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A Prefeitura Municipal 
de Tremembé, por meio 
do Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planeja-
mento (IPPLAN), reali-
za nas próximas semanas 
oficinas comunitárias que 
têm como objetivo fazer 
com que a população co-
nheça, debata e auxilie 
no detalhamento e desen-
volvimento do Plano de 
Mobilidade Municipal.
O Plano de Mobilidade 
Urbana de Tremembé tem 
como objetivo definir um 
conjunto de ações, metas 
e instrumentos que orien-
tem o desenvolvimento da 
cidade, tornando-a aces-
sível para todos de forma 
igualitária. A mobilidade 
urbana é um atributo do 
município e se refere aos 

A primeira e única etapa 
do Circuito Brasileiro de 
Surf Feminino 2015 acon-
tece neste fim de semana 
(14 e 15/11) na praia de 
Itamambuca, costa norte 
de Ubatuba (SP), e define 
a campeã brasileira pro-
fissional da temporada.
Idealizado por Wiggolly 
Dantas, ubatubense e top 
da WSL, o evento conta 
com apoio da Prefeitura 
de Ubatuba e da Comtur, e 
acontece no palco do pri-
meiro campeonato exclusi-
vo para meninas da história 
do surf nacional em 1998.
Na categoria Profissional, 
48 atletas de todo país di-
videm R$ 15 mil em pre-
miação. O evento conta 
também com as categorias 
Sub 12 e Sub 18, com 31 
e 11 meninas inscritas res-

deslocamentos de pes-
soas e bens no território.
O termo  mobilidade ur-
bana tem a ver com a 
quantidade e qualidade 
das viagens do conjunto 
da população em deter-
minada região. Estes des-
locamentos acontecem 
de várias maneiras: a pé, 
de bicicleta, de motoci-
cleta, de carro, de ôni-
bus, de caminhão, barco, 
entre outros. A escolha 
do meio de transporte 
depende de vários fato-
res, incluindo distância a 
ser percorrida, tempo de 
viagem, custo, oferta de 
serviços e qualidade de 
infraestrutura existente.
Abaixo segue datas 
e locais das oficinas.
Macaraibo e região – Dia 

pectivamente. O objetivo 
da organização é fomen-
tar as categorias de base.
“Como o SuperSurf aqui 
de Ubatuba não teve a ca-
tegoria Feminino e foi na 
praia Grande, tive a idéia 
de promover esta etapa 
na Itamambuca. Com ela, 
pretendo ajudar a supe-
rar a atual crise do Surf 
Feminino e prestigiar 
a praia onde nasci e fui 
criado”, explica Guigui.
“Acho que era o que pre-
cisávamos: um atleta que 
se comovesse com a nossa 
situação atual. Precisamos 
muito da ajuda de todos 
para mudar essa situação 
e esse evento chega para 
mostrar aos organizado-
res que nossa modalidade 
só precisa de mais aten-
ção. Obrigado meu irmão 

23/11/15 (Segunda-feira) 
no Centro Educacional An-
tônio M. Barros localizado 
na Rua 18, 351, Alberto 
Ronconi a partir das 19h.
Flor do Vale e região – 
Dia 24/11/15 (Terça-feira) 
na Escola Teixeira Pom-
bo localizada na Avenida 
Vitória Régia, s/n, Flor 
do Vale a partir das 19h.
Centro, Jardim Santa-
na, Padre Eterno e região 
– Dia 02/12/15 (Quar-
ta-feira) na Secretaria de 
Educação localizada na 
Praça Jorge Tibiriça, 93, 
Centro a partir das 19h.
Guedes e região – Dia 
03/12/15 (Quinta-feira) na 
Escola Jerônimo S. Filho 
localizada na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira, 315, 
Vera Cruz a partir das 19h.

Wiggolly por acreditar e 
apoiar nossa categoria. 
Falo por mim e por todas 
as surfistas do Brasil. Vai 
ser um show de surf, te-
nho certeza”, agradeceu 
Suelen Naraisa, bicampeã 
brasileira de surf profis-
sional e irmã de Dantas.
P r o g r a m a ç ã o
Para dar aquela incremen-
tada nas atividades pa-
ralelas, os organizadores 
promovem uma bateria 
Air Show Masculino. Se-
rão 16 atletas em um único 
confronto e vence quem 
mandar a melhor manobra.
A programação inclui 
também aulas de Zumba, 
Bodycombat e atividades 
recreativas para a criança-
da. No domingo, um des-
file de belas garotas elege 
a gata do campeonato.

Prefeitura de Tremembé 
promove oficinas para 

debater Plano de 
Mobilidade Urbana

Etapa de Ubatuba 
define campeã brasileira 

de surf profissional 
feminino em 2015

O Parque do Itaim abre 
neste sábado, 14, e no 
domingo, 15, com vá-
rias atividades aos vi-
sitantes. Entre elas, 
a Trilha ecológica a par-
tir das 15h. O passeio 
é uma oportunidade de 
conhecer a biodiversida-
de do local e entrar em 
contato com a natureza.
O casarão do parque é 
aberto às 8h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma 
réplica da casa descri-
ta por Monteiro Lobato 
no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor mo-
ram seus personagens.
Nos dois dias, 
os visitantes podem in-
teragir com os persona-
gens criados por Montei-
ro Lobato e participar de 
oficinas de pintura facial 

e desenhos a partir das 
9h30. Os personagens 
ainda apresentam uma 
peça de teatral, às 16h.
O Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim Améri-
ca, e as atrações são gra-
tuitas. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30.
Confira a Programação:
Dia 14 – Sábado
8h – Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim
9h30 – Personagens de 
Lobato – Oficina de pin-
tura no rosto e desenho
15h – Trilha ecológica
16h – Teatro
Dia 15 – Domingo
8h – Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-

gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim
9h30 – Personagens de 
Lobato – Oficina de pin-
tura no rosto e desenho
15h – Trilha ecológica
16h – Teatro
O local é aberto das 06h 
às 18h e oferece ainda:
08h às 17h – par-
ques infantis;
08h às 17h – quios-
ques para lanches e 
área para piquenique;
09h às 16h30 – brinca-
deiras com monitores;
15h (de terça a sexta-
feira) – trilha ecológi-
ca monitorada, median-
te prévio agendamento;
09h às 11h30 e das 14h 
às 16h30 – um dia de 
vivência no Parque, 
com programação para 
grupos e excursões.

