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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba incentiva a prá-
tica de atividade física. Os 
moradores do Vila Suíça 
e região receberam a “Es-
tação Saúde”, um equipa-
mento onde pode ser feito 
vários tipos de exercícios. 
A instalação ocorreu nes-

Pindamonhangaba irá re-
alizar várias atividades 
do Outubro Rosa até o dia 
30. O evento teve início 
na quinta-feira (1) no au-
ditório da Santa Casa, às 
14 horas. Durante o mês 
inteiro haverá atividades 
de prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero.
A abertura reuniu mulhe-
res de várias entidades e 
moradoras da cidade para 
conferir palestras sobre a 
prevenção do câncer de 
mama e colo de útero. O 
evento é organizado pelo 

ta semana e os munícipes 
poderão se exercitar na 
barra, paralelas, fazer fle-
xão de braço, entre outros. 
O aparelho está ao lado 
do centro comunitário.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 
Juventude, Esportes e 

Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, em 
parceria com a Prefeitura.
“Eventos assim mostram 
que se caso aparecer algo 
diferente no corpo é preci-
so dar uma olhada. A pre-
venção precoce auxilia na 
cura da doença”, explica a 
médica Marília Rios Freire.
O Conselho da Mulher 
também homenageou as 
que venceram o câncer 
de mama. Foram entre-
gues certificados de hon-
ra ao mérito para cada 
uma delas representando 

Lazer, outros locais tam-
bém serão beneficiados 
com a Estação Saúde. 
A cidade possui este 
tipo de equipamento no 
Lessa, “João do Pulo”, 
Bosque da Princesa e 
no Vale das Acácias.
Para se exercitar na 
“Estação Saúde” bas-
ta seguir as orientações 
do painel informativo. 
A prática de atividade fí-
sica garante uma série de 
benefícios à saúde. A po-
pulação também pode ir 
à Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, que fica 
no “João do Pulo”, para ob-
ter mais informações sobre 
as atividades oferecidas.

toda a luta que elas ti-
veram contra a doença.
As unidades de saúde da 
Prefeitura também estarão 
realizando vários eventos 
de prevenção durante este 
mês. Para obter as infor-
mações é necessário ir até 
a mais próxima de casa.
A campanha Outubro Rosa 
é promovida no municí-
pio por meio do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher, Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Fun-
vic e demais apoiadores.
Neste sábado (3) será re-
alizada panfletagem e 
conscientização para a 
prevenção do câncer de 
mama e colo do útero no 
evento Glorifica, no Par-
que da Cidade, das 15 às 
20 horas. No domingo (4), 
esta atividade será feita 
no 12º Festival da Prima-
vera, no Ribeirão Gran-
de, das 14 às 20 horas.

Pindamonhangaba
Moradores do Vila Suíça 

e região recebem
Estação Saúde

Pindamonhangaba
Atividades do Outubro 
Rosa serão realizadas 

até dia 30

A Prefeitura de Taubaté 
está lançando nesta segun-
da-feira, dia 5 de outubro, 
o site e o aplicativo para 
celular “Adote um ami-
go”. O projeto foi criado 
para incentivar a ado-
ção de cães e gatos que 
hoje estão aos cuidados 
do Centro de Controle de 
Zoonose (CCZ) da cidade. 
Atualmente, o setor abriga 
cerca de 400 bichinhos que 
aguardam por um novo 
lar. Tanto o site, quanto o 
app apresentam uma lista-
gem de fotos dos animais, 
com descrição e passo a 

Neste domingo, dia 04, 
a Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, rea-
liza intervenção de trân-
sito no cruzamento Av. 
Dom Pedro I com Estra-
da do Barreiro. O motivo 
é a retirada dos postes de 

passo de como efetivar a 
adoção. Também contam 
com informações básicas 
de cuidados com eles, bem 
como cadastro para impri-
mir e levar no ato da visita. 
O aplicativo é uma multi-
plataforma e funciona em 
celulares Android, iPhone, 
Firefox OS e Windows 
Phone. Os animais serão 
cadastrados de forma gra-
dativa e hoje os interessa-
dos terão acesso a 53 de-
les, sendo 48 cachorros e 5 
gatos. Um dia após ao Dia 
Mundial dos Animais, co-
memorado na data de São 

energia, que será das 8h 
às 14h. Para a realização 
do serviço de realocação 
dos postes, agentes de 
trânsito estarão na rotató-
ria, próximo ao viaduto, 
fazendo operação “pare 
e siga”. É importe que os 
motoristas estejam aten-

