4 – Quarta-feira: Lei do mínimo esforço
Aceite pessoas e fatos como as manifestarem. Não se volte contra o Universo lu-
tando contra o presente.Seja responsável pelas situações e não culpe ninguém. De-
sista de impor sua opinião aos outros. Tenha abertura a todos os pontos de vista e 
não se prenda a nenhum.
5 – Quinta-feira: Lei da intenção e desejo
Faça uma lista de todos os seus desejos. Olhe para ela antes de meditar e também, 
antes de dormir e ao acordar. Libere a lista de seus desejos no plano cósmico, que 
tem desígnios maiores para você do que possa conceber. Confie.
6 – Sexta-feira: Lei do desapego
Comprometa-se com o desapego, Dá a si próprio e aos outros a liberdade de ser 
o que é. Participe de tudo, mas com envolvimento distanciado. Saiba que, estan-
do disponível para aceitar a incerteza, a solução virá do próprio problema. Tenha 
abertura para uma infinidade de escolhas, experimentando toda a magia, mistério 
e aventura da vida.
7 – Sábado: Lei do propósito de vida
Nutra, com amor, a divindade que habita em você. Tenha consciência da atempora-
lidade, do ser eterno. Faça uma lista de seus talentos únicos e do que adora fazer, e 
saiba que quando os põe a serviço da humanidade, cria abundância na sua vida e na 
de outras criaturas. Pergunte-se diariamente: “como posso servir”.
Leia todos os dias a Lei correspondente ao dia a semana e comece a pô-la em prá-
tica. Assimilando estas leis você se tornará uma pessoa muito mais preparada para 
lidar com a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

A paciência trás mais frutos do que a força.

É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

Sala Egípcia comemora 20 anos
Ambiente que reproduz o antigo Egito é destinado à prece e meditação

  
Ela pode até possuir 20 anos de existência, mas o legado que traz é de milênios. Inaugurada pelo 
diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, em 20 de outubro de 1995, 
a Sala Egípcia do Templo da Boa Vontade (TBV), localizado em Brasília/DF, traz o fascínio dessa 
exuberante civilização. Quem tem o privilégio de visitá-la, encontra histórias e ensinamentos do 
antigo Egito unidos à Paz e tranquilidade que o ambiente emana.    

Logo na entrada do local, está a seguinte inscrição em hieróglifos: “Os mortos não morrem” — 
máxima de Paiva Netto, que fez constar também em português, inglês, italiano, espanhol, francês, 
alemão, chinês, esperanto e japonês — em exaltação à Vida Eterna, como acreditavam os egípcios. 
Ao adentrar o ambiente, o visitante se depara com as três figuras de Ramsés II, responsável por um 
dos reinos mais notáveis da História. 

Outros afrescos caracterizam a sala, como reproduções da grande esfinge Gizé, o próprio Vale de 
Gizé, com as três pirâmides: Quéops, Quéfren e Miquerinos, e a mobília da época, peças reproduzi-
das pelo artista plástico Marciel Oehlmeyer (1958-2012). Tudo isso, em auxílio à harmonização do 
ambiente, voltado ao restabelecimento das forças vitais do ser, no encontro da paz interior.  
 
Templo da Boa Vontade
Considerado o monumento mais visitado da capital federal segundo dados da Secretaria de Estado 
de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) e aclamado uma das Sete Maravilhas de Brasília, o Tem-
plo da Boa Vontade fica na 915 Sul, na capital federal. Desde sua inauguração em 21 de outubro de 
1989, mantém suas portas abertas a todas as pessoas interessadas em usufruir de sua ambiência de 
tranquilidade e de seu ideal ecumênico. Durante todo o mês de outubro, uma série de eventos fará 
parte das comemorações dos 26 anos do TBV. A programação pode ser conferida no site www.tbv.
com.br/blog. Informações: (61) 3114-1070.

