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A GAzetA dos Municípios

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês 
de novembro três campa-
nhas simultâneas, são elas:
Novembro Azul – período 
de 03/11 à 30/11- have-
rá oferecimento de testes 
rápidos de HIV, Sífilis, 
Hepatite C e exame de 
PSA (antígeno prostático 
específico), que em con-
junto com dados clíni-
cos, é bastante utilizado 
no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata e 
no seguimento da doen-
ça, após seu tratamento. 
Esse exame é destina-
do para homens acima 
de 45 anos. A campanha 
ocorrerá das 7h às 16 h 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Tuberculose – período de 

Câmara de Pindamonhan-
gaba realiza sessão sole-
ne e entrega diplomas de 
“Honra ao Mérito” aos 4 
representantes da categoria
Com a participação de 
autoridades, convidados 
especiais e representantes 
da categoria em Pinda-
monhangaba, a Câmara 
de Vereadores promoveu 
na noite desta sexta-fei-
ra, dia 30 de outubro, no 
Plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”, 
a Sessão Solene comemo-
rativa ao “Dia do Comer-
ciário”, oportunidade em 
que o Poder Legislativo, 
por iniciativa e parceria 
com o Sincomerciários da 
cidade, conferiu e conce-
deu diplomas de “Honra 
ao Mérito” aos profissio-
nais comerciários des-
tacados no ano de 2015.
O ato solene - conforme 
determina o Decreto Le-
gislativo nº 07/2005 - foi 
conduzido pelo vereador 
Roderley Miotto (PSDB) 
e teve a presença do Pre-
sidente do Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Taubaté, Carlos Dio-
nísio de Morais e do vi-

A partir de quarta-feira, 
4, o Procon (Fundação 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor) de Caça-
pava vai passar a aten-
der de segunda a quinta-
feiras, das 9h às 15h30. 
As sextas-feiras vão ser 

Empresa disponibiliza-
rá mais de R$ 3 milhões 
em propostas que contri-
buam para reduzir o con-
sumo de energia e com-
batam o desperdício em 
sua área de concessão
Mogi das Cruzes, 03 de 
novembro de 2015 – Até 
o dia 30 de novembro, 
a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba, Alto Tietê e Li-
toral Norte de São Paulo, 
receberá, via chamada pú-
blica, propostas de projetos 
de Eficiência Energética 
para serem desenvolvidos 
em sua área de concessão.

03/11 à 18/12- Campanha 
destinada para a popula-
ção em geral onde serão 
oferecidos exames de ba-
ciloscopia para quem está 
com tosse há mais de 3 
semanas. O horário será 
das 7h às 16 h , também 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Fique sabendo – período 
de 03/11 à 01/12- Tam-
bém para a população em 
geral e serão oferecidos 
os mesmos testes rápidos 
da Campanha “Novembro 
Azul” no mesmo horá-
rio e nas mesmas unida-
des de saúde das demais 
campanhas acima citadas.
Lembramos que no dia 
28/11/2015 das 14:00 às 
20:00 haverá o Saúde na 
Praça um evento na Praça 

ce-presidente da entidade, 
Aparecido João Peratelli.
Ao abrir a sessão, o ve-
reador Roderley Miot-
to enalteceu o trabalho, 
a garra e a competência 
dos comerciários. “Temos 
que acreditar no hoje e ter 
a certeza que é possível 
vencer essa crise, apesar 
dos mais pessimistas. Não 
deixemos que destruam o 
nosso presente. É preciso 
caminhar na direção da 
realidade e ajudar a cons-
truir o país. O comerciá-
rio é esse guerreiro que, 
diariamente, luta de mãos 
dadas para construir e 
dignificar o nosso país e 
nossa cidade”, exaltou o 
vereador Roderley Miotto.
Por sua vez, o Presiden-
te do Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de 
Taubaté, Carlos Dionísio 
de Morais que essa data de 
30 de outubro é histórica. 
“Tudo começou em 1908 e 
graças a um grande número 
de trabalhadores do Rio de 
Janeiro que se uniram con-
tra os abusos e a escravi-
dão que eram submetidos 
à época. Somente em 1932 
esses profissionais ruma-

reservadas para audiên-
cias e expediente interno.
O Procon não vai mais 
fechar para interva-
lo de almoço. O órgão 
é subordinado a secre-
taria municipal de jus-
tiça e direitos humanos.