Trilha Ecológica é um 
dos destaques do Parque

 do Itaim em Taubaté

Nos dias 20 e 21 de no-
vembro, a primeira edição 
do Rock com Cerveja Fes-
tival promete agitar Ca-
raguá. O evento, que será 
na Praça da Cultura, no 
Centro, traz para a cidade 
diversos shows musicais e 
a participação de cerveja-
rias artesanais. A entrada 
é gratuita. Na sexta-feira 

(20), o evento começa a 
partir das 18h, com o show 
da banda local Amplitude 
Valvulada. Logo mais, às 
20h, tem Kiko Zambian-
chi e, para encerrar a noi-
te, às 22h, tem a Banda Ta-
moios, também da região.
No sábado (21), às 22h, 
tem as apresentações 
de Maurício Gasperi-

ni e Fernanda Abreu.
A entrada é gratuita, mas 
quem tem o interesse em 
ajudar as entidades assis-
tenciais da cidade, tem a 
opção do ingresso solidá-
rio. Basta levar um paco-
te de fralda geriátrica ou 
de fralda infantil na sede 
da Secretaria de Turismo 
e trocar por um convi-
te, que dá direito a entra-
da para até três pessoas.
S e r v i ç o
1º Rock com Cer-
veja Festival
Sexta-feira (20)
18h – Amplitude Valvulada
20h – Kiko Zambianchi
22h – Banda Tamoios
Sábado (21)
22h – Fernanda Abreu 
e Maurício Gasperini

Rock com Cerveja 
em Caraguá
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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 Campanha ‘Outubro 
Rosa’, realizada em todo 
o Brasil que visa estabe-
lecer ações de combate ao 
câncer de mama através do 
diagnóstico precoce da do-
ença, contou com ações de 
saúde e cidadania e exa-
mes de mamografias grátis 
na Santa Casa de Ubatuba.  
Foram dois dias de Mobi-
lização com a participação 
da comunidade em diver-
sas atividades sociais, saú-
de e beleza para a mulher.  
Nos dias 29 e 30 de outubro 
as sessenta primeiras mu-
lheres inscritas realizaram 
exames de mamografias 
gratuitamente através de 
uma parceria entra a Santa 
Casa (Comissão de Even-
tos) e a empresa Simedi 
Medicina Diagnóstica. 
Na ação a empresa doou o 
exame e laudo médico e a 
instituição doou os filmes 
além de ceder a infraestru-
tura. Conforme noticiado 
no Caderno Especial de 
Aniversário de Ubatuba 
do Jornal A Cidade, todas 
as mulheres com mais de 
40 anos deveriam retirar 
as autorizações de exames 
nos dias 26, 27 e 28 na re-
cepção do pronto socorro. 
Com êxito nas inscrições 
a instituição conseguiu 
atender quase 300 mamo-
grafias gratuitamente que, 
devido ao número, já es-
tão sendo realizados aten-
dendo a um programa de 
agendamento especial de 
campanha. Além dos exa-
mes, participaram outros 
setores da sociedade ci-

Com o tema ‘Exemplo 
de Vida e Superação’, o 
maestro e pianista João 
Carlos Martins, realiza a 
palestra de abertura do 6º 
FÓRUM DE EMPRE-
ENDEDORES no dia 
13 de novembro, às 22h.
A história de Martins é 
um exemplo de supera-
ção e inspiração para to-
dos e teve a música como 
salvação. Sua luta come-
çou aos 5 anos de idade 
quando foi submetido a 
uma cirurgia para retirada 
de um tumor benigno do 
pescoço que foi malsu-
cedida e deixou o garoto 
com uma fístula na pele 
que dificultava a alimen-
tação. Complexado, João 
Carlos Martins ganhou do 
pai de presente um piano. 

Entre os dias 13 e 15 de 
novembro, o LIDE – Gru-
po e Líderes Empresariais, 
o LIDE EMPREENDE-
DOR e o LIDE FUTURO 
promovem o 6º FÓRUM 
DE EMPREENDEDO-
RES, no Grande Hotel 
Senac, em Campos do Jor-
dão (SP). Com a presen-
ça do governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
e do prefeito de Campos 
do Jordão, Fred Guidoni, 
na abertura, o Fórum con-
tará com 200 empresários 
e empreendedores que 
debaterão sobre “Iniciati-
vas Empreendedoras e o 
Impacto no Crescimento 
do Brasil”, tema central 
do evento. As palestras 
do Fórum trazem gran-
des nomes do setor para 
o compartilhamento de 
experiências e conheci-
mento. Após a abertura 
com as autoridades, GE-
RALDO RUFINO, CEO 
da JR DIESEL, e RODRI-
GO KEDE, presidente da 
TOTVS, palestrarão sobre 
“Iniciativas empreendedo-
ras e o impacto no desen-
volvimento econômico e 
social”. O segundo painel 
terá DANIEL MENDEZ, 
fundador e presidente da 
SAPORE, PAULA BE-
LIZIA, presidente da MI-
CROSOFT BRASIL, e 
RICARDO ROLDÃO, 
CEO DO Atacadista 
Roldão para falar sobre 