Atriz de Tremembé estreia em 
renomado teatro de São Paulo

A atriz Amanda de Camargo Lazarini, natural de Tremembé, formada pela escola 
de atores Wolf Maia onde cursou cinema, teatro, televisão e algumas oficinas e 
workshops com grandes diretores, neste mês de outubro estreia no famoso teatro 
Ruth Escobar de São Paulo a peça Democracia Sem Vergonha dirigida por James 
Akel com elenco de Tânia Caruso, Alice Vieira, Amanda Lazarini e Lorena Prado. 
A peça que já saiu na revista Veja com boa avaliação sendo uma comédia política, 
que gira em torno da família de um presidente.
Informações:
DEMOCRACIA SEM VERGONHA
Sala: Dina Sfat
Classificação Etária: 16 anos
Dias e Horários: Sábados às 19:30
Duração da Temporada: De 03/10/2015 a 31/10/2015
Valor do Ingresso: R$ 60,00 (Inteira); R$ 30,00 (Meia)
Sinopse: Na República das Mandiocas a sobrinha do presidente da República tenta 
dar golpe de estado no tio. Durante a peça são mostrados os bastidores da corrupção 
da política.
Elenco: James Akel; Alice Vieira; Lorena Prado; Amanda Lazarini; Tânia Caruso.
Gênero: Comédia Política
Nome do espetáculo: Democracia Sem Vergonha
Duração do espetáculo: 70 minutos
Autor: James Akel
Diretor: James Akel
www.teatroruthescobar.com.br
Teatro Ruth Escobar
Endereço: Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista
São Paulo – SP CEP: 01329-000
Telefone: 3289-2358
Horário de atendimento
Quintas e Sextas das 14h às 21h30
Sábados das 10h às 23h
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O Conselho Tutelar 
de Redenção da Serra 
irá realizar do dia 04 
de outubro de 2015 a 
eleição para os novos 
conselheiros tutelares 
de Redenção da Serra.
A eleição será das 8h às 
17h na EMEIEF “Pro-
fessora Edna Regina 
de Oliveira e Silva” 
e é necessário levar o 
RG ou documento com 
foto e titulo de eleitor.
Confira a lis-
ta de candidatos:
Nº 01 Carolina Pedroso
Nº 02 Carolina Andreia
Nº 03 Isabel
Nº 04 Vicente
Nº 05 Elaine
Nº 06 Regina
Nº 07 Orlando
Nº 08 Odisseia (Céia) 

Eleição 
para o 

Conselho 
Tutelar 

2015 em 
Redenção

COMUNICADO: Do dia 
13/10 à 01/11 o Banco 
do Povo Paulista esta-

rá fechado por motivo de 
férias do Agente de Cré-
dito. Informações básicas 

na Sala do Empreendedor 
com Myrian ou Priscila. 
Agradecemos a atenção!

Comunicado Banco do Povo Paulista
de São Bento do Sapucaí

Homologação e Adjudicação Processo nº47/2015 Convite 20/2015 Objeto: Contratação de Empresa 
para Fornecimento de Tonners e Cartuchos de Tinta -  Tendo em vista o resultado exarado pela Co-
missão Municipal de Licitações, nos autos do processo licitatório acima epígrafado, torna público a 
Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto à empresa Rivaldo Valério Neto  EPP, pelo 
valor total de R$25.580,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais), em 18/09/2015. Ricardo 
Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Convite nº: 20/2015 /Processo nº 47/2015 /Objeto: 
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Tonners e Cartuchos de Tinta Prestação / 
Vigência: 23/09/2015 a 22/09/2016 / Contratada: Rivaldo Valério Neto  EPP  Valor R$ 25.580,00 
(vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais)/ Redenção da Serra, em 29/04/2015. Ricardo Evan-
gelista Lobato – Prefeito Municipal.