Francisco de Assis, prote-
tor dos animais, a Prefeitu-
ra de Taubaté informa que 
também está trabalhando 
para a publicação do Có-
digo Municipal de Prote-
ção ao Animal e ainda este 
ano deve iniciar a cons-
trução da nova sede do 
CCZ e investir na compra 
de um novo Castramóvel. 
SERVIÇO Site: www.pro-
jetoadoteumamigo.com 
App Android: Play Store 
| nome: adoteumamigo 
App  iPhone, Firefox OS 
e Windows Phone: app.
vc/adoteumamigotaubate

tos tanto à sinalização, 
quanto aos agentes na via. 
Com a remoção dos pos-
tes, a Prefeitura começa a 
implantar o projeto de 
melhorias no local, com 
a retirada da rotató-
ria e do canteiro e im-
plantação de semáforos.

Prefeitura de Taubaté 
lança aplicativo Adote 

Um Amigo
Prefeitura de Taubaté

informa operação de trânsito 
no acesso do Barreiro
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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

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como nos desenhos animados. A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
Inglaterra também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenô-
meno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam 
que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o 
reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, 
bocejar em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades es-
peciais, mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.

Humor

Assim que o garoto chega da escola, o pai o questiona:
- Quer ver o seu boletim!
- Infelizmente não vai dar!
- Como não vai dar?
- É que eu emprestei para um amigo... Ele queria dar um susto no pai dele.
***
O professor de matemática pergunta ao aluno:
- Se você tivesse 10 reais em um bolso e 10 reais no outro bolso, o que teria?
- As calças de outra pessoa, professor!
***
A mulher entra em um restaurante e encontra o marido com outra mulher e pergun-
ta:
- Você pode me explicar o que é isto?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser muito azar!
***
A catequista estava discutindo os Dez Mandamentos com seus catequizandos. De-
pois de explicar o mandamento de Honrar Pai e Mãe, perguntou:
- Tem algum mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho de sua família, respondeu:
- Não matarás.
***
Todas as crianças haviam saído na fotografia e a professora estava tentando con-
vencê-los a comprar uma cópia da foto do grupo quando diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e disserem: Ali está a Ca-
tarina, hoje é advogada, ou também, este é o Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta-se e diz:
- Olhem, ali está a professora e hoje já morreu...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou 
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma re-
ação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não 
a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional 
e violenta, encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho 
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra 
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer 
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. 
Isso não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. 
O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à cari-
dade e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não focamos nos julgando e nem permitindo 
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações 

Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.

Viver é desenhar sem borracha.

Um mentiroso é sempre prodigo em julgamento.

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.

Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.

Ninguém pode fazê-lo inferior sem a sua permissão.

Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Nem tudo que dá pra ver é o certo.

Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.

O Município de Redenção da Serra, pessoa de direito público, CNPJ nº45.467.517/0001-08, tor-
na pública que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº3004973, válida até 
26/03/2016, para extração de cascalho natural, sito no Sítio Bairro de Cima, s/N, Bairro do Ribeirão, 
Redençao da Serra - SP.Em 28/09/2015. Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal 

De segunda (05) a sexta-
feira (09/10) os serviços 
serão realizados entre o 
km 74 e o km 81. A Con-
cessionária Tamoios pros-
seguirá com as obras de 
revitalização de pavimen-
to no trecho de Serra da 
Rodovia dos Tamoios, de 
segunda (05) a sexta-feira 
(09/10). Neste período os 
serviços estão programa-
dos para acontecer entre 
o km 74 e o km 81, das 
07h30 às 16h00. Em caso 
de chuva ou neblina os ser-
viços poderão ser adiados. 
Na segunda (05) e na sex-
ta-feira (09/10) o tráfego 
no trecho em obras fluirá 
por uma faixa de rolamen-
to para cada sentido da 
rodovia (uma faixa para a 