vil organizada como, por 
exemplo, o Instituto Blá 
Blá Blá Posithivo, através 
da Silmara Rett e Sergio 
Rossi, que desenvolveu 
palestras direcionada a 
saúde da mulher, distri-
buiu folhetos informativos 
sobre DST/HIV e também 
promoveu debates impor-
tantes entre pacientes e 
demais envolvidos na mo-
bilização. “Adoro ajudar 
mobilizações como estas, 
o Instituto está sempre 
aberto para propostas so-
ciais, e estar aqui na Santa 
Casa é valorizar o nosso 
instrumento também” en-
cerra Silmara Rett. Outra 
importante participação se 
deu pelo engajamento da 
empresária Meyre Di Fio-
ro, proprietária da DMA 
Hair Club, que montou 
um espaço dedicado in-
teiramente para maquia-
gem, penteado e beleza 
feminina. Um sucesso!  
Meyre mostrou-se satis-
feita com a dinâmica da 
campanha e reconheceu a 
necessidade de mais cam-
panhas valorizando a saú-
de e autoestima da mulher. 
“Quero me engajar ainda 
mais nestas ações, abrir 
a oportunidade de ação 
em parceria com o hospi-
tal numa causa tão nobre 
como esta nos faz avaliar 
o quanto ainda é preci-
so a união da sociedade 
em favor do próximo” 
concluiu a empresária. 
E como sempre, onde há 
mamãe há filhinhos a tur-
ma da Fundação Alavan-

Foi aí que ele começou a 
estudar e a seguir os con-
selhos do pai que dizia: 
‘Acredito no sonho de ficar 
curado, você ficará’. Aos 8 
anos passou pela segun-
da cirurgia e ficou bom.
Já decidido a seguir carreira, 
Martins começou a ser 
aclamado e teve o pra-
zer de tocar nos maiores 
teatros do mundo. Até 
que um acidente compro-
meteu seus movimentos 
do lado direito do corpo 
e a partir daí não seria 
mais possível tocar pia-
no com as duas mãos. 
E como se tudo isso não 
fosse o bastante, cinco 
anos depois descobriram 
um tumor em sua mão es-
querda. E aos 63 anos ele 
ouviu do médico que nunca 

“Como empreender na 
adversidade e superar cri-
ses”. “O que faz diferença 
para o sucesso ou fracasso 
na atividade empreende-
dora”, será abordado por 
CAITO MAIA, fundador e 
CEO da CHILLI BEANS; 
GUSTAVO CAETANO, 
fundador e CEO da SAM-
BA GROUP; e ROMEU 
ZEMA, presidente do 
GRUPO ZEMA. E por 
fim, a palestra sobre “Em-
preendedores de Sucesso e 
seus bons exemplos” trará 
ALESSANDRO BON-
FIM, CEO da SAGA GA-
MES, cofundador e CEO 
da AXIS; RRONY MEIS-
LER, fundador e CEO da 
RESERVA; e TALLIS 
GOMES, fundador do 
EASY TAXI, CEO e fun-
dador da SINGU. Além 
dos painéis, RODRIGO 
MENDES, fundador do 
Instituto que leva seu 
nome, receberá Homena-
gem Especial durante Al-
moço do Fórum. Graduado 
em Administração e Mes-
tre em Gestão da Diversi-
dade Humana pela FGV, 
onde atua como professor, 
ele receberá o reconheci-
mento pelo trabalho que 
Rodrigo, que também é 
membro do Young Glo-
bal Leaders, desenvolve à 
frente de sua ONG, com 
programas de educação in-
clusiva. Ao final, o LIDE 
realiza a entrega do PRÊ-

ca, representados por So-
nia Bonfim e Rui Grilo, 
também desenvolveu ati-
vidade literária ocupacio-
nal para a espera dos “pe-
queninos”. Todo o espaço 
foi tomado por atividades 
dirigidas e que somaram 
nas relações da institui-
ção e sua sociedade. A 
decoração contou com 
o apoio do funcionário 
Luiz Cláudio Amorim, do 
departamento de pessoal, 
que cobriu com tapete ver-
melho e flores a passagem 
das convidadas especiais. 
O provedor Silvio Bonfi-
glioli reconhece que ainda 
é preciso muito esforço 
para a conscientização de 
todos nesta causa, contudo 
sente que já avançou bas-
tante através dos resulta-
dos trazidos por esses im-
portantes colaboradores. 
“Estamos ha quase dois 
anos abrindo nossas portas 
para a sociedade e acre-
dito que só através dela 
chegaremos a principal 
meta desta gestão. Vamos 
regularizar e devolver a 
autonomia de atendimento 
da Santa Casa de Miseri-
córdia, para isto, a par-
ticipação da sociedade é 
fundamental” concluiu o 
provedor. A provedoria 
agradece aos incentiva-
dores da proposta, enal-
tece o trabalho doado e 
aproveita para convidar 
a todos para que se or-
ganizem porque neste 
mês a Santa Casa assume 
sua nova cor e um novo 
alvo: O Novembro Azul.

mais tocaria piano. Morre 
o pianista e nasce um ma-
estro. Martins se inscreveu 
em uma aula de regência e 
se apresentou em Paris e 
Londres, formou a orques-
tra Bachiana Filarmônica 
e trabalhou com jovens ca-
rentes dos bairros da peri-
feria de São Paulo sempre 
lembrando do que seu 
pai dizia: “Persiga seu 
sonho que um dia ele 
virá atrás de você”. 
O 6º FÓRUM DE EM-
PREENDEDORES é 
promovido pelo LIDE 
– Grupo de Líderes Em-
presariais, pelo LIDE Em-
preendedor e pelo LIDE 
FUTURO e acontece de 
13 a 15 de novembro, no 
Grande Hotel Senac em 
Campos do Jordão (SP).