EDITAL DE PROCLAMAS - Livro D-23 * Fls. 122 v Nº 6115
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO BEZERRA e ALINE JANAINA TOLEDO E SILVA, para 
o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasileiro.
O  habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 31 de julho de 1981, de profissão porteiro, residente na 
Rua Farid Barchetti Demétrios Feres, nº 124, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filho de JAIR BEZERRA 
(61 anos), nascido na data de 15 de maio de 1954, residente em Tremembé/SP, natural desta cidade e de 
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA BEZERRA (60 anos), nascida na data de 6 de março de 1955, residente 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 19 de julho 
de 1986, de profissão cuidadora, residente no mesmo endereço do contraente, filha de HELENO BENE-
DITO DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 9 de janeiro de 2010 e de MARIA APARECIDA 
FÁTIMA TOLEDO (57 anos), nascida na data de 12 de maio de 1958, residente em Redenção da Serra/
SP, natural de Redenção da Serra/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa Local. Tremembé, 24 de setembro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Livro D-23 * Fls. 122 Nº 6114 
Faço saber que pretendem se casar EDNER ROBERTO DE CASTRO SILVA e NANCI FATIMA OLIVIER 
SILVA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código 
Civil brasileiro. O  habilitante é natural de São Bernardo do Campo - SP, nascido a 21 de abril de 1971, de 
profissão controllher, residente na Rua Viriato Correia, nº 423, Campos do Conde II, Bloco Castelos, nesta 
cidade, filho de PAULO DA SILVA (78 anos), nascido na data de 20 de janeiro de 1937, residente em São 
Bernardo do Campo/SP, natural de São José do Rio Pardo/SP e de TEREZINHA DE CASTRO SILVA (74 
anos), nascida na data de 15 de setembro de 1941, residente em São Bernardo do Campo/SP, natural de 
Garça/SP. A  habilitante é natural de Dracena - SP, nascido a 16 de março de 1967, de profissão autônoma, 
residente no mesmo endereço do contraente, filha de VALDEMAR OLIVIER (73 anos), nascido na data de 
1 de maio de 1942, residente em São Bernardo do Campo/SP, natural de Galha/SP e de HILDA DOS SAN-
TOS OLIVIER (66 anos), nascida na data de 2 de junho de 1949, residente em São Bernardo do Campo/
SP, natural de Dracena/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela Imprensa 
Local. Tremembé, 24 de setembro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Livro D-23 * Fls. 123 v Nº 6117
Faço saber que pretendem se casar HELTON TOMAZ DOMICIANO e GABRIELLE FERNANDA DE 
OLIVEIRA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código 
Civil brasileiro. O  habilitante é natural de Campos do Jordão - SP, nascido a 2 de abril de 1985, de profissão 
mestre de obras, residente na Avenida Agostinho Manfredini nº 2777, Bairro dos Guedes, nesta Cidade, 
filho de LUIZ DOMICIANO SOBRINHO (62 anos), nascido na data de 2 de abril de 1953 e de LEONILDE 
DE PAULA E SILVA DOMICIANO (56 anos), nascida na data de 15 de agosto de 1959, residentes em 
Campos do Jordão/SP. A  habilitante é natural de São José dos Campos - SP, nascido a 4 de abril de 1985, 
de profissão vendedora, residente no mesmo endereço do contraente, filha de LAUDELINO SERAFIM 
DE OLIVEIRA, falecido em São José dos Campos/SP na data de 11 de junho de 2009 e de MARIA JOSÉ 
GALVÃO DE OLIVEIRA (62 anos), nascida na data de 6 de abril de 1953, residente Ubatuba/SP. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em 
Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela Imprensa Local. Tremembé, 30 de 
setembro de 2015. 

EDITAL DE PROCLAMAS Livro D-23 * Fls. 123 Nº 6116
Faço saber que pretendem se casar JACKSON JONAS DE ALMEIDA e NATHÁLIA DE ASSUMPÇÃO 
SOUZA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil 
brasileiro. O  habilitante é natural de Resende - RJ, nascido a 17 de março de 1987, de profissão motorista, 
residente na Rua Esperança nº 46, Chacara Nova Vida, nesta Cidade, filho de JOSÉ BERNARDINO DE 
ALMEIDA, falecido em Taubaté/SP na data de 17 de janeiro de 2002 e de NOEMIA MARIA DA SILVA 
ALMEIDA, falecida em Taubaté/SP na data de 26 de março de 2013. A  habilitante é natural de Petrópolis 
- RJ, nascido a 24 de dezembro de 1990, de profissão vendedora, residente no mesmo endereço do contra-
ente, filha de JOSÉ VANDERLI DE SOUZA (62 anos), nascido na data de 16 de julho de 1953, residente 
Tremembé/SP, natural de Redenção da Serra/SP e de REGINA LUCIA DE ASSUMPÇÃO SOUZA (60 
anos), nascida na data de 30 de novembro de 1954, residente Tremembé/SP, natural de Petrópolis/RJ. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em 
Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela Imprensa Local. Tremembé, 30 de 
setembro de 2015. 

