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O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé 
entregou no último dia 
15, certificados aos 25 
alunos do Projeto Ação 
Jovem, o qual oferece 
um curso de informática 
para adolescentes a par-
tir dos 15 anos. A entrega 
aconteceu na sede da Se-
cretaria de Ação Social.
A professora Francine, fez 

Atendendo solicitações 
da população, estão sen-
do realizadas as obras do 
centro comunitário da 
Vila Suíça. Na última se-
mana, o prefeito de Pin-
damonhangaba esteve no 
local acompanhando o 
andamento dos serviços. 
“Ouvimos a população e 
norteamos nossas ações 
de acordo com as neces-
sidades destacadas pelos 
moradores de cada bair-
ro. Na Vila Suíça, havia a 
necessidade deste centro 
comunitário, que agora 
está ficando pronto e mui-
to bonito. O centro comu-

Acontece nesta quarta-
feira (07), às 18 horas, 
a entrega da unidade de 
Estratégia em Saúde da 
Família do Araretama - 
Nova Esperança, locali-
zada na rua Benedito Pi-
res César, número 545.

uma pesquisa entre os alu-
nos para saber qual as pro-
fissões de mais interesse 
entre eles, e a partir dessa 
informação os profissio-
nais da área de Enferma-
gem (Fabrício Graslene), 
da Veterinária (Carolina 
Signorini) e da Psicologia 
(Elaine Campos), fizeram 
uma explanação a respei-
to de cada profissão com o 

nitário é importante para 
organizar a comunidade, 
é um espaço onde podem 
ser realizados eventos, 
cursos, palestras e outras 
ações que os moradores 
necessitarem. Estamos an-
siosos para entregar, em 
breve, mais este benefício 
para a região”, avaliou o 
prefeito. O projeto do cen-
tro comunitário tem área 
construída de 368,30m² e 
contempla copa, área de 
serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso. 
O investimento da Pre-

A reforma do local permi-
tiu a ampliação da farmá-
cia, houve reparos, pintura 
de todo o prédio e troca 
de mobiliário. Com este 
trabalho, haverá maior 
conforto para a população.
De acordo com as infor-

objetivo de aumentar o co-
nhecimento desses jovens 
para uma escolha cons-
ciente no futuro.O Fundo 
Social de Solidariedade 
funciona de segunda à sex-
ta-feira das 8h30 às 17h na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus, 
informações podem ser ob-
tidas através dos telefones 
3674-3910 e 3674-3660.

feitura está sendo de R$ 
626.981,94. Atualmen-
te, a obra está em fase de 
acabamento, devendo ser 
finalizada nos próximos 
meses.   Além do centro 
comunitário, a população 
também solicitou a insta-
lação de uma Academia 
da Melhor Idade e um 
parque infantil. Por isso, 
a área externa ao lado 
do centro comunitário já 
está com o piso prepa-
rado para receber esses 
equipamentos. O centro 
comunitário está sendo 
construído na rua Francis-
co Ademar Fonseca, 90.

mações da responsável 
pela equipe, os profissio-
nais estão ansiosos com 
a reinauguração do local, 
pois, haverá readequa-
ção da rotina da unida-
de visando melhorias na 
prestação de serviços. 

Fundo Social de Tremembé
entrega certificados para

alunos do Projeto Ação Jovem

Pindamonhangaba
Vila Suíça terá

centro comunitário

Unidade de saúde do
Araretama - Nova Esperança

é entregue à população

O projeto Quartas Show 
tem mais uma edição 
nesta quarta-feira, 7, das 
16 às 19h, na praça Dom 
Epaminondas. Branco 
& Cia são as atrações. 

Motivados pela afinida-
de musical, os amigos de 
longa data decidiram se 
juntar, e hoje somam 16 
anos de carreira. Com 
guitarra, voz e violão, 

Branco & Cia tem um re-
pertório com Baldas Ro-
mânticas dos anos 70 e 
80 selecionados especial-
mente para esta apresen-
tação. O evento é gratuito.