MIO LIDE DE EMPRE-
ENDEDORISMO, nas 
categorias Empreendedor 
do Ano; Jovem Empreen-
dedor do Ano; Empresa 
Empreendedora do Ano; 
Empresa Empreendedo-
ra na Indústria; Empresa 
Empreendedora no Co-
mércio; Empresa Empre-
endedora em Serviços; 
Empresa Empreendedora 
em Sustentabilidade; Em-
presa Empreendedora em 
Marketing; Empresa Em-
preendedora em Tecnolo-
gia, além da homenagem 
especial ao Empreende-
dor da Década. O evento 
conta com o patrocínio da 
AMIL, apoio da 3M, SA-
PORE. Participação espe-
cial da BRASKEM, CITI, 
KPMG, FIESP, MICRO-
SOFT e SESI. Colabora-
ção da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE SÃO 
PAULO, ATHIÉ WOHN-
RATH, NESTLÉ, VITA-
CON, REDE RECORD e 
SABESP. CHUBB SEGU-
ROS, ECCAPLAN, FOR-
MAG´S, GELATO BOU-
TIQUE, RODOBENS, 
TALENT, UPS, VGCOM 
e VIFRAN são fornece-
dores oficiais. Os jornais 
DCI e PROP&MARK, 
as rádios BANDNEWS, 
BANDEIRANTES e 
JOVEM PAN, GRU-
PO COMPANHIA, PR 
NEWSWIRE, revista e TV 
LIDE são mídia partners.

Veja como foi a mobilização para o ‘Outubro 
Rosa’ na Santa Casa de Ubatuba

João Carlos Martins realiza 
palestra de abertura do

6º fórum de empreendedores 
do LIDE

Acontece nesta semana o
6º fórum de empreendedores

do LIDE em Campos do Jordão

Programação inclui shows 
de Thiago Pethit, atrações 
circenses e para o público 
infantil; todos com entrada 
gratuita. O Circuito Cultu-
ral Paulista, iniciativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo, encerra a tempora-
da 2015 com atrações para 
todas as idades ao longo 
de todo o mês de novem-
bro. Confira os destaques:
Thiago Pethit se apresenta 
em São Sebastião (14/11) 
e Campos do Jordão 
(20/11). O cantor apre-
senta seu terceiro disco, 
Rock n’ Roll Sugar Dar-
ling e traz o rock em sua 
origem marginal, mistu-
rando guitarras e tambo-
res com batidas eletrôni-
cas e elementos digitais. 
A distribuição de in-
gressos para os espe-
táculos do Circuito 
Cultural Paulista é respon-
sabilidade das prefeituras 
dos municípios participantes.
O programa passará por 
110 cidades, levando mais 
de 200 espetáculos total-
mente gratuitos para o inte-
rior e litoral de São Paulo. 

O projeto é realizado pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com as prefeituras 
municipais e visa oferecer 
ao público maior aces-
so à diversidade artística.
Em sete anos de existên-
cia, o projeto totaliza mais 
de 1 milhão de especta-
dores. A execução é rea-
lizada pela organização 
social de cultura Associa-
ção Paulista dos Amigos 
da Arte (APPA). Confira 
a programação comple-
ta em www.circuitocul-
turalpaulista.sp.gov.br.
PROGRAMAÇÃO COM-
PLETA DA REGIÃO
13/11 – LORENA
Mini Circo: Performance 
e Oficinas Circenses - Cia. 
Tapias Voadores [Circo]
Local: Praça Ar-
nolfo Azevedo, s/nº
Hora: 15h
14/11 – PINDA-
M O N H A G A B A
Mini Circo: Performance 
e Oficinas Circenses - Cia. 
Tapias Voadores [Circo]
Local: Bosque da Prin-
cesa - Ladeira Barão de 

Pindamonhangaba, s/nº
Hora: 14h
14/11 – SÃO BEN-
TO DO SAPUCAÍ
Lobo Mau e Suas His-
tórias - Grupo Va-
ral de Teatro [Infantil]
Local: Espaço Co-
res e Sabores - Mer-
cado Municipal - Rua 
Dr. Rubião Júnior, s/nº
Hora: 16h
14/11 – SÃO SEBASTIÃO
Thiago Pethit - Rock’n Roll 
Sugar Darling [Música]
Local: Teatro Municipal 
de São Sebastião - Av. 
Dr. Altino Arantes, s/nº
Hora: 20h
20/11 – CAM-
POS DO JORDÃO
Thiago Pethit - Rock’n Roll 
Sugar Darling [Música]
Local: Concha Acús-
tica de CapivarI - Pra-
ça São Benedito, s/nº
Hora: 16h
29/11 – PARAIBUNA
“A Vidente” e “Tiro 
ao Alvo” - Pílu-
las Cômicas [Circo]
Local: Praça Monsenhor 
Ernesto Almirio Arantes, 64
Hora: 20h

Circuito Cultural Paulista encerra 
temporada 2015 com diversas

atrações na região de
São José dos Campos
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Com o reconhecimento, 
município pode pedir aju-
da para as ações de respos-
ta. Portaria foi publicada 
nesta quarta-feira. A Se-
cretaria Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil (Sedec) 
do Ministério da Integra-
ção Nacional (MI) reco-
nheceu situação de emer-
gência, por procedimento 
sumário, no município de 
Mariana (MG), em razão 
do rompimento das barra-
gens no distrito de Bento 
Rodrigues. O procedimen-
to sumário ocorre quando 
os eventos são de grande 
intensidade e impacto. A 
Portaria foi publicada nes-
ta quarta-feira (11/11) no 