EDITAL DE PROCLAMAS Livro D-23 * Fls. 121 v Nº 6116 
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ LINO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DA SILVA, para 
o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasileiro. 
O  habilitante é natural de Itanhomi - MG, nascido a 1 de novembro de 1936, de profissão autônomo, 
residente na Rua José Emiliano de Lima, nº 231, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de ANTONIO 
LINO MOREIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 22 de novembro de 1994 e de MARIA PETRO-
NILHA DE JESUS, falecida em aproximadamente 30 anos em Minas Gerais. A  habilitante é natural de 
Tremembé - SP, nascido a 17 de dezembro de 1952, de profissão autônoma, residente na Rua Pedro Celete, 
nº 701, Jardim dos Eucáliptos, nesta cidade, filha de JOÃO MONTEIRO DA SILVA, falecido em Tremem-
bé/SP na data de 20 de novembro de 1970 e de MARIA JOSÉ MARCOS, falecida em Tremembé/SP na 
data de 25 de julho de 1985. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume e enviada cópia para ser publicada pela Imprensa 
Local. Tremembé, 24 de setembro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

Convidam todos os pais a 
levarem seus filhos para 
atividades que serão rea-
lizadas no dia 11 de outu-
bro em comemoração ao 
Dia das Crianças no Cen-
tro Esportivo Municipal.
As atividades ocorre-

rão conforme a seguir:
GINCANA – 9 h as 12 hs
VOLEIBOL –  13hs as 15hs
FUT SAL – 15hs as 17hs
SKATE – 13hs as 17hs
SLAKE LINE – 13hs as 17hs
ARTES MARCIAIS: JIU 
JITSU e  JUDO  – 13hs as 

17hs CAPOEIRA – 10hs
CAMA ELÁSTICA, 
PISCINA DE BOLI-
NHA, FUTEBOL DE 
SABÃO E TOURO ME-
CÂNICO – 9hs as 12hs 
e 13hs as 17h E TAM-
BÉM FUSCALHAÇO.

Comunicado das secretarias de:
esportes, educação, desenvolvimento 
social e coalizão jovem de São Bento
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A Secretaria de Ação So-
cial através do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé promoveu 
neste dia 01 de Outubro 
(Quinta-feira) um even-
to em comemoração ao 
Dia do Idoso. Evento este 
destinado exclusivamente 
para pessoas acima de 60 
anos e acontece no Canti-
nho da Tia Lúcia na Rua 
João Ribeiro dos Santos, 
60, Village a partir das 13 
horas com entrada franca.

O Espaço Cultural Teatro 
Galpão recebeu, no final 
de semana, o IX Festipo-
ema – Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba. As 
apresentações foram re-
alizadas no sábado e no 

Confira abaixo a pro-
gramação completa:
13h – Recepção e 
C r e d e n c i a m e n t o
13:30h – Abertura com 
benção ecumênica
14h – Fala do Prefei-
to – Sr. Marcelo Vaqueli
14:30h – Fala da Presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade – Sra. Andréa Va-
queli 15h – Apresentação 
de Dança Cigana da 3ª idade
15:30h – Desfile de Moda
16h – Término do even-

domingo. O evento é reali-
zado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba,por meio do 
Departamento de Cultura 
em parceria com a Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras. As poesias foram 

to com um coffee.
Continuando as come-
morações do dia do 
idoso, a Secretaria de 
Ação Social e Conse-
lho do Idoso em parceria 
com a Unimed oferece:
CURSO DE TREINA-
MENTO PARA CUI-
DADOR DOMICI-
LIAR AOS IDOSOS
Dias 8 e 9 de outubro,as 
inscrições serão realiza-
das pela internet através 
do site da Unimed Taubaté

classificadas nas categorias 
infantil, juvenil e adulto. 
Foram 30 apresentações 
nas duas noites.Além da 
premiação para os melho-
res poemas, foram premia-
dos os melhores intérpretes.

Curso gratuito de
Cuidador do Idoso e 

evento em comemoração
ao Dia do Idoso

Festipoema de Pinda
premia destaques no

Teatro Galpão

A partir desta semana, 
a Prefeitura de Taubaté 
conta com as 127 câme-
ras de monitoramento do 
COI (Centro de Opera-
ções Integradas) para au-
xiliar na fiscalização de 
trânsito. Com a publica-
ção da resolução nº 532, 
em 17 de junho de 2015, 
através do Departamen-
to Nacional de Trânsito 
(Denatran), a tecnologia 
de videomonitoramento já 

