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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar a 
formatura de 300 alunos 
do Centro de Inclusão 
Produtiva - Telecentros. 
Eles fizeram um dos se-
guintes cursos: informá-
tica básica, HTML, Pla-
nejamento e Orçamento 
de Finanças Pessoais, 
Hardware, Rotinas Ad-
ministrativas, Marke-
ting Pessoal, Pró-Show e 
Reinserção Profissional.
A solenidade será nes-
ta quarta-feira (11), às 
18 horas, no auditório da 
Prefeitura. Os interes-
sados em fazer um des-
tes cursos podem fazer 

Teve início em Cam-
pos do Jordão as obras 
da Companhia de Gás 
de São Paulo (Comgás) 
para a implantação da 
rede de distribuição de 
gás natural canalizado na 
cidade. O evento reali-
zado na Av. Ernesto Die-
derichsen, no bairro Vila 
Matilde foi marcado pela 
cerimônia denominada 
primeiro furo direcional.
A Congás planeja construir 
31 quilômetros de rede no 
município, iniciando os 
trabalhos na Av. Dr. Januá-
rio Miraglia, principal via 
de Campos do Jordão, sen-
tido centro, e Av. Ernesto 
Diederichsen.. Nesta pri-
meira fase, a companhia 

as inscrições até o dia 
30 deste mês.
Confira os horários de aten-
dimento de cada unidade
CIP Ribeirão Grande
Endereço: Estrada Jesus 
Antônio de Miranda s/n
Horário: Segun-
da a Sexta - 8h às 16h
Biblioteca do SESI
Endereço: Praça Emí-
lio Ribas, Centro,
Horário: Segun-
da a Sexta - 9h às 17h
Telecentro Campinas
Endereço: Rua José Benedi-
to Quirino, s/n, Campinas,
Horário: Segun-
da a Sexta - 9h às 17h
Telecentro Cícero Pra-

vai operar com o chama-
do “Projeto Estruturante”, 
que levará o gás natural a 
Campos do Jordão sem 
que seja preciso instalar 
um gasoduto interligan-
do a rede existente ao 
município de Taubaté.
“As atividades serão exe-
cutadas em horário co-
mercial e cada trecho 
estará devidamente sina-
lizado e autorizado pela 
Prefeitura. Esta primeira 
etapa deve ser concluí-
da dentro de 12 meses”, 
explica o gerente do Vale 
do Paraíba e Alto Tietê 
da Comgás, Vandeval-
do Candido Milhomens.
Segundo o gerente regio-
nal, a Comgás trabalhará 

do - Moreira Cesar
Endereço:Rua Antonio 
Carlos Correia Macedo, 
s/n, CDHU - Moreira César
Horário: Segun-
da a Sexta - 9h às 17h
Telecentro Elias Bar-
gis - Araretama
Endereço: Rua Be-
nedito Bacca Bene-
ga, 60 - Araretama,
Horário: Segunda e Quar-
ta - 18h às 21h, Terça, 
Quinta e Sexta, 13h às 21h
Telecentro Vila Rica
Endereço: Avenida Abel 
Correia Guimarães,
Horário: Segunda e Quar-
ta - 9h às 17h, Terça, 
Quinta e Sexta, 9 às 12h

em conformidade com as 
normas brasileiras e com 
a legislação do município 
de Campos do Jordão. Vi-
sando minimizar os trans-
tornos aos munícipes, as 
obras necessárias para 
instalação da rede de dis-
tribuição de gás serão re-
alizadas pelo Método Não 
Destrutivo (MND), que 
significa impacto míni-
mo no entorno da obra .
As obras da primeira 
fase do projeto vão pos-
sibilitar o atendimento 
com gás natural canaliza-
do em estabelecimentos 
residenciais, comerciais, 
industriais e no segmen-
to de serviços – espe-
cialmente na hotelaria.

