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A GAzetA dos Municípios

Neste último dia 04 de 
outubro, cerca de 60 vo-
luntários que atuam nas 
escolas da rede municipal 
se encontraram para uma 
manhã muito especial.
O evento promovido pela 
Secretaria de Educação 
aconteceu na escola Er-
nani Giannico, das 8h às 
11h, e teve por objetivo 
promover uma interação 
entre os voluntários, pro-
vocar reflexões sobre o 
projeto de voluntariado 
e, principalmente, va-
lorizar o trabalho deles.
Os voluntários são pesso-
as que disponibilizam par-
te de seu tempo para par-
ticipar, opinar e auxiliar 
no cotidiano das escolas. 
São pais, avós, familia-
res, professores, alunos, 
ex-alunos e membros da 
comunidade em geral, que 
atuam em diversas ativi-
dades como apoiar o tra-
balho dos alunos em sala 
de aula, organizar bibliote-
cas, mediar encontro com 
os pais, cuidar de hortas e 
jardins entre outras ações.
Os voluntários compar-
tilharam de um café da 
manhã especial, participa-
ram de uma dinâmica de 
acolhimento e apresenta-

Pela primeira vez em 
Tremembé, uma parce-
ria entre Unimed e Se-
cretaria de Ação Social, 
promoveram um curso 
de capacitação para cui-
dador de idosos. Vários 
interessados participaram 
nos últimos dias 08 e 09 
de outubro na Secretaria 
de Educação. Ao final do 
curso, os participantes re-
ceberam um Certificado 
de Conclusão de Curso.
A preocupação com a for-
mação dos idosos pela 
Prefeitura reflete a tendên-
cia mundial de aumento 
na população idosa. Hoje 
no Brasil as pessoas acima 

ção divertida, assistiram 
e comentaram um vídeo 
sobre o voluntariado e 
depois iniciaram as me-
sas de trabalho. As mesas 
de trabalho reuniram vo-
luntários de escolas dife-
rentes a fim de pensarem 
alguns temas pertinentes 
ao cotidiano escolar. Mui-
tas ações práticas foram 
sugeridas e discutidas.
Todos os participantes re-
ceberam um cartão fideli-
dade. Com ele, o voluntá-
rio receberá um carimbo 
por cada ação trabalhada 
na escola, como uma for-
ma de fortalecer o vín-
culo dele com escola.
“Eu gostei muito de parti-
cipar desse encontro, me 
senti valorizada, lembra-
da e importante. O cartão 
fidelidade me motivou a 
ajudar ainda mais. Julgo 
necessário esse encontro 
com outros voluntários 
para perceber que outras 
pessoas estão se importan-
do com nossa educação” 
declarou Ana Carolina Pa-
checo, voluntária na esco-
la Educação Infantil Prof.ª 
Nair de Mattos Queiroz.
Ao final da formação, todos 
os participantes receberam 
também um certificado.

de 60 anos já representam 
10% da população. “A de-
manda pelos cuidadores 
será sempre crescente e 
o papel da Secretaria de 
Ação Social, como gesto-
ra da política de atenção 
ao idoso, é qualificar esses 
profissionais”, afirmou a 
Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade e Primei-
ra-dama Andrea Vaqueli.
Várias palestras foram 
realizadas com os mais 
variados temas relacio-
nados a saúde do idoso 
como: Úlcera de pres-
são (lesão de pele cau-
sada pela interrupção
sanguínea e Cuidados com 