pista de descida e uma fai-
xa para a pista de subida).
     De terça (06) a quin-
ta-feira (08/09) o tráfego 
fluirá no sistema pare e 
siga (quando há reten-
ção do tráfego em um 
sentido da rodovia para 
que o tráfego do sentido 
contrário seja escoado).
   Essas obras fazem parte 
de um programa implan-
tado pela Concessionária 
Tamoios para a revitali-
zação do pavimento de 23 
quilômetros da rodovia, 
entre o km 60 e o km 83, 
sendo que 17 quilôme-
tros já foram concluídos 
e restam 6 quilômetros a 
serem executados. Esse 
programa tem previsão de 
finalização em 25 dias. Os 

serviços de revitalização 
do pavimento consistem 
na aplicação de micro re-
vestimento, que se refere 
a uma camada asfáltica 
que irá “selar” a pista da 
Rodovia, fechando bu-
racos e trincas atuais no 
pavimento e evitando o 
aparecimento de novos.
A Concessionária Tamoios 
destaca a importância da 
realização destas obras 
para o aumento da segu-
rança dos usuários e so-
licita a compreensão de 
todos quanto aos eventu-
ais transtornos causados.
   Os motoristas que trafe-
garem no local devem re-
dobrar a atenção e respei-
tar o limite de velocidade 
e a sinalização. A Conces-
sionária Tamoios solicita 
aos usuários que verifi-
quem as condições de trá-
fego por meio do Twitter:
https:/ / twitter.com/ta-
moios099 ou por meio do 
site www.concessiona-
riatamoios.com.br Fonte: 
Concessionária Tamoios
Assessoria de Co-
m u n i c a ç ã o
(12) 3924-1196 
/ 9 9747-0542

Prosseguem as obras de 
revitalização do asfalto no 

trecho de Serra da
Rodovia dos Tamoios
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A Secretaria de Saúde de 
Monteiro Lobato promo-
verá nos dias 20 e 21 de 
outubro ações do movi-
mento “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-

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Tre-
membé realiza neste 
mês (01 a 31/10/2015) 
a campanha Outubro Rosa 
que pretende destacar a 
importância da preven-
ção e diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.
Venha participar conos-
co! Marque sua coleta de 
exame de preventivo e 
faça teste rápido de sífi-
lis, HIV e Hepatites Vi-
rais na unidade de saúde 

O Dia Municipal do Idoso 
em Tremembé foi come-
morado por cerca de 250 
pessoas, com muita ani-
mação e diversão, nesta 
quinta-feira, 1º de outu-
bro, no espaço de even-
tos Cantinho da Tia Lú-
cia na Rua João Ribeiro 
dos Santos, 60, Village. A 
programação contou com 
uma linda abertura com 
benção ecumênica com os 
Padres Alan Rudz, Edgar, 
Gabriel e Pastor Ruy, pro-
nunciamento do Prefeito 
Marcelo Vaqueli seguida 
da fala da Presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade Andréa Vaqueli.
Uma tarde muito animada 
que também contou com 
apresentação de Dança 
Cigana da 3ª idade e um 
Desfile de Moda muito di-
vertido com roupas confec-
cionadas pelo Fundo Social.
Além disso, os idosos 
puderam realizar testes 
rápidos de hepatite C, sí-
filis, HIV e também afe-
rição de pressão arterial.
A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com a 
Secretaria de Saúde orga-
nizaram todo o evento do 
Dia do Idoso. Todas as 

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 artesanato, 
consultas de acupuntu-
ra auricular e serviços de 
maquiagem e cabeleirei-
ra. Todas as atividades 

mais próxima da sua casa!
No Centro de Saúde, 
os exames serão agen-
dados também pelo te-
lefone: 3607-1000 
ramal 1007 / 1031. 
Neste mês para sua 
comodidade, nos dias 
13, 14, 19, 20, 21, 26 e 
27 de outubro, o Centro 
de Saúde atenderá à noi-
te, das 18:00 as 21:00.
Aproveite mais essa 
facilidade e venha 
participar conosco!