A empresa disponibilizará 
R$ 3 milhões para incenti-
var projetos que tenham o 
objetivo de reduzir o consu-
mo de energia em residên-
cias, comércio, indústrias, 
prédios públicos, particu-
lares, entre outros. Serão 
contempladas iniciati-
vas de pessoas jurídicas 
que visem a melhoria ou 
a substituição de insta-
lações elétricas, equipa-
mentos e sistemas de con-
trole de uso de energia. 
Os interessados devem 
encaminhar suas propos-
tas pelos Correios ou en-
tregá-las pessoalmente 

Geraldo Costa, voltado a 
população para promover 
a cultura de hábitos saudá-
veis como método de ma-
nutenção da saúde, onde 
serão distribuídos folhetos 
educativos, preservativos, 
além de ofertar testes de 
glicemia, aferição de pres-
são arterial, avaliação nu-
tricional através do IMC, 
testes rápidos de HIV, he-
patite C e Sífilis, orienta-
ção de odontologia (saúde 
bucal), doação de cães e 
orientação sobre a dengue.
Haverá apresentação de 
grupos de roda de capo-
eira, maculelê e samba 
de roda em comemora-
ção ao mês do Homem, 
Consciência Negra e 1º 
de dezembro (Dia Mun-
dial de luta contra Aids).

ram em direção ao Palácio 
do Catete, no Rio, e foram 
recebidos pelo Presiden-
te Getúlio Vargas quando 
então reivindicaram uma 
jornada de trabalho de 
8 horas diárias e repou-
so semanal remunerado. 
Com a força e a organiza-
ção dos trabalhadores, o 
Governo publicou o De-
creto-Lei nº 4.043 em 30 
de outubro de 1932 e assim 
ficou consagrado o Dia do 
Comerciário”, explicou 
Carlos Dionísio de Morais.
H o m e n a g e n s
Durante a sessão sole-
ne, 4 representantes dos 
segmentos comerciais de 
Pindamonhangaba que fo-
ram indicados pelo “Sin-
comerciários” receberam 
as honrarias da Câmara de 
Pindamonhangaba. Foram 
agraciados com diplomas 
de “Honra ao Mérito” os 
seguintes profissionais: 
Emerson Gomes (Super-
mercado Pão de Açúcar); 
Alice Lemes Specht (Dro-
garia Poupa Farma); Clei-
de Regina Miranda (Es-
critório de Contabilidade 
França) e Altair Zanchetta 
Ivakoski (Oscar Calçados).

S e r v i ç o :
Novo horário do Pro-
con a partir do dia 4 de 
novembro (quarta-feira)
Das 9h às 15h 30, de se-
gundas às quintas-feiras.
Endereço: Ladeira 
São José, 90, 2º andar

na sede da empresa. Os 
projetos serão avaliados 
por uma comissão jul-
gadora formada por co-
laboradores da empresa, 
que analisarão, en-
tre outros itens, 
a relação custo-benefí-
cio e o impacto direto 
na economia de energia, 
conforme especificado 
nos Procedimentos do 
Programa de Eficiência 
Energética (PROPEE), 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL). Os projetos esco-
lhidos serão conhecidos 
no dia 18 de dezembro.