Telecentros certifica
alunos e oferece novas 

vagas em Pinda

Comgás inicia
implantação de gás

natural canalizado em 
Campos do Jordão

Em parceria com o SEST 
SENAT, empresa promo-
veu palestra sobre sinto-
mas, diagnóstico, preven-
ção, tratamento e dicas 
sobre câncer de próstata
A ABC Transportes, em-
presa que atua no ramo 
de transporte coletivo na 
cidade de Taubaté, em-
barcou na campanha mun-
dial do Novembro Azul, 
movimento que desper-
ta a atenção para uma 
grave doença que atin-
ge a população masculi-
na: o câncer de próstata.
Em parceria com o SEST 
SENAT, a ABC realizou 
na última quarta-feira 
(11/11), em sua sede, uma 
palestra para relembrar a 
importância da ação. Na 
ocasião, a psicóloga Mile-
na Castilho esclareceu aos 
participantes como iden-
tificar os sintomas, a im-

Começa nesta quar-
ta-feira, dia 11, a re-
tirada da rotatória do 
bairro Campos Elíseos. 
A obra faz parte do projeto 
de melhorias viárias para 
a região, divulgadas pela 
Prefeitura em outubro.
Nesta primeira interven-
ção haverá remoção e 
construção de novos can-
teiros na região. Também 
será retirada a rotatória 
para implantação de sis-
tema semafórico, que vai 
garantir maior segurança 
ao local, principalmente 
na travessia dos pedestres.
O trecho de obras já está 
devidamente sinaliza-

portância do diagnóstico 
precoce, prevenção, trata-
mento e dicas de conscien-
tização sobre a doença.
“Nós acreditamos que é 
nossa responsabilidade 
levantar bandeiras impor-
tantes, como é o caso do 
Novembro Azul. Além 
de combater o câncer de 
próstata, o movimento é 
um alerta para que os ho-
mens cuidem melhor de 
sua saúde de uma manei-
ra geral. A ABC se iden-
tifica e, por isso, apoia e 
divulga a iniciativa”, diz 
Manoel Adair dos San-
tos, diretor da companhia.
Novembro Azul
Novembro Azul é um mo-
vimento que visa cons-
cientizar e prevenir o 
câncer de próstata, e tem 
como símbolo um farto e 
vistoso bigode, adotado 
em todo o mundo. A ini-

do e os agentes de trân-
sito vão estar em visto-
rias. As interdições em 
meia pista serão feitas 
de acordo com o avan-
ço das obras. A previsão 
é que as obras no local 
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.

ciativa surgiu na Austrá-
lia, em 2003, aproveitando 
a força do Dia Mundial 
de Combate ao Câncer 
de Próstata, realizado em 
17 de novembro.
A ação chegou ao Brasil 
pelo Instituto Lado a Lado 
pela Vida, com o objetivo 
de quebrar o preconceito 
masculino de ir ao médi-
co e, quando necessário, 
fazer o exame de toque.
Segundo dados do INCA 
(Instituto Nacional do 
Câncer), esse é o tumor 
mais frequente nos ho-
mens, atrás apenas daque-
les que atacam a pele. Tam-
bém é o sexto tipo mais 
comum no mundo: a cada 
seis homens, um é por-
tador da doença. A en-
tidade estima que, por 
ano, 69 mil novos casos 
sejam diagnosticados, 
um a cada 7,6 minutos.

Assis Chateaubriand
Ainda está previsto para 
esta quarta-feira o início 
das obras na avenida As-
sis Chateaubriand. O tre-
cho da via que dá acesso 
para a avenida dos Ban-
deirantes será alargado 
com a retirada do barranco 
ali existente e a constru-
ção de cortina atirantada 
para contensão de talude. 
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.