atividades foram acom-
panhadas por agentes de 
saúde e funcionários do 
setor responsável, e LI-
VRES DE QUALQUER 
CUSTO aos participantes.
Após o desfile, o Pre-
feito Marcelo Vaqueli 
acompanhado da Primei-
ra-Dama Andrea Vaqueli 
presenteou as homenage-
adas com uma linda rosa.
“É respeitável ressaltar a 
importância do papel do 
idoso na sociedade e em 
especial a importância de 
atividades que possam 
proporcionar mais vida a 
essas pessoas tão impor-
tantes. Temos motivos 
para comemorar esta data 
e se possível poderíamos 
reforçar a sua importância 
diariamente. Parabenizo 
todos os idosos neste dia 
de maneira positiva, ale-
gre e animada celebran-
do a arte maravilhosa que 
nossos idosos vivem a 
vida”, comentou a Primei-
ra-Dama Andrea Vaqueli.
A Prefeitura agradece 
a todas as pessoas que 
trabalharam para a rea-
lização desse evento, e 
parabeniza a todos que par-
ticiparam das atividades.

são gratuitas e ocorrem 
na Praça Comendador 
Freire (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

Secretaria de Saúde
de Tremembé realiza
campanha Outubro 

Rosa com
atendimentos noturnos

Evento realizado em 
comemoração ao

Dia do Idoso é
sucesso em
Tremembé

Valor de R$ 72,25 deveser 
pago na rede bancária cre-
denciada. Quem preferir 
pode receber o documento 
pelos Correios, pagando a 
taxa de R$ 11 para a en-
trega. Proprietáriosde veí-
culos com placas de final 
8 e caminhões com finais 
3, 4 e 5 devem realizar o 
licenciamento obrigatório 
do exercício 2015 duran-
te o mês de outubro. Isso 
significa que no dia 1º de 
novembro esses veículos 
estarão em situação irre-
gular caso circulem sem 
o licenciamento 2015. 
Oserviço pode ser feito de 
forma eletrônica, com en-
trega do CRLV pelos Cor-
reios, ou presencialmente 
nos postos do Detran.SP e 
do Poupatempo. No Esta-
do de São Paulo, o calen-
dário de licenciamento é 
entre abril e dezembro, de 
acordo com o final da pla-
ca. Já os veículos de carga 
(caminhão) devem ser li-
cenciados entre setembro 
e dezembro. É válidores-
saltar que não basta pagar 
a taxa de licenciamento, 
que é de R$ 72,25. É pre-
ciso portar o Certificadode 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), con-
forme estabelece o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 

(CTB), válido em todo o 
país. Quem optar pela en-
trega via postagem precisa 
fazer o licenciamento com 
antecedência para receber 
o documento até o final do 
mês. Após a emissão do 
CRLV, o prazo de entrega 
dos Correios é de até sete 
dias úteis. Conduzir veícu-
lo com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário 
do veículo, além de apre-
ensão e remoção do veícu-
lo. Já conduzir sem portar 
o documento, mesmo que 
o licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (artigo 
232 do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na car-
teira e retenção do veículo 
até que o CRLV seja apre-
sentado. Passo a passo – A 
taxa de licenciamento para 
oexercício 2015 é de R$ 
72,25 e pode ser paga pela 
internet, caixas eletrônicos 
ou nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômica 
Federal, BMB, HSBC, Sa-
fra e Citibank). Ao realizar 
o licenciamento, é preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório 

e multas. Na hora dopa-
gamento, é preciso forne-
cer o número do Regis-
tro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam). 
Para receber o documento 
via Correios, é necessário 
pagar o valor adicional de 
R$ 11, referente à posta-
gem. É imprescindível que 
o endereço esteja atuali-
zado junto ao Detran.SP. 
Caso contrário, não será 
possível fazer a entrega e 
o cidadão terá de retirar o 
documento em uma unida-
de de atendimento. Quem 
preferir retirar o documen-
to presencialmente deve 
apresentar o comprovante 
de pagamento na unida-
de do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
deidentificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
Aentrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco.