Começou no último sába-
do o “Glorifica”, semana 
de adoração voltado à co-
munidade evangélica. Na 
abertura do evento, o can-
tor Leonardo Gonçalves 
lotou o Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
em Moreira César, após 
um culto em ação de gra-
ças celebrado por Jairo 

pode ser utilizada nas vias 
municipais para auxílio na 
fiscalização. Os painéis de 
mensagens estão orien-
tando a população. A fis-
calização pode ser feita 
pelos agentes de trânsi-
to, que hoje atuam no 
COI com monito-
ramento de tráfego
e com o sistema de ocor-
rências através do 156. O 
motorista ou motociclista 
que descumprir as leis de 

Cypriano, um dos coor-
denadores do Glorifica.
Todas as atividades são 
gratuitas e abertas ao pú-
blico. A programação con-
ta com apresentações de 
Eliezer de Tarsis (01/10), 
Regis Danese (02/10) e 
PC Baruk (03/10), entre 
outros músicos. O evento 
ocorre no Parque da Cida-

trânsito e for flagrado pe-
las câmeras pode ser au-
tuado em casos como es-
tacionamentos proibidos, 
uso do celular, falta do 
uso do cinto de seguran-
ça e outros. A única infra-
ção que não é registrada 
pelo videomonitoramen-
to é o excesso de veloci-
dade, pois os radares são 
os únicos equipamen-
tos aferidos exclusiva-
mente para esta função.

de, com abertura às 18h e 
shows às 21h. No último 
dia, a programação come-
ça às 14h com a Marcha 
para Jesus, com saída da 
Praça da Bíblia em dire-
ção ao local dos shows. 
A programação completa 
está disponível no site :
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

Taubaté começa a
fiscalização de trânsito 
pelas câmeras do COI

Pinda realiza Semana 
de Adoração com

diversas atividades
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Foi Inaugurado no dia 
30 de setembro de 2015 
o PARQUE LINEAR 
URBANO em 
São Luiz do Paraitin-
ga, a prefeitura em par-

ceria com Assessoria 
Municipal da Educa-
ção, disponibiliza assim 
para a população luizen-
se mais um espaço para 
o incentivo e práticas de 

Esportes – Parque Li-
near Urbano.  Mais In-
formações acesse o site 
oficial da prefeitura em: 
w w w . s a o l u i z d o p a -
r a i t i n g a . s p . g o v . b r /

Entregue para população 
Parque Linear Urbano de 

São Luiz do Paraitinga
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Situada no Vale do Pa-
raíba, a Companhia foi 
uma das maiores in-
dústrias têxteis do Bra-
sil até a década de 1970
O Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico 
e Turístico) aprovou por 
unanimidade o tombamen-
to dos edifícios da Compa-
nhia Taubaté Industrial, na 
cidade de Taubaté. Fun-
dada em 1891 por Félix 
Guisard, a Companhia foi 
pioneira na industrializa-
ção do Vale do Paraíba e 
uma das maiores indús-
trias têxteis do Brasil até 
a década de 1970. Os imó-
veis tombados estão situa-
dos à Praça Félix Guisard, 
11, 43, 117, 120 e Rua 
Vicente Costa Braga, s/
nº, município de Taubaté. 
Também foi incluído no 
processo de tombamento 
o antigo Edifício Escolar, 
que fica na Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284.
O parecer aprovado pelo 
conselho levou em consi-
deração critérios históri-
cos e arquitetônicos para 
assegurar a proteção deste 
patrimônio industrial pau-
lista. Entre os aspectos res-
saltados estão a exempla-
ridade dos remanescentes 
da Companhia, que regis-
tra a memória de uma das 
poucas fábricas de tecidos 
do Vale do Paraíba, re-
gião que ficou muito mais 
conhecida pela atividade 
cafeeira que a fabril. O 
desenvolvimento da Com-
panhia Taubaté Industrial 
aconteceu em um momen-
to que o café, principal pi-
lar da economia da região, 
entrou em decadência. A 
indústria têxtil, então, sur-
giu como uma alternativa 
para o Vale do Paraíba.
O estudo foi realizado pela 