ABC Transportes realiza
campanha a favor do

Novembro Azul
Prefeitura de Taubaté

inicia mudanças viárias
no Campos Elíseos e
Assis Chateaubriand
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CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno Arantes.
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de futebol).
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cidade  (Estação ro-
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O Detran confirmou que a 
partir de 14 de dezembro 
será obrigatório aos candi-
datos à obtenção da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) na categoria B (car-
ro) realiza cinco horas/aula 
em um simulador de direção 
veicular, sendo uma delas re-
produzindo a direção à noite.  
A obrigatoriedade do simu-
lador na aprendizagem dos 
futuros motoristas foi esta-
belecida pelo Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
por meio da resolução 543. 
E a exigência para o Esta-
do de São Paulo foi publi-
cada na última sexta-feira 
(6), em portaria do Detran. 
As aulas no simulador de-
verão ser realizadas após a 
conclusão do curso teórico, 
de 45 horas/aula, e antes da 
realização do exame teórico.  
“Para que tanto as autoesco-
las como os cidadãos pos-
sam se organizar melhor, 
optamos por não deixar a 
implantação da medida para 
a última hora. Desse modo, 
o candidato que fizer o exa-
me médico a partir de 14 de 
dezembro, provavelmente, 
iniciará as aulas no simula-
dor em janeiro de 2016, após 
concluir as aulas teóricas”, 
afirma Daniel Annenberg, 
diretor-presidente do Detran.
O candidato poderá realizar, 
opcionalmente, até 8 horas/
aula no equipamento, 4 simu-
lando o ambiente diurno e 4 
o noturno, de um total de 25 
horas/aula de aprendizagem 
prática. Já o cidadão habilita-
do na categoria A (moto) que 
for adicionar a categoria B 
(carro) poderá fazer até 7 das 
20 horas/aula no simulador, 
sendo 3 no ambiente noturno.
No Estado de São Paulo, o si-
mulador de direção veicular 
já é utilizado de forma opcio-
nal pelo candidato desde 3 de 
julho de 2014. Atualmente, 
existem mais de 1 mil simula-
dores cadastrados no Estado.
De acordo com o Detran, 
foi articulado com o Sin-
dicato das Auto Moto Es-
colas e CFCs do Estado de 
São Paulo (Sindautoescola.
SP) uma forma para que a 
obrigatoriedade do simu-
lador não reflita no custo 
para obter a habilitação. 
Do total do valor do proces-
so de habilitação, somente 
R$ 93,50 são de taxas reco-
lhidas pelo Estado, sendo 
R$ 29,22 dos exames teóri-
co e prático (cada um) e R$ 
35,06 da emissão da CNH. 
Todo o restante é pago di-
retamente aos prestadores 
de serviço, como autoesco-
las, médicos e psicólogos. 
Como são estabelecimen-
tos comerciais, as autoesco-
las seguem a livre demanda 
de mercado e os preços por 
elas cobrados não são tabe-
lados. Desse modo, o De-
tran.SP não pode interferir 
na relação comercial firma-
da entre o CFC e o cliente.

Simulador de 
direção será 
obrigatório 

em todo
Estado a
partir de

dezembro
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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 

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 

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.