Flashback é tema do
Quartas Show desta semana

O TCC/Unitau/Fecomer-
ciários/Taubaté Handebol 
começa nesta quinta-fei-
ra, 8, às 20h, a disputar 
uma vaga na final do Su-
per Paulistão 2015 contra 
o Pinheiros em São Pau-

lo. Já no próximo dia 12, 
feriado nacional, às 16h, 
os taubateanos pedem o 
apoio da torcida para enca-
rar os paulistanos em casa 
e garantir a vaga na finalís-
sima. Liga Nacional Pelo 

Nacional, o Taubaté Han-
debol estreou no último 
dia 3 com vitória sobre o 
São Caetano, fora de casa, 
por 26 a 23. No próximo 
dia 24, os taubateanos en-
frentam o Uberaba (MG).

Taubaté Handebol começa
disputa por vaga na final do 

Super Paulistão nesta semana
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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

A Santa Casa de Ubatuba 
começa hoje os prepara-
tivos para o movimen-
to que toma todo o mês 
que se inicia, a campanha 
“Outubro Rosa”, o obje-
tivo é a conscientização 
dirigida à sociedade e às 
mulheres a respeito da 
importância da preven-
ção e do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama.
A campanha de âmbi-
to mundial surgiu em 
1990, primeiramente 
com uma Corrida pela 
Cura, em Nova York e 
depois ganhou o mundo. 
A cor, rosa, do movimento 
foi escolhida para simboli-
zar a luta contra o câncer 
de mama. A campanha 
visa agregar entidades, 
empresas e população.
Durante o mês de outu-

bro as mulheres com a 
faixa etária entre 40 a 
69 anos de idade são es-
timuladas a realizar o 
exame de mamografia e, 
as que estão fora da faixa 
etária alvo, a conscienti-
zar familiares, amigas e 
conhecidas para a práti-
ca simples que pode sal-
var milhares de vidas! 
Não se pode apontar uma 
causa única para o câncer 
de mama, diversos fato-
res estão relacionados:
Fatores ambientais
• Obesidade, principal-
mente após a menopausa;
• Sedentarismo (não 
fazer exercícios);
• Sobrepeso;
• Consumo de be-
bida alcoólica;
• Exposição frequen-
te a radiações ioni-

zantes (Raios-X).
Fatores hormonais
• Primeira menstruação 
(menarca) antes de 12 anos;
• Não ter tido filhos;
• Primeira gravi-
dez após os 30 anos;
• Não ter amamentado;
• Parar de menstruar (me-
nopausa) após os 55 anos;
• Ter feito reposição 
hormonal pós-meno-
pausa, principalmente 
por mais de cinco anos.
Fatores genéticos
• História familiar de 
câncer de mama e ová-
rio, principalmente em 
parentes de primeiro 
grau antes dos 50 anos;
• Alteração genética;
• A mulher que possui 
um desses fatores gené-
ticos tem risco elevado 
para câncer de mama.