O condutor desse encon-
tro foi o professor e co-
ordenador de projetos da 
Secretaria de Educação 
Victor Narezi que ficou 
emocionado com a parti-
cipação dos voluntários:
“O nosso dia a dia é tão 
corrido e conturbado que, 
muitas vezes, deixamos de 
lado esses pequenos ges-
tos que fazem tanta dife-
rença. Essas pessoas são 
muito especiais, se dis-
puseram a saírem de suas 
casas em plena manhã de 
sábado chuvosa para, sim-
plesmente, pensar e fazer 
o bem. Fiquei emociona-
do com a entrega e com 
a dedicação de todos os 
voluntários, e torço para 
essa campanha se espalhe 
e atinja mais e mais pes-
soas. Só assim, de mãos 
dadas, nossa educação 
chegará a algum lugar”.
Cristiana Berthoud, Secre-
tária de Educação, afirma 
que fará de tudo para que, 
cada vez mais, a família 
participe da educação de 
nossos alunos e que essa 
campanha, “Seja um Vo-
luntário da escola”, já faz 
parte das estratégias para 
melhorar o processo edu-
cacional do município.

sonda nasoenteral e sonda 
vesical de demora minis-
trado pela enfermeira Síl-
via de Lourdes Martins; 
Cuidando do Cuidador 
realizado pela Psicóloga 
Adriana do Nascimento; 
Cuidados da alimentação 
do paciente domiciliar atra-
vés da nutricionista Flavia 
Vasconcelos de Siqueira; 
Rotinas e dicas de fisiote-
rapia no domicilio pelo fi-
sioterapeuta José Augusto 
Sales Nobrega; Cuidador 
como profissão ministra-
do pela assistente social 
Noeli Morais de Oliveira.
Ao final de cada aula, um 
café foi servido aos alunos.

1º Encontro dos Voluntários 
da Rede Municipal é um
sucesso em Tremembé

Unimed e Ação Social de 
Tremembé realizam curso 
gratuito para cuidador de 

idosos

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Ajudante de cozinha, 
Auxiliar de bar, Arte-fina-
lista, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar de limpeza, 
Balconista de lanchonete, 
Barman, Camareira de 
hotel, Consultor de ven-
das, Coordenador peda-
gógico, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-

taurante, Cozinheiro ge-
ral, Cuidador de idosos, 
Diretor de escola privada, 
Empregada doméstica, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Encarregado de 
recepção, Faxineiro, Fu-
nileiro de veículos, Gar-
çom, Gerente de varejo, 
Marinheiro, Mecânico, 
Motoboy, Nutricionis-
ta, Professor de inglês, 
Promotor de vendas, 
Recepcionista de hotel, 
Salgadeiro, Serralheiro, 
Tratorista, Técnico em ma-
nutenção de equipamentos 
de informática, Técnico 

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

Novas vagas no PAT de
Caraguátatuba

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza mais uma reunião do 
projeto “Prefeitura Bairro 
a Bairro – Orçamento Ci-
dadão” no próximo dia 16 
de outubro (sexta-feira) na 
quadra da EMEF Walther 
Thaumaturgo, que fica na 
rua Ivan da Silva Cunha, 
100, no Areão. Os portões 
serão abertos às 13h para 
o cadastramento e já início 
do atendimento. Para par-
ticipar é preciso retirar se-
nha até às 20h e os portões 
serão fechados às 22h. O 
projeto faz parte do Orça-
mento Cidadão, inserido 
no Plano de Governo da 
administração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
ações de forma direciona-
da e com a destinação de 

parte do orçamento do mu-
nicípio. Todas as Secreta-
rias Municipais estarão 
presentes, objetivando um 
atendimento personaliza-
do e possibilitando maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apresen-
te solicitações globais, vi-
sando à melhoria em geral 
do local onde reside. Du-
rante o evento os alunos 
das Escolas do Trabalho 
da Prefeitura irão realizar 
corte de cabelo aos muní-
cipes presentes. O evento 
ainda conta com atividades 
para as crianças, desenvol-
vidas pelas Secretarias de 
Turismo e Cultura, Espor-
tes e Lazer e Transito. Os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo estarão 
presentes, com atividades 
esportivas, brincadeiras e 