Diário Oficial da União.
O Governo Federal tem 
prestado apoio às auto-
ridades locais e à popu-
lação desde os primeiros 
momentos após a tragé-
dia. Na última sexta-fei-
ra (6/11), dia seguinte 
ao incidente, o ministro 
da Integração Nacional, 
Gilberto Occhi, e o secre-
tário Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil do MI, 
Adriano Pereira, sobre-
voaram a área atingida, 
reuniram-se com repre-
sentantes da mineradora 
Samarco e da prefeitura 
de Mariana. Também visi-
taram os desabrigados em 
um ginásio para verificar 

a necessidade de ampliar a 
assistência humanitária. A 
Sedec articula as ações dos 
órgãos do governo federal 
para auxiliar os trabalhos 
na região. Após o reco-
nhecimento da situação 
de emergência, o Governo 
Federal poderá ampliar as 
ações de assistência e re-
construção das áreas pre-
judicadas pelo desastre. 
Além disso, as pessoas 
atingidas poderão sacar 
o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).  
“A partir do reconheci-
mento poderemos fazer 
mais do que prestar assis-
tência humanitária”, disse 
o ministro Gilberto Occhi.

Integração Nacional reconhece situação 
de emergência em Mariana (MG)

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 10/11/2015 e 10/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 144, Termo nº 6158
Faço saber que pretendem se casar JECKSON JOÃO DA SILVA e NATALIA APARECIDA DE SOUZA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Recife - PE, nascido a 20 de janeiro de 1994, de profissão ajudante de caldeireiro, estado 
civil solteiro, residente na na Rua Cinco nº 144, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de JOÃO 
SEVERINO DA SILVA (44 anos), nascido na data de 22 de outubro de 1971, residente em Tremembé/SP, 
natural de Glória do Boita/PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA (41 anos), nascida na data de 8 de abril de 
1974, residente em Tremembé/SP, natural de Feira Nova/PE. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 19 
de novembro de 1992, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na na Rua Quatro nº 213, Jardim 
Maracaibo, nesta cidade, filha de SILVIO MARIA DE SOUZA (60 anos), nascido na data de 2 de julho 
de 1955, residente em Tremembé/SP, natural de Barra Mansa/RJ e de EDINEUSA TERESA DE SOUZA 
(60 anos), nascida na data de 11 de outubro de 1955, residente em Tremembé/SP, natural de Olinda/PE. 
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, 10/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 144, Termo nº 6159
Faço saber que pretendem se casar MARCO ANTONIO SIMÃO e JENNY DOS SANTOS TEODORO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 24 de julho de 1973, de profissão pintor, estado civil 
divorciado, residente na na Avenida Jorge Zarzur nº 135, Terras do Benvira, nesta cidade, filho de JOÃO 
DE BARROS SIMÃO (75 anos), nascido na data de 23 de junho de 1940, residente em Tremembé/SP, 
natural de Guaratinguetá/SP e de BENEDITA HELENA MONTEIRO SIMÃO (62 anos), nascida na data 
de 11 de junho de 1953, residente em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascido a 3 de outubro de 1975, de profissão funcionária pública municipal, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de BENEDITO TEODORO, falecido em Tremembé/SP na data 
de 28 de julho de 1983 e de JOANA DOS SANTOS TEODORO, falecida em Tremembé/SP na data de 21 
de janeiro de 1983. 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, 10/11/2015.

Tremembé, 11 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Levi Lima diz “Sim” a “#UmDesafioSolidário” da 
Campanha do Natal Permanente da LBV

Na última terça-feira (3/11), o cantor baiano Levi Lima, da Banda Jammil, es-
teve presente no Conjunto Educacional Boa Vontade, em São Paulo/SP. A visita 
teve um toque especial: ele disse “Sim” à Campanha do Natal Permanente da 
Legião da Boa Vontade e desafiou seus milhares de fãs a fazerem o mesmo. 
Acompanhado da noiva, a jornalista e apresentadora Bruna Manzon, ambos pas-
saram uma tarde agradável, onde receberam o carinho dos mais de mil alunos 
atendidos no local.

“Fiquei muito feliz e surpreso. N sabia que era um trabalho de uma abrangência 
tão grande, que movimentava um número de pessoas tão grande e que acompa-
nhava um período tão longo da vida dessas pessoas, crianças, bebês”, destacou 
Levi, em entrevista à Boa Vontade TV. 

É a segunda vez que o artista participa da campanha de Natal da Legião da Boa 
Vontade: “Eu acho que a gente tem que contagiar o maior número de pessoas 
para poder fazer com que essa corrente aumente cada vez mais. E que as coisas 
boas, as coisas positivas sejam sempre passadas adiante, porque isso é muito 
mais importante de se passar, do que qualquer conteúdo, do que qualquer infor-
mativo... É o Amor, a parte boa que nós temos no coração. Parabéns, LBV! Que 
cada vez mais pessoas possam participar também e contribuir de alguma forma”.

Dezenas de artistas estão apoiando a campanha da LBV em uma grande cor-
rente por meio da “#UmDesafio Solidário”, a exemplo das atrizes Cláudia Raia 
e Isabel Fillardis, do ator Luis Miranda e da apresentadora Adriane Galisteu, 
entre outros. 