Prefeitura de Tremembé
promove oficinas para 

debater Plano de 
Mobilidade Urbana

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

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 11/11/2015 e 12/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 146, Termo nº 6163
Faço saber que pretendem se casar GUIOMAR DOS SANTOS e VANUZIA DE JESUS SOUZA, aprensen-
tando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Cícero Dantas - BA, nascido a 7 de março de 1979, de profissão mestre de obras, estado civil 
solteiro, residente na na Travessa Um, nº 31, Vale das Flores, filho de GLÓRIA MARIA DOS SANTOS 
(66 anos), nascida na data de 28 de novembro de 1948, residente em Cícero Dantas/BA, natural de Cícero 
Dantas/BA. Ela é natural de Cícero Dantas - BA, nascido a 27 de março de 1985, de profissão cabeleireira, 
estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de MANOEL VIANA SOUZA, 
DADOS IGNORADOS e de MARIA EMÍDIA DE JESUS (57 anos), nascida na data de 29 de julho de 
1958, residente em Cícero Dantas/BA, natural de Cícero Dantas/BA. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, 11/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 147, Termo nº 6165
Faço saber que pretendem se casar PAULO CESAR DE ABREU JUNIOR e ADRIANA DAMARIS MO-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 18 de outubro de 1991, de profissão eletricista de 
autos, estado civil solteiro, residente na na rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº228, Bairro dos Guedes, 
nesta cidade, filho de PAULO CESAR DE ABREU (47 anos), nascido na data de 1 de agosto de 1968 e 
de MARIA CLAUDINÉA CARDOSO (51 anos), nascida na data de 5 de março de 1964, residentes em 
Tremembé, natural de Tremembé. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 9 de maio de 1987, de profissão 
professora, estado civil solteira, residente na na rua Andre Geraldo da Silva, nº 73,casa 01, Centro, nesta 
cidade, filha de JOÃO CARLOS MOREIRA (56 anos), nascido na data de 8 de dezembro de 1958 e de 
MARIA DE FÁTIMA MIGUEL DE MELO MOREIRA (57 anos), nascida na data de 21 de novembro de 
1957, residentes em Tremembé, natural de Tremembé. 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, 
12/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 145, Termo nº 6161
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CLODOALDO DE JESUS e CÍCERA PATRÍCIA DE GOES 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Lagoinha - SP, nascido a 21 de setembro de 1979, de profissão pedreiro, estado 
civil solteiro, residente na na Avenida Amor Perfeito, nº 210, Vale das Flores, filho de  e de AUGUSTA DE 
JESUS (55 anos), nascida na data de 2 de julho de 1960, residente em Pindamonhangaba/SP, natural Lagoi-
nha/SP. Ela é natural de Coruripe - AL, nascido a 22 de novembro de 1986, de profissão doméstica, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de CÍCERO PEDRO DA SILVA (68 
anos), nascido na data de 27 de outubro de 1947 e de MARIA CÍCERA DE GOES SILVA, falecida em Co-
ruripe/AL na data de 2 de julho de 2004. 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, 11/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 146, Termo nº 6162
Faço saber que pretendem se casar LUIS GUSTAVO VIANA DOS SANTOS SOARES e FRANCISCA 
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 23 de agosto 
de 1989, de profissão ajudante de serralheiro, estado civil solteiro, residente na na Avenida José Maria de 
Oliveira nº 285, Parque Sabará, Taubaté/SP, filho de IVAN VIANA DOS SANTOS SOARES, falecido 
em Taubaté/SP na data de 6 de julho de 2012 e de JANETE VIANA DOS SANTOS SOARES (54 anos), 
nascida na data de 23 de outubro de 1961, residente em Taubaté/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascido a 2 de junho de 1978, de profissão esteticista, estado civil divorciada, residente 
na na Rua José Benedito de Morais, nº 448, Vera Cruz, nesta Cidade, filha de MARCOS PEREIRA DOS 
SANTOS (71 anos), nascido na data de 21 de junho de 1944 e de CARMELITA LOBO DOS SANTOS (68 
anos), nascida na data de 14 de agosto de 1947, residentes em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 11/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 145, Termo nº 6160
Faço saber que pretendem se casar MAX DOS SANTOS ANJOS e KAREN CRISTINA DE FARIA RA-
BELO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Caçapava - SP, nascido a 29 de dezembro de 1992, de profissão eletricista, 
estado civil solteiro, residente na na Rua Onze nº 205, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de BE-
NEDITO JOSÉ DOS ANJOS (55 anos), nascido na data de 15 de maio de 1960, residente em Tremembé/
SP, natural de Sagres/SP e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANJOS (52 anos), nascida na data 
de 1 de março de 1963, residente em Tremembé/SP, natural de Limoeiro de Anadia/AL. Ela é natural de 
Campos do Jordão - SP, nascido a 4 de agosto de 1995, de profissão ajudante geral, estado civil solteira, 
residente na na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Km 14, nº 1000, Flor do Campo, nesta cidade, filha 
de JOSÉ CARLOS RABELO (52 anos), nascido na data de 2 de dezembro de 1962 e de MARIA CRIS-
TINA DE FARIA RABELO (56 anos), nascida na data de 4 de maio de 1959, residentes em Tremembé/
SP, natural de Campos do Jordão/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 11/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 147, Termo nº 6164
Faço saber que pretendem se casar BRUNO LUIS CARDOSO e PÂMELA RITA RODRIGUES DA SIL-
VA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 24 de novembro de 1987, de profissão professor, 
estado civil solteiro, residente na na Rua Passa Quatro, nº 444, Pq. das Fontes, nesta cidade, filho de LUIS 
HOMERO CARDOSO (49 anos), nascido na data de 9 de junho de 1966 e de TANIA REGINA CARDOSO 
(46 anos), nascida na data de 6 de agosto de 1969, residentes em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascido a 7 de outubro de 1990, de profissão secretária, estado civil solteira, resi-
dente na no mesmo endereço do contraente, filha de RAQUEL RODRIGUES DA SILVA (48 anos), nascida 
na data de 22 de novembro de 1966, residente em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 12/11/2015.