Tremembé realiza
campanhas simultâneas

de saúde “Novembro 
Azul, Tuberculose e

Fique Sabendo”

Vereadores de Pinda 
lembram que classe 
comerciária ajuda a 

construir um País mais 
justo e fraterno

Procon de Caçapava muda 
horário de atendimento 

EDP faz chamada pública 
para projetos de Eficiência 

Energética
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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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 
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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

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser 
contraídas pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo 
provou que seres humanos submetidos às baixas temperaturas correm mais riscos 
de contrair essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, 
as pessoas passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita 
a contaminação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no 
inverno.
***
Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. 
Uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola!
A outra retrucou:
- Primeiro eu, que moro muito longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não. Primeiro é você. Não ouviu o moço dizer?
***
A vizinha bate a porta e reclama para a mãe do garoto:
- Esse moleque passa o dia inteiro me imitando!
A mãe vira-se para o garoto e diz:
- Eu já não te falei para você parar de bancar o idiota?
***
Uma mulher entra em uma loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!
***
O avô está passeando na rua com o neto e o avô diz:
- O teu professor vem vindo. Esconda-se porque você não foi à aula hoje.
E o neto retruca:
- Quem tem que se esconder é o senhor, vô! Porque eu disse que ia ao seu enterro!
***
Manoel está tomando banho e grita para a Maria:
- Ô Maria, me traga um xampu...
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traga outro xampu...
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus...

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de 
alguém. E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos 
que trocaríamos tudo que temos para compartilhar quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da 
qualidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abu-
se das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem 
o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trate objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.

O ser humano foi criado para a Vida
Paiva Netto

O ser humano deve orgulhar-se de existir e lutar infatigavelmente pela Vida. Vencer a si próprio de 
modo a conquistar, para todo o sempre, sua dignidade espiritual, “o tesouro que o ladrão não rouba, 
a traça não rói nem a ferrugem consome” (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 6:19). “Vencedor 
é aquele que vence a si mesmo”, preconiza André Luiz (Espírito). Deus, que é Vida, para a Vida o 
criou. Dizia Napoleão Bonaparte (1769-1821) que a melhor figura de retórica é a repetição. É bom 
reiterar esta advertência de Jesus: “Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não o crerdes, 
errais muito” (Boa Nova do Cristo, consoante Marcos, 12:27). Daí por que, quando o alcança a mor-
te, dela não herda o esquecimento ou o ócio perenes, porém mais e mais Vida... Deus não nos criou 
para nos matar. Graham Greene (1904-1991), o famoso escritor inglês, nas suas meditações concluiu 
esperançoso que “nosso mundo não é todo o Universo. Talvez exista um lugar onde Cristo não esteja 
morto”. Ora, sabemos com certeza que essa dimensão esplêndida é uma realidade. O próprio Mestre 
deixou no Seu Evangelho, segundo João, 14:1 a 3, esta revelação confortadora aos Seus seguidores 
que, pelos milênios, perseverassem até o fim:

Jesus conforta os Discípulos
“1 Não se turbe o vosso coração: crede em Deus, crede também em mim.
“2 Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fora, Eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-
vos lugar.
“3 E quando Eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde Eu esteja, estejais vós 
também”.

Antes e depois da Vida, há Vida. Diga não ao suicídio!
Sucumbem em erro os que buscam o suicídio, pois a parca lhes ofuscará os olhos, que procuraram 
a sombra de uma pretensa inação, com mais luz, isto é, mais Vida, a lhes cobrar severas contas de 
antigos compromissos assumidos. Antes e depois da Vida, há Vida e as incorruptíveis Leis que uni-
versalmente a regem.
Recordemos o alertamento de Paulo Apóstolo: “De Deus não se zomba. Aquilo que o homem seme-
ar, isso mesmo terá de colher” (Epístola aos Gálatas, 6:7).

A maior das reformas: a do ser humano
A Terra é belíssima! Convida ao sucesso. Mas o ser humano nem sempre tem sabido respeitá-la. Por 
isso, a reforma precípua é a dele próprio. Urge, neste término de ciclo, que essa preceda as demais. 
Daí a importância da Educação com Espiritualidade Ecumênica, o mais seguro passo que uma nação 
pode dar em favor da liberdade de seu povo, pois, quanto mais ignorante for, mais escravo será.
A Vida é uma conquista diária. Uma lição de Fé Realizante a todo momento solicitada, para que 
não venhamos a cair na ociosidade, mãe e pai dos piores males que assolam o Espírito e enfermam 
consequentemente o corpo físico e o social.
Na verdade, não basta ter agido bem ontem. Necessário se faz melhor caminhar hoje e ainda mais 
gloriosamente amanhã.