A ação consiste em postar um vídeo de 
15 segundos nas redes sociais, desafian-
do um amigo a compartilhar a ideia e 
mobilizando a sociedade a exercer um 
gesto de Boa Vontade em favor da Cam-
panha da LBV, que entregará cestas de 
alimentos não perecíveis a 50 mil fa-
mílias, proporcionando a elas um Natal 
sem fome, digno e feliz. E o seu gesto, 
qual será? Vem com a gente!!! =)

Como colaborar com a campanha
Convidamos você a fazer o mesmo: vis-
ta essa camisa e ajude a LBV! Acesse 
www.lbv.org/natal. Com a sua doação 
podemos ajudar mais pessoas! Saiba 
mais acessando os perfis da Legião da 
Boa Vontade nas redes sociais: Face-
book (LBVBrasil), Twitter (@LBVBra-
sil) e Instagram (@LBVBrasil).

Atores Giovanna Grigio e Filipe Bragança 
apoiam Campanha de Natal da LBV

Os protagonistas da telenovela Chiquititas, do SBT, demonstraram seu gesto de 
Solidariedade neste Natal. Quer fazer parte desta Corrente? Ajude!

Qual será o seu maior gesto de Boa Vontade neste Natal? Ainda não sabe? Aqui 
vai uma dica dos atores Giovanna Grigio e Filipe Bragança, do elenco da tele-
novela Chiquititas, do SBT. Eles vestiram a camisa da Legião da Boa Vontade e 
apoiaram a campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada 
dia!, que beneficiará mais de 50 mil famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social com cestas de alimentos não perecíveis, propiciando a 
elas um Natal mais digno e feliz, renovando-lhes, assim, as esperanças em dias 
melhores.

Giovanna puxou a fila do Bem e, com o apoio das crianças que estudam no Con-
junto Educacional Boa Vontade, na capital paulista — formado pela Supercreche 
Jesus e pelo Instituto de Educação José de Paiva Netto —, fez coro para que o 
colega de elenco integrasse o time da Solidariedade. Veja só quanta animação! 

O ator, por sua vez, aceitou o pedido da amiga e manifestou o seu apoio à cam-
panha solidária da Legião da Boa Vontade, vestindo, literalmente, a camisa da 
Causa. Valeu, Filipe! ;) 

Sem deixar a peteca cair, Filipe Bragança fez questão de convidar a atriz Naiumi 
Goldoni, que também integra o elenco de Chiquititas, para demonstrar o seu ges-
to de Solidariedade. O resultado? Mais uma pessoa para o time da Boa Vontade!

Confira no link: http://www.lbv.org/atores-giovanna-grigio-e-filipe-braganca
-apoiam-campanha-de-natal-da-lbv.

Quer fazer parte desta Corrente da 
Solidariedade? Não perca tempo, 
faça já a sua doação! =)

Como colaborar com a campanha
Convidamos você a fazer o mesmo: 
vista essa camisa e ajude a LBV! 
Acesse www.lbv.org/natal. Com a 
sua doação podemos ajudar mais 
pessoas! Saiba mais acessando os 
perfis da Legião da Boa Vontade nas 
redes sociais: Facebook (LBVBra-
sil), Twitter (@LBVBrasil) e Insta-
gram (@LBVBrasil).

Durante a segunda quin-
zena de novembro e o mês 
de dezembro, as Escolas 
Municipais do Trabalho 
de Taubaté recebem ins-
crições para cursos pro-
fissionalizantes que serão 
realizados no primeiro 
semestre de 2016. No to-
tal serão oferecidas 2.500 
vagas, que contemplam 
as áreas de construção ci-
vil, gestão, beleza, arte-
sanato, informática, idio-
mas, moda, automotiva, 
industrial e gastronomia.
As unidades oferecem 
os mais diversos cursos: 
Maquiagem Social, Ma-
nicure e Pedicure, Cabe-
leireiro, Aperfeiçoamento 
de Cabeleireiro, Digita-
ção, Informática (melhor 
idade), Word avançado, 
Informática básica, Excel 
básico, Corte e Costu-
ra, Auxiliar de Logística, 
Auxiliar Administrativo, 
Inspetor de Qualidade, 
Automação Pneumática, 
Inglês básico, Espanhol, 
Francês, Alemão, Inglês 
(conversação), Funilaria 
de Brilho, Pintor Automo-

Começou na quarta-fei-
ra, dia 11, a retirada da 
rotatória do bairro Cam-
pos Elíseos. A obra faz 
parte do projeto de me-
lhorias viárias para a re-
gião, divulgadas pela 
Prefeitura em outubro.
Nesta primeira interven-
ção haverá remoção e 
construção de novos can-
teiros na região. Tam-
bém será retirada a ro-
tatória para implantação 
de sistema semafórico,
que vai garantir maior 
segurança ao local, 
principalmente na tra-
vessia dos pedestres.
O trecho de obras já está 