Tremembé, 12 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS 
- irá realizar nesta semana 
a 3ª Audiência Pública das 
entidades, das 9 às 12 ho-
ras, no auditório da Santa 
Casa de Misericórdia. O 
evento acontece em aten-
dimento ao artigo 14 da 
Resolução número 14, de 
2014, do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social.
A audiência é aberta a 
todos que desejam co-
nhecer os trabalhos. 

Haverá um momento 
aberto para perguntas, dú-
vidas e esclarecimentos. 
A t u a l m e n t e , 
a cidade conta com 26 ór-
gãos que prestam serviços, 
são dos segmentos idoso, 
criança, pessoa com defici-
ência e do segmento famí-
lia, criança e adolescente.
Em Pindamonhangaba 
existem muitas organi-
zações não governamen-
tais, ou seja, associações 
que ajudam a comunida-

de de diversas maneiras. 
Aquelas que querem tra-
balhar com recursos pú-
blicos precisam respeitar 
legislações específicas.
As reuniões do 
CMAS são abertas a toda 
a sociedade e aconte-
cem sempre na segun-
da quarta-feira do mês, 
no período da manhã, na 
Casa dos Conselhos Mu-
nicipais, ao lado do Pa-
lacete 10 de Julho, ou no 
auditório da Prefeitura.

Pinda realiza audiência 
pública das entidades

Jogos Municipais do Idoso de Pinda terminam nesta sexta-feira
Os XIII Jogos Municipais do Idoso de Pindamonhangaba estão chegando ao fim. O evento é organizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. Esta atividade será encerrada 
nesta sexta-feira (13). 
Na manhã desta sexta tem atletismo no “João do Pulo”, a partir das 7 horas. O encerramento será com um baile, a 
partir das 19 horas, no CCI - Centro de Convivência de Idosos - da Vila Rica.
Os jogos tiveram início no dia 07 de novembro e a Prefeitura ofereceu atividades como: tênis de mesa, dominó, 
bocha, voleibol adaptado, truco, buraco, natação, xadrez, chute a gol e bola ao cesto.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
CONVITE nº 23/2015, Processo nº 54/2015, para contratação de empresa para Aquisição de Bloquetes e Guias 
de Concreto, para o Setor de Sv Urbanos. Início sessão dia 23/11/2015 às 13:30 horas. Os interessados poderão 
retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 20/11/2015, na Av. XV de Novembro, 829, 
Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço 
eletrônico: convenio@redencaodaserra.sp.gov.br e www.redencaodaseraa.sp.gov.br  RICARDO EVANGELIS-
TA LOBATO - Prefeito Municipal