Água parada: lodo. Vida ociosa: inferno.
Bem a propósito estas palavras de Schopenhauer (1788-1860): “‘A Vida está no movimento’, disse 
com razão Aristóteles. Assim como a nossa existência física consiste unicamente num incessante 
movimento, nossa vida interior intelectual exige constante atividade, uma ocupação qualquer pela 
ação, pelo pensamento”. Observou Goethe (1749-1832) que “Vida ociosa é morte antecipada”. E 
Oliver Goldsmith (1728-1774) sugere: “Tal como a abelha, façamos do nosso ofício a nossa satis-
fação”. Deus é o Criador do Universo, Magna Vida, na qual sobrevivem todas as Suas criaturas. O 
Cosmos é, pois, dinâmica. Em Seu Evangelho, segundo João, 5:17, Jesus, o maior dos pensadores, 
sintetiza tudo: “Meu pai não cessa de trabalhar”. 
Nestes tempos de acentuada transição, nenhum país poderá desenvolver-se sem promover Desen-
volvimento Social e Sustentável, Educação e Cultura, com Espiritualidade Ecumênica, para que 
haja Consciência Socioambiental, Alimentação, Segurança, Saúde e Trabalho para todos os seus 
componentes, despertando neles a Cidadania Planetária. 
A existência humana sem atividade produtiva e lazer é a própria morte para o cidadão.

* Artigo publicado no jornal Diário Popular, de São Paulo/SP, em janeiro de 1998.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Tremembé
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Com a queda de 2,6% do 
dólar em outubro, a pri-
meira queda depois de três 
meses seguidos de alta, as 
contas públicas ganharam 
fôlego. Nas três primei-
ras semanas deste mês, o 
Banco Central (BC) re-
gistrou ganhos de R$ 11,4 
bilhões com as operações 
de swap cambial, que 
equivalem à venda de dó-
lares no mercado futuro.
Segundo o BC, no entanto, 
o lucro é pequeno diante 
do prejuízo que o BC acu-
mula em 2015 para segu-
rar a cotação do dólar, mas 
já representa um pequeno 
alívio. Até setembro, a au-
toridade monetária tinha 
perdido R$ 112,9 bilhões 
com as operações de swap. 
Com o desempenho até 23 
de outubro, segundo os da-
dos mais recentes disponí-
veis, o prejuízo caiu para 

R$ 101,5 bilhões no ano.
O valor refere-se aos re-
sultados líquidos das 
operações de swap do 
Banco Central e é divul-
gado semanalmente pela 
autoridade monetária. O 
montante foi incorporado 
aos juros da dívida pú-
blica, que até setembro 
tinham somado R$ 510,6 
bilhões no acumulado em 
12 meses, equivalente a 
8,89% do Produto Inter-
no Bruto (soma das rique-
zas produzidas no país).
Vale ressaltar que desde 
maio de 2013, quando os 
Estados Unidos começa-
ram a reduzir as injeções 
de dólares na economia 
mundial, o BC tem ven-
dido dólares no mercado 
futuro para segurar a cota-
ção da moeda norte-ame-
ricana. Em agosto daquele 
ano, o programa tornou-

se permanente, com o 
BC ofertando diariamen-
te contratos de swap.
A política durou até março 
deste ano, quando o Ban-
co Central parou de ofertar 
novos lotes de contratos. 
Até agosto, a autoridade 
monetária passou a rolar 
(renovar) 70% dos papéis 
em circulação. Em setem-
bro, o BC passou a renovar 
integralmente os papéis 
em circulação por cau-
sa da disparada do dólar.
Swap cambial é uma fer-
ramenta criada em 2001 
que permite ao Banco 
Central intervir no câm-
bio sem comprometer as 
reservas internacionais. 
O BC vende contratos 
de troca de rendimento 
no mercado futuro. Ape-
sar de serem em reais, 
as operações são atrela-
das à variação do dólar.