Licenciamento 2015: veículos com placas 
de final 8 e caminhões com finais 3, 4 e 5 

devem ser licenciados em outubro

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6118, Livro D-23 * Fls. 124
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIZ CAMILO e LETÍCIA DE ARAUJO TEIXEIRA, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, II, III e IV, do Código Civil bra-
sileiro. O  habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 20 de novembro de 1995, de profissão auxiliar 
de mêcanica, residente na Rua Silverio Banhara nº 303, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta Cidade, filho 
de JOÃO MARCOLINO CAMILO (44 anos), nascido na data de 10 de novembro de 1970 e de MARIA 
HELENA CAMILO (44 anos), nascida na data de 12 de abril de 1971, residentes Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 7 de maio de 1999, de profissão do lar, 
residente no mesmo endereço do contraente, filha de ROGÉRIO DA SILVA TEIXEIRA (37 anos), nascido 
na data de 13 de fevereiro de 1978, residente Tremembé/SP, natural de Volta Redonda/RJ e de FERNANDA 
DE ARAUJO TEIXEIRA (33 anos), nascida na data de 6 de fevereiro de 1982, residente Tremembé/SP, 
natural Taubaté/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 publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 
1 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6120 Livro D-23 * Fls. 125 
Faço saber que pretendem se casar DIEGO ERIVELTON NEVES PINTO e ANA FLAVIA RIBEIRO DA 
SILVA, 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 Taubaté - SP, nascido a 13 de junho de 1992, de profissão engenheiro 
mecânico, residente na Rua Osorio Fernandes Toledo, nº 195, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filho de 
WALTAIR MOTA DE OLIVEIRA PINTO (50 anos), nascido na data de 1 de outubro de 1965, residente 
em Taubaté/SP, natural de Cunha/SP e de MARIA ROSELI DAS NEVES MOTA DE OLIVEIRA (55 anos), 
nascida na data de 28 de junho de 1960, residente em Tremembé/SP, natural desta cidade. A  habilitante é 
natural de Taubaté - SP, nascido a 24 de fevereiro de 1992, de profissão assistente administrativo, residente 
na Rua Antonio Pena, nº 135, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filha de PEDRO DA SILVA, falecido em 
Taubaté/SP na data de 18 de agosto de 2004 e de INEISA RIBEIRO DOS SANTOS (49 anos), nascida na 
data de 27 de julho de 1966, residente em Tremembé/SP, natural desta cidade. 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 publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 1 de outubro de 2015

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6121 Livro D-23 * Fls. 125 v 
Faço saber que pretendem se casar HUDSON NUNES DOS SANTOS e FABIANA BENEDITA DOS 
SANTOS, 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 São Luiz do Paraitinga - SP, nascido a 11 de outubro de 1984, 
de profissão operador logistico, residente na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 180, Pq. Vera Cruz, em 
Tremembé/SP, filho de LOURIVAL BATISTA DOS SANTOS (65 anos), nascido na data de 6 de novembro 
de 1949 e de CLERIA NUNES DOS SANTOS (58 anos), nascida na data de 14 de abril de 1957, residentes 
no mesmo endereço do contraente. A  habilitante é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 31 de 
janeiro de 1992, de profissão estoquista, residente na Rua Clelia Santos Moreira, nº 75, Araretama, em 
Pindamonhangaba/SP, filha de WANDERLEI BENEDITO DOS SANTOS (50 anos), nascido na data de 
27 de fevereiro de 1965 e de MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS (52 anos), nascida na data de 9 
de maio de 1963, residentes no mesmo endereço da contraente. 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 publicado 
na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 1 de outubro de 2015

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6122 Livro D-23 * Fls. 126 
Faço saber que pretendem se casar JONATHAN MONTOVANI AZUMA e PAOLA TAIS MARCONDES, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasi-
leiro. O  habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 19 de março de 1990, de profissão escriturário, 
residente na Rua Professor Bernardino Querido nº 848, na Vila São José, em Taubaté/SP, filho de NIELSEN 
EIZO AZUMA (52 anos), nascido na data de 21 de junho de 1963 e de TERESINHA CRISTINA MON-
TOVANI AZUMA (53 anos), nascida na data de 27 de maio de 1962, residentes Taubaté/SP, natural de 
Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 29 de junho de 1990, de profissão ANALIS-
TA, residente na Rua Campos do Jordão nº 132, Jardim Santana, nesta Cidade, filha de JOÃO LUIZ MAR-
CONDES (53 anos), nascido na data de 9 de maio de 1962, residente Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP e de CÉLIA REGINA DOS SANTOS MARCONDES (49 anos), nascida na data de 11 de novembro de 
1965, residente Tremembé/SP, natural de Taubaté/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 publicado na Imprensa 
Local, desta cidade. Tremembé, 2 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS, Nº 6119, Livro D-23 * Fls. 124 v 
Faço saber que pretendem se casar MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA e THAMIRES SILVA, 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 Tremembé - SP, nascido a 9 de outubro de 1995, de profissão militar, residente 
na Rua Treze nº 376, Jardim Alberto Ronconi, filho de Rosana Aparecida de Oliveira (41 anos), nascida na 
data de 16 de março de 1974, residente em Tremembé/SP, natural de Caçapava/SP. A  habilitante é natural 
de Taubaté - SP, nascido a 9 de abril de 1995, de profissão bancária, residente no mesmo endereço do 
contraente, filha de FRANCISCO DE ASSIS SILVA (47 anos), nascido na data de 7 de agosto de 1968 e de 
ROSEMEIRE DA SILVA LUZ (42 anos), nascida na data de 11 de março de 1973, residente em Tremembé/
SP, natural de Guarulhos/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 publicado na Imprensa Local, desta cidade. 
Tremembé, 1 de outubro de 2015