historiadora Deborah Ne-
ves, da UPPH (Unidade de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico), que ressaltou o 
pioneirismo da indústria, 
inovadora no uso de mo-
dernas técnicas de gestão 
empresarial e de pessoas. 
Segundo Neves, diferente-
mente dos percursos hege-
mônicos da industrializa-
ção paulista, a Companhia 
Taubaté Industrial nasceu 
de uma sociedade de co-
tas, com a marca da famí-
lia Guisard. “Esse tipo de 
gestão não era comum na-
quela época, pois a maio-
ria das indústrias têxteis 
nasceu como empresas fa-
miliares”, explica Neves.
Além disso, os prédios da 
Companhia também pos-
suem particularidades na 
interferência do espaço 
urbano. “A forma como 
a fábrica foi construída, 
assumindo uma forma ra-
dial, quase que em círcu-
lo, tinha a ver com a ra-
cionalidade da produção 
da fabrica, e não é uma 
paisagem muito comum 
para esse tipo de empreen-
dimento”, afirma Neves. 
Segundo ela toda aquela 
região era uma zona ru-
ral de Taubaté, sendo o 
Sr. Guisard criador do 
bairro na região com a 
construção de uma vila 
operária, um estádio de 
futebol, posto de saúde e 
também sua própria resi-
dência. Com o passar dos 
anos, a cidade foi avançan-
do e alcançado a região.
Após o fechamento da fá-
brica, os galpões onde fun-
cionava a produção têxtil 
tiveram várias finalidades. 
Atualmente, os prédios se-
diam a faculdade de Arqui-
tetura da Unitau e alguns 
setores da administração 
da Prefeitura de Taubaté. 

Condephaat 
aprova 

tombamento da 
Companhia 

Taubaté 
Industrial
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O 18º Festil – Festival de 
Teatro Estudantil – terá 
início nesta quinta-feira 
(1º), com a apresentação 
do espetáculo adulto Casa 
de Bonecas, com o Teatro 
Laboratório Fêgo Camar-
go, de Taubaté. Será às 20 
horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão. Os ingres-
sos devem ser trocados 
por um produto de higiene 
pessoal, que será doado 
para as famílias integran-
tes dos projetos sociais 
na cidade. O Festil segue 
até o dia 11, com espetá-
culos adultos e infantis. 
Seu objetivo é estimular a 
atividade cênica nas esco-
las, revelar novos talentos 
e promover intercâmbio 
cultural entre os estudan-
tes de todo país. As apre-

sentações serão nos dias 
2, 5 e 9, às 10 horas, e 
5, 6 e 7, às 15 horas (in-
fatil), e 1º, 2, 3, 4, 8 e 9 
de outubro, às 20 horas 
(adulto). O 18º Festil pre-
miará com troféus os três 
melhores espetáculos para 
crianças e adulto, além de 
Apreciação Popular (Tro-
féu Luiza Bartholomeu), 
Troféu de Participação 
Edson SanSil e melho-
res direção, ator, atriz, 
ator e atriz coadjuvan-
te, cenografia, figurino, 
maquiagem, iluminação, 
sonoplastia e Revelação. 
Serão concedidos certifi-
cados a todos participan-
tes. Mais informações no 
Departamento de Cul-
tura da Prefeitura, te-
lefone 3642-1080.

Começou nesta 
semana o Festil 

em Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
nesta quarta-feira (30), às 
16 horas, as obras de am-
pliação da ‘Casa Verde’ – 
o programa de educação 
ambiental da Secretaria de 
Educação e Cultura. O es-
paço fica na rua Guilherme 
Nicoletti, 965, Vila São 
Benedito. A Casa Verde 
foi ampliada, por meio de 
ligação com a casa ao lado, 
e recebeu uma série de 
serviços de manutenção, 
pela equipe da Subpre-
feitura de Moreira César, 
como nivelamento do 

piso da área externa, ma-
nutenção elétrica, revisão 
hidráulica e troca de por-
tas. Com as melhorias, a 
Casa Verde tem agora 
cinco novas salas, te-
máticas dedicadas à flo-
ra, fauna, exposição de 
animais, biblioteca, la-
boratório, entre outras. 
A inauguração terá a pre-
sença de autoridades 
municipais e a comuni-
dade também está convi-
dada a prestigiar o evento. 
A ‘Casa Verde’ realiza 
uma série de palestras e 
atividades lúdicas com as 

crianças tanto nas esco-
las quanto em sua sede, a 
respeito das diversas áre-
as do meio ambiente. En-
tre os destaques, o curso 
“Ecologistas do Futuro”, 
voltado para crianças, e 
que possibilita aos partici-
pantes uma experiência na 
descoberta da natureza por 
meio da ciência, resgate da 
prática de cultivo de horta 
e ervas medicinais, reuti-
lizar materiais que seriam 
descartados e estudar o 
Vale do Paraíba por meio da 
Maquete Ambien-
tal do Vale do Paraíba.