Santa Casa de Ubatuba 
inicia campanha

Outubro RosaNesta semana entra em vi-
gor da última fase da Lei 
das Domésticas, dia 2 de 
outubro, que trará uma sé-
rie de novas obrigatorieda-
des para os empregadores, 
contudo, ainda não foi dis-
ponibilizado pelo Governo 
Federal o Simples Domés-
tico, que reunirá em um 
único documento todos os 
custos trabalhistas, emitin-
do uma única guia (guia do 
Simples Doméstico), para 
piorar já existem rumo-
res que ocorrerão atrasos.
O prazo oficial para que 
o documento fique dispo-
nível é de 120 dias após 
a sanção presidencial da 
PEC das Domésticas, 
que seria em 02 de outubro, 
mas, se isso não ocorrer, 
os empregadores deverão 
manter o recolhimento 
do INSS da forma como 
era feito antes da sanção 
presidencial, mantendo 
o recolhimento patro-
nal em 12%. A redução 
para os 8% só ocorrerá 
após a disponibilização 
do Simples Doméstico.
“O Governo se com-
prometeu a lançar o 
Simples Doméstico, 
que reunirá numa mesma 
guia todas as contribui-
ções que devem ser pagas 
pelos patrões de empre-
gados domésticos, antes 
do prazo de início dessa 
nova fase da obrigação e, 
faltando menos de 10 dias 
para o fim desse prazo, 
não houve nenhuma si-
nalização nessa direção,
o que faz com que as dú-
vidas persistam junto 
aos empregadores, são 
várias ligações que re-
cebemos sobre o tema,
e única resposta que po-
demos dar é para que 
se tenha paciência”, 
explica alerta o diretor exe-
cutivo da Confirp Contabi-
lidade, Richard Domingos.
Com o Simples Doméstico 
o empregador não terá mais 
que pagar diversos boletos,
sendo que será emitido 
apenas um, com valor re-
ferente a 20% do salário 
pago a empregada, so-

mando os 8% do INSS 
patronal, 0,8% do seguro 
acidente de trabalho, 8% 
do FGTS e 3,2% da ante-
cipação da multa por de-
missão sem justa causa.
O diretor executivo da 
Confirp ressalta que é im-
portante que o emprega-
dor fique atento, pois, a 
Lei das Domésticas terá 
outras novidades em ou-
tubro, mas alguns pontos 
já estão em vigor. Para 
melhor entendimento dos 
empregadores a Confirp 
detalhou melhor o entra-
rá em vigor em outubro 
e o que já está em vigor:
Entrará em vigor a 
partir de outubro:
Redução do INSS de 
12% para 8% do empre-
gador, mantendo o des-
conto do empregado con-
forme tabela do INSS;
Obrigatoriedade do Reco-
lhimento do FGTS de 8%;
Seguro Acidente de 
Trabalho de 0,8%;
Antecipação da Mul-
ta de 40% do FGTS 
em 3,2% ao mês,
onde o empregado terá di-
reito a sacar caso seja dis-
pensado, caso ele solicite 
seu desligamento o em-
pregador terá direito a de-
volução valor depositado;
Seguro Desemprego de 
no máximo 3 meses no 
valor de 1Salário mínimo;
Salário Família;
Pagamento de todos 
os impostos em uma 
única guia (guia do 
Simples Doméstico).
Está em vigor: 
Empregados que trabalhem 
das 22h as 05h terão direi-
to a Adicional Noturno;
O empregador terá a 
obrigação de controle de 
ponto de seu empregado;
Caso o empregado te-
nha que viajar a traba-
lho ele terá direito a 
Adicional de Viagem;
Caso o empregado tenha 
40 horas adicionais no 
mês terá que ser pago em 
forma de horas-extras e 
caso opte em estabelecer 
um banco de horas, as que 
ultrapassarem 4h mensais 

poderão ser compensa-
das no período de 1 ano;
Proibição de contratação 
de menores de 18 anos.
Com essas novas obri-
gações, é imprescindível 
que o empregador pas-
se a controlar a jornada 
de seu empregado, seja 
através de livro de ponto, 
registro eletrônico ou car-
tão de ponto (chapeira).
Punição para 
quem não registrar
Os empregadores domés-
ticos poderão ter que pa-
gar multa em caso de não 
cumprirem com as regras 
da Lei das Domésticas, 
mesmo sem o Simples Do-
méstico. “Essas punições 
equiparam-se as previstas 
na CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Assim, 
quem não registrar em car-
teira a contratação terá de 
pagar multa de R$ 402,53 
(378,28 UFIR´S), por fun-
cionário não registrado. 
A Justiça do Trabalho, 
poderá dobrar o valor da 
multa julgando o grau 
de omissão do emprega-
dor, como no caso a falta 
de anotações relevantes, 
tais como Data de Admis-
são e Remuneração na 
CTPS do empregado. A ele-
vação da multa, no entanto, 
poderá ser reduzida caso 
o empregador reconheça 
voluntariamente o tem-
po de serviço e regula-
rize a situação do seu 
empregado - uma forma 
de estimular a formaliza-
ção”, detalha Domingos. 
Sobre o Confirp em Casa
O Confirp em Casa é 
um serviço que supri 
toda a esta demanda ge-
rada pela Lei das Do-
mésticas, bem como 
atende aos requisitos do 
eSocial, mesmo sem ainda 
se ter o Simples Doméstico.
Isso porque a lei traz uma 
série de dificuldades para 
os contratantes, sendo 
necessário o constante 
acompanhamento às mo-
dificações que estão ocor-
rendo, sob pena de ficarem 
expostos a penalidades e 
contingências trabalhistas.