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6124 Livro D-23 * Fls. 127
Faço saber que pretendem se casar RODOLFO AUGUSTO COUTO e HELOIZA MARÇON HASMANN 
DOS SANTOS, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Có-
digo Civil brasileiro. O  habilitante é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 5 de dezembro de 1989, 
de profissão operador de empilhadeira, residente na Rua Narciso, nº 11, Retiro Feliz, nesta cidade, filho 
de ANTONIO COUTO (67 anos), nascido na data de 12 de janeiro de 1948 e de ANTONIA DIONISIA 
COUTO (58 anos), nascida na data de 29 de agosto de 1957, residentes no mesmo endereço do contraente. 
A  habilitante é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 9 de maio de 1987, de profissão pedagoga, 
residente na Rua Major João Alfredo Homem de Mello, nº 38, São Benedito, em Pindamonhangaba/SP, 
filha de ANTONIO CHRISOSTOMO DOS SANTOS (54 anos), nascido na data de 3 de novembro de 1960 
e de IVANIA BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS (51 anos), nascida na data de 10 de agosto de 1964, 
residentes no mesmo endereço da contraente. 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 publicado na Imprensa Local, 
desta cidade. Tremembé, 2 de outubro de 2015. 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6123 Livro D-23 * Fls. 126 v 
Faço saber que pretendem se casar THIAGO NASCIMENTO RODRIGUES e DANIELA APARECIDA 
GOBE, 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 Barra Mansa - RJ, nascido a 1 de junho de 1987, de profissão metalúr-
gico, residente na Rua José Benedito de Morais nº158, Bairro dos Guedes, nesta Cidade, filho de PEDRO 
RODRIGUES (58 anos), nascido na data de 24 de janeiro de 1957, residente Barra Mansa/RJ, natural de 
Barra Mansa/RJ e de SELMA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES (49 anos), nascida na data 
de 3 de junho de 1966, residente Taubaté/SP, natural de Três Lagoas/MS. A  habilitante é natural de São 
Paulo - SP, nascido a 15 de setembro de 1987, de profissão metalúrgica, residente no mesmo endereço do 
contrante, filha de CARLOS HENRIQUE SINHORINI GOBE (56 anos), nascido na data de 21 de maio 
de 1959, residente Maringá/PR, natural de São Paulo/SP e de BERENICE PENHA DA SILVA (60 anos), 
nascida na data de 5 de novembro de 1954, residente Tremembé/SP, natural de São Paulo/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 publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 2 de outubro 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
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Atrações vão da gastrono-
mia à tradição caiçara das 
corridas de canoa. Uba-
tuba celebra 378 anos no 
próximo dia 28 e quem 
ganha o presente é você! 
Com diferentes atrações 
programadas, o mês che-
ga com muitas opções de 
entretenimento, que vão 
da gastronomia à tradição 
caiçara das corridas de 
canoas.  Confira abaixo:
• 1 a 10 – XI Festi-
val das Aves de Ubatuba
• 10 a 12 – Festa da 
Nossa Senhora Aparecida
• 24 a 31 – 27ª 
Feira das Nações
• 25 – 2ª Caminha-
da Outubro Rosa Ubatuba
• 28 – 5ª Corrida de 
Canoas Amigo Pescador
• 28 – Aniversário 
de Ubatuba – 378 anos
XI Festival das 
Aves de Ubatuba
O festival começou no 
mês de setembro e segue 
até o dia 10 de outubro. 
A programação inclui ati-
vidades de observação de 
aves com saídas de cam-
po, oficinas, palestras e 
cursos. Saiba mais em ht-
tps://www.facebook.com/
festivaldasavesdeubatuba
Festa da Nossa Se-