Prefeitura de Pinda inaugura 
ampliação da ‘Casa Verde’



página 9A GAzetA dos Municípios02 de outubro de 2015

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba está promo-
vendo a Campanha Natal 
Solidário. A organização 
conta com o apoio de di-
versos parceiros. A aber-
tura oficial desta ação 
será com uma corrida. 
O evento é solidário e 
as inscrições serão re-
vertidas em brinquedos.
A corrida Etapa Pátio 
Pinda - 5 e 10 km, pro-
movida pela XTRY, 
será realizada no dia 
04 de outubro, às 8h30.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.ins-
cricoesnacorrida.com.br, 
até o dia 04 de outubro. A 
entrega dos kits será no dia 
03, no shopping, das 11 às 

20 horas. Os atletas que não 
retirarem os kits não po-
derão participar da prova.
Os brinquedos arrecadados 
com a corrida serão leva-
dos para as crianças das fa-
mílias cadastradas no De-
partamento de Assistência 
Social e para as entidades 
que possuem cadastro no 
Conselho Municipal 
de Assistência Social.
Segundo o coordena-
dor do Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda, 
este evento do shopping 
é muito importante e vai 
ajudar muitas crianças. A 
população também pode 
doar os brinquedos na 
sede do Fundo Social, 
na Prefeitura e também 
nas empresas parceiras.

Pinda inicia campanha 
Natal Solidário com 

corrida

A Secretaria de Saúde de 
Monteiro Lobato promo-
verá nos dias 20 e 21 de ou-
tubro ações do movimento 
“Outubro Rosa”, 
que simboliza a luta mun-
dial contra o câncer de 
mama e tem como principal 
objetivo alertar as mulhe-
res e a sociedade da impor-
tância das ações preven-
tivas contra esta doença. 
Durante os dois dias do 
evento ocorrerão ativi-
dades de integração e 
ainda serão promovi-
dos sorteios de brindes, 

exposição de arte-
sanato, consultas de 
acupuntura auricular 
e serviços de maquia-
gem e cabeleireira. To-
das as atividades são 
gratuitas e ocorrem na 
Praça Comendador Frei-
re (Praça de Baixo), 
a partir das 08h30. Par-
ticipe! Programe-se: 
08h30 – Ginástica e 
Lian Gong.
09h30 – Orientação so-
bre autoexame de mama.
10h00 – Dinâmica de 
Grupo Saúde da Mulher.

Monteiro Lobato
promoverá 
ações do

Outubro Rosa
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 em Tremembé

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será reali-
zada no dia 22 de novem-
bro, sendo a mesma orga-
nizada pelo Secretaria de 
Esportes e Turismo da Pre-
feitura Municipal da Estân-
cia Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos:
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes 
e poderão ser realizadas 
até o dia 16/11/2015. Te-
rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 
inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Núme-
ro de peito, Chip, Ca-
misa) será entregue no 
dia 21/11/2015 (sábado) 
na Praça Geraldo Costa 
( Antiga Estação) 
das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 18 
anos só poderão participar 
da prova pedestre median-
te autorização dos pais, 
técnicos ou responsáveis, 

os quais assumirão a res-
ponsabilidade pelo atleta 
no que diz respeito a sua 
saúde e a possíveis aciden-
tes antes, durante e depois 
do encerramento da prova. 
A idade mínima para a 
participação da Prova 
Pedestre será de 16 anos 
, isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:
A prova acontecerá no dia 
22 de Novembro de 2015 
– Domingo, às 8:00 ho-
ras, saindo e chegando na 
Praça Geraldo Costa, em 
frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem 
ser feitas pelos sites 
http: / /www.inscricao -
nacorrida.com.br/pro-
vas/24-xxxii-prova-pe-
destre-de-tremembe e 
h t t p : / / w w w . m i n h a -
s i n s c r i c o e s . c o m . b r /
p r o v a p e d e s t r e c i d a -
d e d e t r e m e m b e / 2 0 1 5 /
Corra para fa-
zer sua inscrição!

Inscrições
abertas para 
XXXII Prova

Pedestre
“Cidade de
Tremembé”