Em 2014, a Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação da Prefeitura
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
implantou um programa
Internacional recomen-
dado pela ONU em 2010 
no documento listando os
melhores programas na 
área de fortalecimento 
da família e prevenção
de uso de substân-
cias e drogas. Mais de 
27 anos de pesquisas e
avaliação comprovam 
a efetividade do FAST 
como uma intervenção de
empoderamento das fa-
mílias e das comunida-
des, fator essencial de
proteção à Juventude.
O Programa FAST (Fami-
lies and Schools Together), 
presente em mais de 20
países, chegou a Tre-

tivo, Inspetor de Qualida-
de, Comandos Elétricos, 
Panificação, Confeitaria, 
Encanador, Eletricista Ins-
talador, Costura Artesanal 
(quarto de bebê), Borda-
do, Cartonagem, Decou-
pagè, Crochê, Hardanger, 
Patch Apliquê, Macramê, 
Patchwork, Feltro, Pintu-
ra em Tecido, Pintura em 
Tela, Tricô,  Confecção de 
Bonecas e Patchcolagem .
Recebem o certificado 
do Senai os cursos de: 
Inspetor de Qualidade, 
Auxiliar de Logística,
Auxiliar Administra-
tivo, Word avançado, 
Informática  básica,
Excel, Eletricista Instala-
dor,   Automação Pneu-
mática, Pintor Automoti-
vo, Funilaria  de Brilho, 
Panificação, Confeitaria 
e  Encanador.  Os demais 
são certificados pela pró-
pria Escola do Trabalho.
Para efetuar a inscrição, o 
candidato deve apresen-
tar cópias do RG, CPF e 
comprovantes de endereço 
e escolaridade. Como pré
-requisito é necessário ter 

devidamente sinalizado e 
os agentes de trânsito vão 
estar em vistorias. As in-
terdições em meia pista 
serão feitas de acordo com 
o avanço das obras. A pre-
visão é que as obras no lo-
cal levem cerca de 70 dias 
para serem concluídas.
Alteração de via
A partir do dia 12, quin-
ta-feira, a Rua Primave-
ra, trecho entre Rodovia 
Oswaldo Cruz e túnel 
Campos Elíseos, será mão 
única sentido bairro. A 
medida também já faz par-
te do projeto para o local, 
e a alteração já vai auxiliar 
no andamento das obras.

membé de forma iné-
dita, visto que nosso
município é a o pri-
meiro no país a ter o 
programa nas escolas.
Atualmente, temos o pro-
grama em 08 escolas da 
Rede Municipal de Ensino e
já atendemos a aproxi-
madamente 300 famílias 
que se graduaram como
“Famílias FAST”, após 
frequentarem dois me-
ses de atividades em
família, com a presença de 
adultos, crianças e jovens.
No dia 28 de novembro 
próximo, iremos realizar 
o “1º ENCONTRO DAS
FAMÍLIAS FAST” e lançar 
o “FASTWORKS”, a mo-
dalidade de continuidade
do Programa, no qual as 
famílias participam men-
salmente por dois anos.
Neste dia, teremos ati-

idade mínima de 16 anos 
e ensino fundamental, 
mas alguns cursos exigem 
idade mínima de 18 anos.
O curso de Digitação é 
o único que permite a 
inscrição para interessa-
dos a partir dos 14 anos.  
Com o objetivo de rea-
lizar um ensino direcio-
nado existem turmas de 
Informática para adul-
tos a partir dos 35 anos.
São nove unidades da Es-
cola do Trabalho espalha-
das pelo município: Jabo-
ticabeiras I e II, Alto do 
Cristo, Estiva, Gurilândia, 
Cecap, Areão, Sítio Santo 
Antônio e Santa Tereza.
As datas de inscrições e 
outras informações podem 
ser obtidas nos telefones: 
(12) 3622 1170, (12) 3629 
7008, (12) 3625 5068.
S e r v i ç o :
Escolas Munici-
pais do Trabalho
Inscrições para cur-
sos profissionali-
zantes: 2.500 vagas
Telefones: (12) 3622 
1170, (12) 3629 7008, 
(12) 3625 5068.

Assis Chateaubriand
Ainda está previsto para 
esta semana o início das 
obras na avenida Assis 
Chateaubriand. O trecho 
da via que dá acesso para 
a avenida dos Bandei-
rantes será alargado com 
a retirada do barranco 
ali existente e a constru-
ção de cortina atirantada 
para contensão de talu-
de. A via receberá asfal-
to novo, recapeamento, 
sistema de drenagem de 
águas pluviais e sinali-
zação de trânsito com 
pintura de solo e placas. 
A previsão de conclusão 
deste serviço é de 90 dias.

vidades de esporte, cul-
tura e lazer para toda a
família, com a expecta-
tiva de participação de 
aproximadamente 1.200
pessoas, além dos 180 vo-
luntários que atuam como 
mediadores treinados
e suas famílias.
LOCAL - Horto Mu-
nicipal Duílio Iori
HORÁRIO - 08h30 - 12h
P R O G R A M A -
ÇÃO - 08h30: Che-
gada das famílias
09h: Piquenique coletivo
10h: Atividade para crian-
ças e adolescentes / Pla-
nejamento FASTWORKS
com os pais
11h: Brincadeira Espe-
cial / Momento em dupla
11h20: Aula de Zumba
11h50: Círcu-
lo de Encerramento
12h: Encerramento

Prefeitura de Taubaté abre 
2.500 vagas em nove unidades 

da Escola do Trabalho

Prefeitura de Taubaté inicia 
mudanças viárias no Campos 
Elíseos e Assis Chateaubriand