São José dos Campos, Gua-
ratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Lorena, Campos do 
Jordão e Ubatuba terão 
programação a partir de 
segunda-feira (5/10) O Se-
brae-SP promove a partir 
de segunda-feira (5/10) em 
todo o estado a Semana do 
Empreendedor. O evento 
terá programação em seis 
cidades da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte: São José dos 
Campos, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba, Lorena, 
Campos do Jordão e Ubatu-
ba. Os destaques são a Tenda 
do Empreendedor, em São 
José dos Campos, e a Cara-
vana do Empreendedor, que 
passará por Lorena e Pinda-
monhangaba. “O momento 
da economia nacional suge-
re preparação e capacitação 
e o Sebrae-SP é parceiro das 
empresas nesse processo. 
No primeiro semestre deste 
ano, as MPEs paulistas re-
gistram uma queda de fatu-
ramento da ordem de 11,9%. 
Porém, sabendo os caminhos 
mais curtos entre os proble-
mas e as oportunidades os 
empreendedores, mais uma 
vez, serão os responsáveis 
em puxar o crescimento do 
país”, explica Bruno Caeta-
no, diretor-superintendente 
do Sebrae-SP. A tenda fi-
cará no estacionamento do 
Vale Sul Shopping, em uma 
estrutura com doze mesas 
de atendimento e um mi-
niauditório com capacidade 
para 30 lugares. No local o 
Sebrae-SP oferecerá atendi-
mentos gratuitos sobre ges-
tão de negócios. Na terça e 
quinta, haverá um intérprete 
de libras para auxiliar defi-
cientes auditivos. A inicia-
tiva também terá apoio de 
parceiros como a Assecon, 
ACI São José dos Campos, 
Banco do Povo Paulista, 

nhora Aparecida
Promovida pela comuni-
dade do Quilombo da Ca-
çandoca, a festa celebra 
o sincretismo religioso e 
traz atrações gastronômi-
cas, musicais e artesana-
to. Tudo isso no cenário 
paradisíaco da praia da 
Caçandoca, situada na 
região sul de Ubatuba, 
com o acesso no km 77 
da Rodovia Rio-Santos.
27ª Feira das Nações
A tradicional festa gas-
tronômica reúne pratos 
de diversos países: Japão, 
Espanha, Italia, Alemanha 
e etc. A festa acontece na 
Praça de Eventos entre 
24 de outubro e 1 de no-
vembro. Confira mais in-
formações nas próximas 
semanas no site e nas re-
des sociais da prefeitura.
2ª Caminhada Ou-
tubro Rosa Ubatuba
A caminhada é uma ini-
ciativa da Ong Sapo-Uba, 
que realiza ações de pre-
venção e combate ao cân-
cer de mama. Com inscri-
ção gratuita e 300 vagas, 
o participante recebe uma 
camisa do evento e contri-
bui doando um pacote de 
fralda geriátrica. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 

Banco do Empreendedor 
Joseense, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, 
Ciesp, Correios, INSS, Sala 
do Empreendedor da Prefei-
tura de São José dos Cam-
pos e Vale Sul Shopping. A 
Caravana do Empreendedor 
trará três vans do Sebrae 
Móvel, com atendimento 
gratuito para empresários 
e interessados em abrir um 
negócio na segunda (5) em 
Lorena, e na terça (6), em 
Pindamonhangaba. Capaci-
tação:  Atualmente, a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte tem 
194.997 pequenos negó-
cios, entre Microempreen-
dedores Individuais, micro 
e pequenas empresas, com 
faturamento anual de até 3,6 
milhões. Nos últimos cinco 
anos, foi registrado cresci-
mento de 84,5% no núme-
ro de pequenos negócios. 
Somente nos últimos nove 
meses, houve aumento de 
15.382 micro e pequenas 
empresas na região. Duran-
te toda a semana, esses em-
presários e pessoas interes-
sadas em abrir um negócio 
poderão acompanhar semi-
nários, palestras e cursos e 
oficinas sobre temas como 
administração, finanças, 
marketing, internet e recur-
sos humanos. Eventos em 
São José dos Campos e 
Guaratinguetá trarão infor-
mações sobre crédito, nos 
quais os interessados pode-
rão conhecer linhas de fi-
nanciamento especiais para 
pequenos negócios ofereci-
das por instituições financei-
ras. Os escritórios regionais 
do Sebrae-SP em São José 
dos Campos e Guaratingue-
tá também estarão abertos 
durante toda a semana, das 
9h às 17h, e com plantão no 
sábado, das 9h às 15h, para 
tirar dúvidas dos empreen-