Dólar cai em outubro e
diminui prejuízo das

intervenções cambiais
do governo

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Ensino Exercício: 2015 Período: 01/07/2015  até  30/09/2015

Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas
RECEITAS DE IMPOSTOS Valor

2.386.271,85Impostos Próprios
12.123.642,41Transferências Constitucionais
14.509.914,26Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
3.627.478,56Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
4.969.204,68Transferências do Exercício

27.723,18Aplicações Financeiras
4.996.927,86Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
2.998.156,72Magistério - art.22 - mínimo 60%
4.747.081,47Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
742.579,08Recebidos no Exercício

1.135.395,89Saldo de Exer.Anteriores
1.877.974,97Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 4.032.315,61 27,79 % 3.467.773,98 23,90 % 3.227.479,37 22,24 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 4.038.768,91 80,83 % 3.926.047,83 78,57 % 3.822.645,06 76,50 %

Outras 1.245.366,26 24,92 % 1.215.607,04 24,33 % 1.186.226,43 23,74 %

Total 5.284.135,17 105,75 % 5.141.654,87 102,90 % 5.008.871,49 100,24 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 1.018.846,26 54,25 % 765.099,72 40,74 % 720.826,12 38,38 %
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 30/10/2015 e 30/10/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 139, Termo nº 6149
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO FRANCO DO NASCIMENTO e EDLAINE DA ROSA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 9 de março de 1995, de profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, residente na na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 1385, Una nesta cidade, 
filho de NICODEMES DO NASCIMENTO (78 anos), nascido na data de 30 de novembro de 1936 e 
de RUTE FRANCO DO NASCIMENTO (68 anos), nascida na data de 21 de julho de 1947, residentes 
nesta cidade. Ela é natural de Resende - RJ, nascido a 19 de março de 1996, de profissão do lar, estado 
civil solteira, residente na Rua José Bastos Junior, nº 41, Santa Cecilia em Pindamonhangaba/SP, filha de 
VITOR ROBERTO DA SILVA (40 anos), residente em Itatiaia/RJ e de ROSANA APARECIDA DA ROSA 
(38 anos), nascida na data de 4 de maio de 1977, residente em Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade. Tremembé, 30/10/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 140, Termo nº 6150
Faço saber que pretendem se casar CLEBER GERALDO DOS SANTOS e JHENIFFER ASSARISSI DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 30 de julho de 1980, de profissão auxiliar operador, 
estado civil solteiro, residente na na Rua Avencas, nº 151, Residencial Vale das Flores, nesta cidade, filho de 
DOMINGOS GERALDO DOS SANTOS (73 anos), nascido na data de 12 de setembro de 1942, residente 
em Taubaté/SP, natural Redenção da Serra/SP e de MARGARIDA DA PENHA NOGUEIRA DOS SAN-
TOS (63 anos), nascida na data de 16 de janeiro de 1952, residente em Taubaté/SP, natural de Redenção da 
Serra/SP. Ela é natural de Santa Bárbara d’Oeste - SP, nascido a 12 de fevereiro de 1982, de profissão do lar, 
estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de JORGE TAVARES DOS SAN-
TOS, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 8 de fevereiro de 2009 e de MARCIA APARECIDA 
ASSARISSI DOS SANTOS, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 9 de abril de 1995. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 30/10/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 138, Termo nº 6147
Faço saber que pretendem se casar MARCELO LOPES MARTINEZ e VANESSA SELAN DOS SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Santos - SP, nascido a 10 de setembro de 1989, de profissão funcionário público, estado 
civil solteiro, residente na na Rua Jarbas da Silva Pinto nº 60, Loteamento Paineiras, nesta cidade, filho de 
MARCELO GONÇALVES MARTINEZ, residente em Praia Grande/SP, com aproximadamente 43 anos de 
idade, natural de São Vicente/SP e de ANA MARIA SILVA LOPES MARTINEZ (41 anos), nascida na data 
de 14 de maio de 1974, residente Tremembé/SP, natural de Santos/SP. Ela é natural de Santo André - SP, 
nascido a 15 de maio de 1992, de profissão estudante, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço 
do contraente, filha de EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS (47 anos), nascido na data de 14 de março 
de 1968, residente Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP e de VALQUIRIA SIMONE SELAN DOS SAN-
TOS (44 anos), nascida na data de 6 de setembro de 1971, residente Taubaté/SP, natural de Cruzeiro do Sul/
PR. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 30/10/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 139, Termo nº 6148
Faço saber que pretendem se casar DIOGÉNES ELIAS DA SILVA e DANIELLE NUNES DE OLIVEI-
RA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Cunha - SP, nascido a 26 de setembro de 1986, de profissão gerente de contas, 
estado civil solteiro, residente na na Rua Maximiano Antunes nº46, Centro, nesta cidade, filho de ELIAS 
LOPES DA SILVA (50 anos), nascido na data de 20 de dezembro de 1964 e de DULCILENE MARIA DE 
CARVALHO SILVA (47 anos), nascida na data de 10 de maio de 1968, residentes em Americana/SP, natu-
ral de Cunha/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 2 de março de 1984, de profissão assistente de 
atendimento, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de ALARICO DA 
SILVA OLIVEIRA (67 anos), nascido na data de 28 de dezembro de 1947 e de MARIA JOANA NUNES 
DE OLIVEIRA (55 anos), nascida na data de 24 de junho de 1960, residentes em Taubaté/SP, natural de 
Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser 
afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 30/10/2015.