Simples Doméstico 
saiba como se adequar

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Coordenadoria 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, e 
FIESP/CIESP/SESI/SE-
NAI realizam no dia 21 
de outubro, das 8h30 às 
12h30, o Fórum Sou Ca-
paz, no SESI. O objetivo 

O Centro de Inclusão Pro-
dutiva - Telecentro está 
com novas vagas para 
três cursos. As oportuni-
dades são para fazer uma 
das seguintes atividades: 
estamparia de camiseta, 
secretária do lar e elétrica 
predial. As inscrições de-
vem ser feitas na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, ao lado do Pala-
cete 10 de Julho, até esta 
sexta-feira (9). O atendi-
mento é das 9 às 16 horas. 
É necessário apresentar 
RG, CPF e comprovante 
de endereço. O curso de 

A equipe de combate à 
dengue de Pindamonhan-
gaba está realizando o 
trabalho de casa a casa e 
conta com o apoio da po-
pulação. Circulou nos úl-
timos dias um boato de 
que foram roubados os 
coletes dos profissionais 

da ação é orientar e fo-
mentar discussões acerca 
da inclusão profissional 
de pessoas com defici-
ência e aprendizes na in-
dústria, contribuindo para 
a promoção da inclusão. 
O SESI fica Rua Volun-
tário Benedito Sérgio, 

estamparia de camiseta 
ocorrerá na Casa do Fun-
do Social, no bairro Lessa. 
As aulas serão realizadas 
às quintas-feiras, a partir 
do dia 15 deste mês, até 
o dia 17 de dezembro. As 
atividades serão das 8 às 
12 horas e são 10 vagas.
Para o curso de Se-
cretária do Lar são 
20 vagas, sendo 10 no SOS 
Pinda e as demais na sede 
da Amar, no Pasin. As au-
las serão terças e quintas-
feiras, das 8 às 12 horas. Os 
alunos iniciam o curso na 
próxima terça-feira (13).

que trabalham no com-
bate à dengue. A Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba enfatiza que isto não 
ocorreu no município.
Os profissionais 
estão nas ruas justamente 
para evitar que o Aedes 
aegypti faça novas víti-

710. Estiva. Mais infor-
mações pelo site: www.
fiesp.com.br/soucapaz 
. Serviço Fórum Sou 
Capaz Data: 21/10/2015 
Horário: 8h30 às 
12h30 Local: SESI: 
Rua Voluntário Benedi-
to Sérgio, 710. Estiva.’

As aulas do curso de 
elétrica predial será 
na sede do Polo de 
Construção Civil, em 
Moreira César, das 13 às 
17 horas. São 10 vagas, as 
aulas acontecerão a par-
tir do dia 14 e terminam 
no dia 30 de novembro. 
O aprendizado será re-
passado todas as quar-
tas e sextas-feiras.
Mais informações so-
bre cada um dos cur-
sos podem ser obtidas 
na sede do Fundo So-
cial de Solidariedade ou 
pelo telefone 3643-2223.

mas da doença. Até o dia 
30 de setembro foram re-
gistrados 926 casos au-
tóctones e 12 importados. 
Em menos de 10 minutos 
é possível eliminar os ob-
jetos que podem tornar-se 
criadouros do mosquito 
transmissor da doença.