contação de histórias. AS-
SOCIAÇÕES DE BAIR-
ROS No 1º semestre, a 
Prefeitura de Taubaté fez 
um atendimento direcio-
nado às Associações de 
Bairros, que aconteceram 
semanalmente. Após este 
trabalho o atendimento à 
população será retoma-
do, através da ida das Se-
cretarias e Gabinete do 
Prefeito aos bairros. As 
reuniões devem acontecer 
até o final do ano. Ser-
viço: Prefeitura Bairro a 
Bairro - Orçamento Cida-
dão Data: 16 de outubro 
- sexta-feira Horário: a 
partir das 13h Entrega de 
senhas até às 20h/ Fecha-
mento dos portões às 22h 
Local: Quadra da EMEF 
Walther Thaumaturgo En-
dereço: Rua Ivan da Sil-
va Cunha, 100, no Areão.

Prefeitura de Taubaté leva 
“Bairro a Bairro

Orçamento Cidadão”
ao Areão
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Per Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos
Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha para ele com 
aquele ar de piedade e diz:
- Você não vê que esse é o caminho para o inferno, meu filho?
O bêbado levanta as pressas e grita para o motorista:
- Motorista, pare, por favor! Que droga! É a quarta vez que eu erro o ônibus hoje...
***
O bêbado vai ao hospital caindo de bêbado. Durante a consulta vêm as perguntas 
de praxe:
- Nome?
- Juvenal dos Santos.
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um gole, mas só para te acompanhar!
***
O menino chega para o pai e diz:
- Pai, me empresta 50 reais?
O pai olha a carteira e diz:
- Poxa, meu filho, o papai só está com 30 reais.
- Não tem problema, papai, você fica me devendo os outros 20 reais.
***
O garoto chega da escola e o pai questiona:
- Então filho, como foram as provas?
- Ah, pai! Tudo igual às regiões polares... Responde o garoto.
- Como assim, igual às regiões polares?
- Ah, pai! Tudo abaixo de zero...
***
O pediatra pergunta ao garoto:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho. Respondeu o garoto.
A mãe intervém:
- Menino seja mais educado... Diga senhor!
- Ta bom mãe! Meu nome é Senhor Joãozinho!

Mensagens

Todo o dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa 
felizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar 
toda a nossa existência.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?
Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Alguns irão nos machucar, trair 
e nos fazer chorar, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para 
nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente 
nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma guerra sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por muitos deve temer a todos.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a tua.
A perfeição foge de qualquer extremismo. 
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho medo, tenho fé.

A morte não é o fim
Paiva Netto

Deus não é morte. É Vida. E Vida Eterna. O próprio Jesus revelou aos Seus discípulos que o Pai 
Celestial universalmente governa seres imortais.

“Não há morte em nenhum ponto do Universo”

Fui buscar no primeiro volume da coleção, de minha autoria, Diretrizes Espirituais da Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o seguinte trecho, por bem apropriado:

Dois de Novembro é o chamado dia dos mortos.

Certa feita, um repórter perguntou-me se costumava orar por eles. Respondi-lhe: Naturalmente. 
Sentimos saudade daqueles que nos antecederam no caminho da grande Pátria Espiritual, o Mundo 
da Verdade. Lembremo-nos dos parentes e amigos com muito carinho. Compreende-se a saudade, 
mas não convém alimentar tristeza, porque isso perturba o Espírito da pessoa amada. Eles estão 
mais vivos do que nunca. Nada morre. Basta ver que o cadáver, que vestiu o Espírito, também se 
transforma em vida. A morte é um boato. O saudoso jornalista, radialista, poeta e escritor Alziro 
Zarur (1914-1979) ensinava que “não há morte em nenhum ponto do Universo”. Deus não é morte. 
É Vida. E Vida Eterna. O próprio Jesus revelou aos Seus discípulos que o Pai Celestial universal-
mente governa seres imortais, conforme a narrativa do Evangelho, segundo Marcos, 12:27: “Deus 
não é Deus de mortos, mas de vivos”. E arrematou: “Por não acreditardes nesta realidade, viveis 
equivocadamente”. 