Tremembé, 3 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Com o objetivo de infor-
mar a população, como 
sintomas e tratamento 
adequado, a Prefeitura 
Municipal de Caraguá, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, promove a partir desta 
terça-feira (03/11/2015) 
até o dia 13, a Campanha 
de Combate à Tuberculose 
2015, em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. A tubercu-
lose é uma das doenças 
infecciosas mais antigas 
de que se tem notícia e, 
apesar dos grandes avan-
ços da medicina, ainda é 
uma grande preocupação. 
Os números são alarman-
tes, mas a tuberculose 
tem cura se for seguido o 
tratamento corretamente.
O objetivo é receber os 
moradores que apresen-
tam tosse com catarro há 

mais de duas semanas e 
encaminhá-los para a re-
alização de exames pre-
ventivos. O trabalho de 
combate à doença já é 
feito durante todo o ano, 
mas esta ação preventiva 
é preconizada pela Secre-
taria Estadual da Saúde. A 
meta é aumentar a detec-
ção de casos, elevar o per-
centual de cura e reduzir o 
abandono do tratamento.
A n t i g a m e n t e , 
a Tuberculose era con-
siderada mortal e cria-
ram-se tabus a respeito 
da enfermidade, o que 
ainda dificulta o controle. 
Atualmente, o Brasil 
apresenta 73% de cura 
dos casos tratados e apro-
ximadamente, 12% de 
abandono do tratamento.
A tuberculose é uma do-
ença infecciosa causada 
por um microorganismo 

chamado Mycobacterium 
tuberculosis, também 
conhecido como bacilo 
de Koch. Pode afetar di-
ferentes órgãos, mas o 
comprometimento pulmo-
nar é o mais frequente. É 
transmitida de uma pessoa 
para outra pelo ar, atra-
vés da tosse ou do espirro 
em ambientes fechados.
Ao contrário do que mui-
tos pensam, a tuberculose 
tem cura. Mas para que 
haja um controle efetivo 
da doença é indispensável 
que se detecte a tubercu-
lose rapidamente e ini-
cie o tratamento correto.
O tratamento é prolon-
gado e dura no mínimo 
seis meses, e na maioria 
dos casos não é necessá-
ria a hospitalização. Após 
duas semanas de trata-
mento correto não ocor-
re mais a transmissão.