Taubaté recebe Fórum Sou Capaz 
para inclusão da pessoa com

deficiência na indústria

Centro de Inclusão Produtiva 
de Pinda oferece novos cursos

Equipe de combate à
dengue realiza ações
nas casas em Pinda
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Em comemoração ao Dia 
das Crianças, no próxi-
mo dia 12, o Ritmo Livre 
terá edição especial nesta 
quarta-feira, 7, das 18h30 
às 20h30, na Praça San-
ta Terezinha. Os alunos 
do programa poderão fa-
zer doação de brinquedos 
para crianças carentes da 
cidade. Após o evento, 
os brinquedos serão dire-
cionados para entidades 
assistenciais do municí-
pio. Os frequentadores do 
programa no bairro Terra 
Nova também poderão 
fazer doações nesta quar-
ta-feira das 19 às 20h, no 
Centro Comunitário, que 
fica na Rua Alan Kardec, 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realiza de 13 a 30 
de outubro, a Campanha de 
Combate a Sífilis. Durante 
o período, os munícipes re-
ceberão as informações e 
orientações sobre preven-
ção da doença, além da re-
alização de testes rápidos 
para detectá-la. No dia 22 
de outubro haverá a apre-
sentação do Labirinto das 
Sensações na Praça Dom 
Epaminondas, durante 
todo o dia. O evento trata 
o tema de maneira lúdica 
e interativa. Ainda haverá 
testes para detectar a Sífi-
lis, para isso a pessoa deve 
apenas apresentar um do-
cumento com foto.  A ação 
acontecerá no AMI e em 
alguns PAMOS e ESF’s: 
1 -   Pamo Aeroporto
2 –   ESF Água Quente
3 –   Pamo Bonfim
4 –   Pamo Bosque da Saúde
5 –   Pamo Cidade Jardim
6 –   Pamo Cháca-
ra Reunidas Brasil

s/n. O programa é um dos 
mais frequentados entre as 
opções do Comum-Unida-
de em Ação da Secretaria 
de Esportes e Lazer da 
Prefeitura. Além do Ritmo 
Livre, os interessados em 
participar de alguma mo-
dalidade podem ser ins-
crever em Atividades Cir-
censes, Brincar de Viver, 
Caminhando para Saúde, 
Escola da Bola, Geração 
Esporte, Ginástica Artísti-
ca, Ginástica Rítmica, Gol 
do Futuro, Handebol Edu-
cação, Lutando pela Paz, 
Vida Ativa e Viva Vôlei. O 
Comum-Unidade em Ação 
visa atender a população 
em maior vulnerabilidade 

7 –   Pamo Estiva
8 –   Pamo Gurilândia
9 –   Pamo Independência
10 – Pamo Imaculada
11 – Pamo Jaraguá
12 – Pamo Jardim Resende
13 – Pamo Mourisco
14 – Pamo Planalto
15 – ESF Piratininga
16 – Pamo Quiririm
17 – Pamo Santa Fé
18 – Pamo Santa Isabel
19 – Pamo Santo Antônio
20 – Pamo São João
21 – ESF São Gonçalo
22 – Pamo Três Marias I
23 – Pamo Três Marias II
24 – Pamo Vila São Ge-
raldo AMIO AMI (Am-
bulatório Municipal de 
Infectologia) é um serviço 
de referência para o aten-
dimento de HIV/AIDS 
e outras DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissí-
veis), além de Hanseníase, 
Tuberculose e Hepatites 
virais. Os serviços ambu-
latoriais de saúde reali-
zam ações de assistência, 
prevenção e tratamento às 

social, nos próprios bair-
ros. O programa ainda tem 
o papel de proporcionar 
atividade física da infân-
cia à 3ª idade. Os interes-
sados podem se inscrever 
em um (ou mais) dos 13 
programas disponíveis no 
site oficial da adminis-
tração municipal:www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação. 
A programação comple-
ta dos projetos também 
está disponível no site. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