Aqueles que amamos não morrem jamais, mesmo já se encontrando no Mundo Espiritual. Muitos 
permanecem ao nosso lado, ajudando-nos; outros podem estar precisando de nossas preces. Oremos 
por eles, para que, quando chegue a nossa vez, alguém ore por nós, e agradeçamos a Deus por ser 
Deus de vivos. Os mortos não morrem.

Pascal (1623-1662) já definira: “A imortalidade da Alma tem para o homem tamanha importância, 
interessa-lhe tão profundamente, que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para ser-se indiferen-
te ao seu conhecimento”.

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

Todo ano a Equipe 
de Combate a Den-
gue realiza três ADL’s  
(Avaliação de Den-
sidade Larvária), 
com o objetivo de averi-
guar os índices de infesta-
ção do mosquito Aedes ae-

gypti, seu criadouro mais 
freqüente, e também o mais 
positivo, aquele em que 
mais foram encontradas 
larvas do vetor da dengue, 
no município.
Neste mês de Outu-
bro será realizada uma 

ADL, entre os dias 13 
e 24. Essa ação aconte-
cerá em diversos bair-
ros da cidade, sorteados 
aleatoriamente, a fim 
de se fazer uma amos-
tragem de toda a área 
urbana do município.

Equipe de Combate a
Dengue realiza Avaliação de 

Densidade Larvária
em Tremembé
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O programa E-Empreende Fácil 
- Consulta Eletrônica Georre-
ferenciada de Viabilidade para 
Abertura de Empresas no Muni-
cípio de Ubatuba -,  desenvolvi-
do pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação (TI), está entre 
os 20 finalistas do Prêmio Mu-
niciência – Experiências Ino-
vadoras em Gestão Municipal, 
organizado pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM).
O programa permite que as 
pessoas interessadas em abrir 
um negócio na cidade façam 
uma consulta online e obte-
nham resposta imediata so-
bre se o funcionamento de um 
empreendimento é permitido 
numa determinada rua ou não.
Antes, essas consultas eram 
feitas somente presencialmen-
te e às vezes o empreendedor 
aguardava até 30 dias por uma 
resposta. “A implementação do 
programa resultou em desbu-
rocratização e mais qualidade 
no atendimento ao cidadão”, 
explica Pedro Seno, secretá-
rio de TI. Apenas no primeiro 
mês de funcionamento do pro-
grama Empreende Fácil, foram 
feitas 144 consultas ao siste-

ma que resultaram em 68 em-
preendimentos formalizados.
“O projeto inova também por-
que foi desenvolvido a partir 
da nossa equipe, baseado no 
conhecimento, na experiên-
cia e no potencial que nossos 
funcionários têm”, ressaltou 
o prefeito Maurício no vídeo 
de apresentação da iniciativa.  
Como recomendações às de-
mais prefeituras, Maurício des-
tacou ainda: “Primeiro, vale a 
pena investir em suas equipes 
para que fiquem, mesmo de-
pois do término do mandato. 
Segundo, é preciso investir em 
Tecnologia da Informação, por-
que isso dá agilidade, rapidez e 
segurança e faz com que a gente 
possa melhorar a gestão”. Ele 
também enfatizou que “Para 
promover o desenvolvimento 
local, temos que ajudar o em-
preendedor a se formalizar, re-
duzir barreiras e fazer as coisas 
serem mais rápidas”. Os próxi-
mos passos do prêmio incluem 
a análise dos projetos por par-
te da equipe técnica da CNM 
e uma ampla votação online, 
a realizar-se entre os dias 13 
de outubro e 25 de novembro.