Caraguátatuba
inicia campanha de

combate à tuberculose
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A equipe taubateana bi-
campeã Paulista de vôlei 
será recebida com carreata 
nesta quarta-feira, às 12h, 
com saída em frente à sede 
da Prefeitura de Tauba-
té, na avenida Tiradentes.
Os torcedores poderão 
saudar os atletas que 
conquistaram pela se-
gunda vez consecutiva 
a principal competição 
estadual da modalidade.
 O time venceu o Sesi
-SP (mesmo adversário 

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS) no PAT 
ou no Poupatempo.
Analista de crédito, Au-
xiliar de limpeza, Balco-
nista de lanchonete, Bor-
racheiro, Coordenador 
pedagógico, Costureira 

da final do ano passado), 
após um jogo eletrizante,
em que os taubateanos 
venceram os paulistanos, 
fora de casa, no “Golden 
Set”, no último domin-
go, 1º. As primeiras par-
ciais foram favoráveis 
ao time da casa: 25/20, 
32/30 e 25/18. A etapa de 
desempate foi dramática, 
durando 44 minutos, e 
terminou em 33 a 31 para 
os visitantes, com saque 
certeiro de Lipe. O Fun-

em geral, Empregada do-
méstica, Fiscal de loja, 
Garçom, Lavadeira, Ofi-
cial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Ope-
rador de empilhadei-
ra, Passador de roupas, 
Pintor de veículos, Pro-
fessor de inglês, Repo-
sitor de mercadorias, 
Representante comercial 
autônomo, Serralheiro 
de alumínio e Vigilante.
As vagas possuem perfis 

vic/Taubaté havia ven-
cido a primeira partida, 
na última sexta-feira, em 
Taubaté, por 3 sets a 1.
De volta ao trabalho
Na próxima sexta-fei-
ra, 6, o Taubaté encara o 
Sada Cruzeiro pela Su-
percopa, às 18h30, em 
Itapetininga (SP). O jogo 
marcará o duelo do cam-
peão da última Super-
liga, vencida pelo time 
mineiro, contra o cam-
peão da Copa do Brasil.

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Equipe bicampeã 
Paulista de vôlei é recebida 

com festa em Taubaté
Novas vagas no PAT de 

Caraguatatuba

A partir da próxima se-
mana, a MRS Logística 
realizará a manutenção 
na passagem da via férrea 
em dois pontos da cidade. 
Por isso, a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Trânsito, realizará algu-
mas interdições de ruas 
e desvios, organizando o 
fluxo de veículos. Nos dias 
3 e 4 de novembro, a par-
tir das 7 horas, a rua Vo-
luntário Vitoriano Borges 
será interditada em toda a 
sua extensão. A interdição 
será a partir da rua Eloy 
Chaves, após a rotatória, 

A Prefeitura de Paraibu-
na – por meio da Dire-
toria Municipal de Es-
porte, Turismo e Lazer 
– realizou uma reforma 
na quadra poliesportiva 
“Célio Geraldo da Silva”, 
no Bairro do São Guido.
O local ganhou várias be-
nefeitorias, como: nova 
pintura da quadra e da ar-

na esquina da padaria e, 
no outro sentido, após a 
rotatória do cemitério mu-
nicipal, esquina com a rua 
Francisco de Oliveira. As 
demais vias permanecerão 
liberadas.   Nos dias 10 e 
11 de novembro, a partir 
das 7 horas, a rua Dr. Fre-
derico Machado também 
será interditada para ma-
nutenção da via férrea. A 
interdição será a partir da 
rotatória da Praça Barão 
Homem de Mello, senti-
do linha férrea, e, do outro 
lado, na rua dr Frederico 
Machado, altura do Sin-

quibancada e dos locais no 
entorno do ginásio; troca 
da tela de proteção – atrás 
das traves do gol; e reforço 
na iluminação com a subs-
tituição de dois refletores 
que estavam queimados.
Outro espaço beneficiado 
com a reforma foi à can-
cha de Malha e Bocha - 
localizada atrás do ginásio 

dicado dos Metalúrgicos, 
sendo que o acesso à rua 
7 de Setembro permane-
cerá liberado. As demais 
vias também estarão com 
o trânsito liberado. Impor-
tante destacar que as inter-
dições serão realizadas a 
pedido da MRS Logística. 
O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura alerta os 
motoristas para que evi-
tem os locais interditados 
o máximo possível, para 
prevenir maiores trans-
tornos e morosidade no 
trânsito, principalmen-
te nos horários de pico. 