link www.sympla.com.br/
caminhada-outubro-rosa
-ubatuba-2015__42341.  
Venha caminhar por uma 
boa causa. 5ª Corrida de 
Canoas Amigo Pescador
A corrida celebra o ani-
versário do Projeto Tamar 
e a parceria com os pes-
cadores, grandes colabo-
radores na conservação 
das tartarugas marinhas. 
A corrida promete colo-
car os remos a toda força 
nas águas da praia do Cru-
zeiro, centro de Ubatuba
Aniversário da Ci-
dade – 378 anos
Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Prefeitura de 
Ubatuba organiza atrações 
especiais para comemorar 
o aniversário da cidade. 
A programação deste ano 
está imperdível e será di-
vulgada em breve. Des-
taque para o primeiro ca-
samento comunitário da 
história da cidade. São 110 
casais inscritos e a expec-
tativa para a festa é grande. 
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
com o Centro de Infor-
mações Turísticas pelo 
telefone (0xx12) 3833-
9123 ou pelo e-mail 
cit@ubatuba.sp.gov.br

dedores. Compre do Peque-
no Negócio Outro foco da 
Semana do Empreendedor é 
divulgar o Movimento Com-
pre do Pequeno Negócio. As 
empresas e os consumidores 
estão se mobilizando pela in-
ternet para participar do mo-
vimento, que terá o seu pon-
to alto no dia 5 de outubro. A 
ação é liderada pelo Sebrae 
e pretende usar a força dos 
pequenos negócios – mais 
de 10 milhões de empresas 
no Brasil, que faturam no 
máximo R$ 3,6 milhões por 
ano – para fortalecer a eco-
nomia. Os micro e pequenos 
negócios são mais de 95% 
do total de empresas brasi-
leiras e respondem por 27% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% do total de em-
pregos com carteira assinada 
(mais de 17 milhões de va-
gas). O Movimento Compre 
do Pequeno Negócio tem 
o 5 de outubro como data 
oficial por se tratar do dia 
em que foi instituído o Es-
tatuto da Micro e Pequenas 
Empresas. A ideia é que os 
empresários se cadastrem 
no Movimento e estampem 
na porta de seus estabeleci-
mentos a mensagem de que 
o empreendimento é um pe-
queno negócio. “As ações da 
Semana do Empreendedor, 
em São Paulo, em sintonia 
com o Movimento Compre 
do Pequeno Negócio, bus-
cam não apenas capacitar o 
maior número possível de 
empreendedores, mas cha-
mar a atenção para a força do 
setor na economia brasileira. 
Com mais visibilidade para 
o segmento, a sociedade 
entenderá a sua importân-
cia para o desenvolvimento 
do país e teremos cada vez 
mais pessoas compran-
do no seu bairro, na sua 
cidade”, diz o presidente 
do Sebrae-SP, Paulo Skaf. 

Confira a programação 
de eventos do mês de 

aniversário de Ubatuba

Vale do Paraíba e Litoral 
Norte recebem

Semana do Empreendedor 
do Sebrae-SP

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Taubaté ad-
quiriu nesta quinta-feira, 
1º, três novas vans que 
irão fazer o transporte de 

pacientes oncológicos que 
fazem o tratamento da do-
ença em outras cidades. 
Os veículos são periciados 
e completos, com ar con-

dicionado, por exemplo, 
o que proporcionará mais 
comodidade e seguran-
ça aos passageiros. Cada 
carro possui 15 lugares.

Prefeitura de Taubaté recebe 
três novas vans para transporte 

de pacientes oncológicos