pessoas portadoras do ví-
rus HIV/AIDS.O objetivo 
destes serviços é prestar 
um atendimento integral e 
de qualidade aos usuários, 
por meio de uma equipe 
de profissionais de saúde 
composta por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores, entre outros.
Algumas das atividades 
principais são: cuidados 
de enfermagem; orienta-
ção e apoio psicológico; 
atendimentos em infecto-
logia, ginecológico, pe-
diátrico e odontológico; 
controle e distribuição de 
antirretrovirais; orienta-
ções farmacêuticas, reali-
zação de exames de mo-
nitoramento; distribuição 
de insumos de prevenção 
(preservativos masculino/
feminino e gel lubrifican-
te); atividades educati-
vas para adesão ao trata-
mento e para prevenção e 
controle de DST e AIDS.

Ritmo Livre tem edição
especial em homenagem
ao Dia das Crianças em 

Taubaté

Prefeitura de Taubaté realiza 
Campanha de Combate a Sífilis

Vagas abertas para cursos!!! 

A Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente está com vagas abertas para os seguintes 
cursos:
=> Operador de ordenhadeira
Dias: 14, 15 e 16 de outubro
Horário: 8h às 16h
=> Operação e manutenção de tratores agrícolas
Dias: 26 a 30 de outubro
Horário: 8h às 16h
Idade mínima: 18 anos
=> Operação e manutenção de roçadeira
Data: 20 a 21 de novembro
Horário: 8h às 17h 
Idade mínima: 18 anos.
Maiores informações na Secretaria localizada no Paço Municipal ou pelo telefone: 12 3676 1600.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6126 Livro D-23 * Fls. 128
Faço saber que pretendem se casar JONATAN DIEGO LIMA DE OLIVEIRA e GABRIELA ALVES JUS-
TINO MORAIS, 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 29 de janeiro de 1991, de profis-
são cabelereiro, residente na Rua Taubaté nº 105, Parque Nossa Senhora da Glória, netsa Cidade, filho de 
JEREMIAS FERREIRA DE OLIVEIRA (47 anos), nascido na data de 25 de dezembro de 1967, residente 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de ELIADE COSTA DE LIMA OLIVEIRA (46 anos), nascida na data 
de 26 de novembro de 1968, residente Aiuruoca/MG, natural de Tremembé/SP. A  habilitante é natural de 
Taubaté - SP, nascido a 3 de outubro de 1995, de profissão auxiliar de dep. pessoal, residente na Rua Roseira 
nº 73, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta Cidade, filha de HAROLDO JUSTINO MORAIS FILHO 
(40 anos), nascido na data de 5 de dezembro de 1974, residente Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de 
LUCINEIA DE FATIMA ALVES (40 anos), nascida na data de 9 de março de 1975, residente Tremembé/
SP, natural de Registro/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, 5 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6125 Livro D-23 * Fls. 127 v 
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR FRANCO DA SILVA e MAISA CONSOLI MOREIRA, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasi-
leiro. O  habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 4 de junho de 1969, de profissão técnico de seguran-
ça, residente na Rua Helio Pena Malta nº 91, Bairro dos Guedes, nesta Cidade, filho de JOSÉ GERALDO 
FRANCO DA SILVA (68 anos), nascido na data de 5 de dezembro de 1946, residente Sumaré/SP, natural 
de Taubaté/SP e de NEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (64 anos), nascida na data de 10 de janeiro 
de 1951, residente Sumaré/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. A  habilitante é natural de Taubaté - SP, 
nascido a 5 de janeiro de 1974, de profissão vigilante, residente no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSÉ APARECIDO MOREIRA (64 anos), nascido na data de 8 de outubro de 1950, residente Taubaté/SP, 
natural de Campinas/SP e de NEUZA MARIA CONSOLI MOREIRA (59 anos), nascida na data de 18 de 
fevereiro de 1956, residente Taubaté/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, 5 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

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 condi-
cionado, 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
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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