poliesportivo do Centro 
Comunitário - que tam-
bém recebeu pintura nova.
segundo a Diretoria de 
Esporte, Turismo e La-
zer, as reformas tiveram 
como objetivo oferecer 
melhores condições de 
treino aos atletas, além 
de deixar os espaços com 
um visual mais bonito. 

Manutenção na via férrea 
interditará ruas em Pinda

Ginásio de esportes do 
São Guido e quadra de 

Malha e Bocha, no Centro 
da cidade, ganharam

reforma em Paraibuna

O Poupatempo informa 
que o sistema de solicita-
ção do seguro-desempre-
go do Ministério do Tra-
balho voltou a funcionar 
na maior parte dos postos, 
mas ainda apresenta insta-
bilidades. Os desemprega-
dos que puderem devem 
esperar para dar entrada a 
partir da semana que vem, 
quando o Ministério prevê 
a normalização do sistema 
‘MTE Mais Emprego’. O 
motivo da instabilidade, 
segundo o Ministério, é 
reflexo já previsto da atua-
lização feita pela Dataprev 
no sistema no último final 
de semana. Com instabili-
dade, o sistema pode pro-
vocar bloqueio na hora em 
que a solicitação é feita. 
A orientação da Secretaria 
do Emprego (Sert), caso 
do cidadão esteja no limite 

do prazo para pedir o be-
nefício é dar entrada no se-
guro-desemprego, mesmo 
que gere bloqueio, para 
não perder o direito. Em 
caso de perda do prazo ou 
bloqueio, o pedido deve 
ser feito diretamente nos 
postos do Ministério do 
Trabalho. O prazo para a 
solicitação é de 7 a 120 dias 
corridos a partir da data 
da demissão registrada na 
Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS) 
ou de acordo judicial. 
O Poupatempo esclare-
ce que todos os demais 
serviços continuam sen-
do prestados normalmen-
te nas suas 67 unidades 
no Estado de São Paulo.
Requisitos para pedir 
o seguro desemprego: 
·        Ter recebido pelo 
menos 18 salários, con-

secutivos ou não, não ne-
cessariamente da mesma 
empresa, nos últimos 24 
meses imediatamente an-
teriores à data da demissão. 
·        Ter trabalhado com 
registro na Carteira de 
Trabalho (CTPS) por, 
pelo menos, 18 meses, 
consecutivos ou não, nos 
últimos 36 meses ante-
riores à data de demis-
são (não necessariamen-
te na mesma empresa). 
·        Solicitar no período 
de 7 a 120 dias corridos 
a partir da data da demis-
são registrada na Cartei-
ra de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) 
ou do acordo judicial. 
·        Ter sido demiti-
do sem justa causa ou 
por dispensa indireta.
Mais informações em www.
poupatempo.sp.gov.br

Nota de esclarecimento 
sobre o seguro

desemprego

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será realiza-
da no dia 22 de novembro, 
sendo a mesma organizada 
pelo Secretaria de Espor-
tes e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
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 (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 21/11/2015 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 
18 anos só poderão par-
ticipar da prova pedestre 
mediante autorização dos 
pais, técnicos ou respon-
sáveis, os quais assumirão 
a responsabilidade pelo 
atleta no que diz respeito 
a sua saúde e a possíveis 
acidentes antes, durante 
e depois do encerramento 
da prova. A idade míni-
ma 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 
horas, 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 pelo site: www.ins-
cricaonacorrida.com.br

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”