FASTWORKS
I Encontro das
Famílias FAST
em Tremembé
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Taubaté recebe de 16 a 20 
de novembro, a XII Para-
limpíadas, reunindo 400 
paratletas das instituições: 
EMEEEIF Madre Cecí-
lia, APAE Taubaté, APAE 
Pindamonhangaba, APAE 
Caçapava, APAE Guara-
tinguetá, ASSID e EMEF 
Edmir Viana de Moura 
(Caçapava).  A abertura 
acontece na segunda-fei-
ra, 16, às 8h30, na escola 
Madre Cecília, à Avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, s/nº – Novo Horizonte. 
Todas as provas acontece-
rão na escola Madre Cecí-
lia, em dois períodos: às 
8h e às 13h30. O intuito 
é promover atividades es-
portivas para pessoas com 
necessidades educacionais 
especiais das instituições 
de educação especial da 
cidade e região, proporcio-
nando a inter-relação pes-
soal e tendo como objeti-

vo o desenvolvimento das 
capacidades físicas, além 
dos benefícios da partici-
pação ativa em esportes 
individuais e em grupo.
Serão realizadas as pro-
vas convencionais: 
atletismo, natação, tê-
nis de mesa, queimada, 
dama, dominó, capoeira 
e futsal, e também provas 
adaptadas das modalida-
des já conhecidas, para os 
atletas com maior com-
prometimento intelectu-
al e/ ou motor: atletismo 
(prova de agilidade para 
cadeirante e andantes com 
e sem andador), basquete 
(prova de arremesso, con-
dução de bola e prova em 
equipe), futsal (chute ao 
gol sem goleiro do meio 
da quadra, com goleiro e 
com dificuldade), natação 
(provas com material 
de apoio-prancha e ou-
tros) e vôlei (câmbio).

No dia 20, às 8h, acon-
tece a tradicional mara-
tona e em seguida a ceri-
mônia de encerramento.
Cronograma – XII Pa-
ralimpíadas de Taubaté:
16/11 (segunda-fei-
ra) – 8h30 – Abertura
Na sequência – pro-
va de agilidade
13h30 – Vôlei
17/11 (terça-feira):
8h – Atletismo
13h30 – Nata-
ção e Tênis de Mesa
18/11 (quarta-feira)
8h – Basquete e Queimada
13h30 – Dama, Do-
minó e Capoeira
19/11 (quarta-feira):
8h – Futsal Mas-
culino A, B e C
13h30 Futsal Habili-
dades (Fem./Masc.) 
e Futsal Feminino
20/11 (sexta-feira):
8h - Maratona 
E n c e r r a m e n t o

XII Paralimpíadas reúne 
400 paratletas na Escola 

Madre Cecília em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo, em Taubaté, tem 
uma programação espe-
cialmente para as crianças 
neste fim de semana. No 
sábado, 14, e no domin-
go, 15, a turma do sítio 
interage com os visitantes 
das 9h às 11h e das 14h às 
17h. Nos dois dias, tam-
bém acontecem oficinas 
de pintura, às 9h e às 14h.
A turma do Sítio ainda 
apresenta a peça “Api-
to final”, às 11h e às 16h. 

Para assistir é necessário 
retirar a senha 30 minu-
tos antes. O Sítio do Pi-
capau Amarelo fica na 
Avenida Monteiro Loba-
to, s/nº, Chácara do Vis-
conde. Mais informações 
pelo telefone 3625-5062.
Confira a programa-
ção: Dia 14 – Sábado
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e das 14h 
às 16h – Oficina pe-

dagógica de pintura.
11h e 16h – Teatro com os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo “Apito 
final”. Dia 15 – Domingo
9h às 12h e das 14h às 
17h – Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo.
09h às 11h e das 14h 
às 16h – Oficina pe-
dagógica de pintura.
11h e 16h – Teatro com 
os personagens do Sí-
tio do Picapau Ama-
relo “Apito final”.

Taubaté Sítio do Picapau Amarelo é
opção de passeio para as crianças

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé, 
irá promover um bingo 
beneficente no dia 05 de 
dezembro, a partir das 19 
horas, na Antiga Estação 
da Praça Geraldo Costa. 
Essa ação, faz parte do 1º 
Natal Solidário que terá o 
tema “A solidariedade é 
o amor em movimento”.
Quem comprar um en-
velope com três cartelas, 
pelo valor de R$15,00, 
terá a chance de concorrer 
a uma bicicleta, um micro
-ondas e uma Moto Hon-
da 125cc Zero Km, além 
das rodadas extras com 

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está re-
alizando a manutenção da 
praça Monsenhor Marcon-
des. Foram realizadas as 
trocas de gramas em diver-
sas áreas da praça e houve 
plantio de lírio amarelo 
nas floreiras, o local tam-
bém receberá a flor aga-

premiação em dinheiro.
Os prêmios foram ad-
quiridos através de uma 
contribuição financeira 
realizada entre secretários 
municipais, coordenado-
res e prefeito municipal.
“Essa ação tem como ob-
jetivo promover a assis-
tência, resgatando a magia 
do natal, de solidarieda-
de, compaixão, amizade, 
respeito as famílias mais 
carentes de nosso muni-
cípio, quebrando alguns 
paradigmas de baixa es-
tima para aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social.”, 

panthus em volta da fonte.
Os serviços do Departa-
mento de Meio Ambien-
te na Praça Monsenhor 
Marcondes serão desen-
volvidos em novembro. 
A Prefeitura conta com 
a colaboração dos mora-
dores, pede-se que res-
peitem as fitas e não ul-
trapassem, pois, pode 

declarou a presidente da 
entidade, Andrea Vaqueli.
Toda renda arrecadada será 
revertida na compra de 
brinquedos para crianças 
carentes de nossa cidade.
Quem quiser colaborar 
com o evento ou adquirir 
as cartelas para o bingo 
beneficente pode procurar 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, que 
fica na Rua José Monteiro 
Patto, 325 – Jardim Bom 
Jesus. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3674-3910 e 3674-3660.

prejudicar o gramado.
De acordo com as 
informações do 
Departamento, a área 
próxima onde é montada 
a casinha do papai noel 
será colocado piso per-
meável apropriado para a 
circulação de pedestres. 
Neste local serão feitos 
serviços de paisagismo.

Prefeitura de Tremembé 
realiza bingo beneficente 

para arrecadar brinquedos 
para crianças carentes

Praça Monsenhor
Marcondes recebe

melhorias em Pinda