Prefeitura de Ubatuba 
está entre os 20

finalistas do Prêmio 
Municiência

Obras da unidade serão 
executadas em terreno 
doado pela Prefeitura, 
localizado às margens 
da Rodovia Rio-Santos
O sonho do Hospital Re-
gional do Litoral Norte está 
cada vez mais próximo de 
se tornar realidade. A Pre-
feitura de Caraguá conce-
deu ao Governo do Estado 
de São Paulo o alvará que 
autoriza a Secretaria de 
Saúde paulista construir 
a unidade. A licença foi 
emitida nessa sexta-feira 
(9/10/2015) pelo municí-
pio e o edital de licitação 
da obra, de responsabili-
dade do Estado, será pu-
blicado ainda este mês.
O empreendimento será 
executado em um terreno 
doado pelo município, lo-
calizado às margens da Ro-
dovia Rio Santos, na altura 
do bairro Pontal Santa Ma-

rina. A empresa ganhadora 
da licitação terá 24 me-
ses para entregar o prédio 
concluído, que prevê cin-
co pavimentos, 202 leitos, 
sendo 40 para Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).
A implantação do 
Hospital Regional 
no Litoral Norte atende 
a uma reivindicação an-
tiga da região e também 
do prefeito de Caraguá, 
Antonio Carlos da Silva. 
“Somos parceiros na cons-
trução deste hospital, que 
é de extrema importân-
cia não só para Caraguá, 
mas para todos os mora-
dores dos municípios vi-
zinhos”, disse o prefeito.
No final do mês de agos-
to, Antonio Carlos esteve 
reunido com o governa-
dor Geraldo Alckmin, em 
São Paulo, para assinatura 
dos convênios do progra-

ma “Saúde em Ação”, da 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Serão investidos, 
em parceria inédita com 
BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), 
R$ 251,9 milhões extras 
para fortalecer a saúde pú-
blica em Caraguatatuba.
Neste valor estão incluídos 
o Hospital Regional, uma 
UBS - Unidade Bási-
ca de Saúde, dois CAPS 
- Centros de Atenção 
Psicossocial e a refor-
ma da ala psiquiátrica da 
Santa Casa Stella Maris.
Essa parceria entre o Go-
verno do Estado e o BID, 
além de proporcionar a 
construção e reforma de 
unidades de saúde, irá per-
mitir a reorganização dos 
fluxos de assistência à saú-
de da população, em parce-
ria com os municípios be-
neficiados pelo programa.

Caraguá emite alvará 
de licença para
construção do

Hospital Regional

Atividade no dia 14 inte-
gra calendário de eventos 
voltados à população idosa
A equipe da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) do Posto da 
Maranduba convida toda a po-
pulação a participar da palestra 
sobre “Alimentos funcionais na 
Terceira Idade”, que acontece 
no dia 14 de outubro, às 9 horas.
A atividade é parte da campa-
nha “Viver mais, com mais saú-
de”, que começou no dia 30 de 
setembro com a palestra “Ati-
tude não tem idade”. Veja o ca-
lendário completo e temas dos 
próximos eventos da campanha:
2015: 14 de outubro – Alimen-
tos funcionais na Terceira Idade
29 de outubro – Doen-
ças do envelhecimento
11 de novembro – Equi-
libre seu orçamento
26 de novembro – Ali-
mentação e sono
02 de dezembro – Espiritualidade
2016: 02 de março – Sexu-
alidade na Terceira Idade
16 de março – Prevenção 
de acidentes domésticos
30 de março – Exer-
cite sua cidadania

Todas as palestras aconte-
cem sempre às 9 horas, no 
ESF da Maranduba, que 
fica na rua do Engenho S/
nº. Telefone: (12) 3849-5440.
Outubro Rosa con-
tra o câncer de mama
O ESF da Maranduba também 
prepara para o dia 26 de outu-
bro uma caminhada rosa, com o 
objetivo de alertar as mulheres 
sobre a necessidade de agendar 
suas consultas e fazer a preven-
ção contra o câncer de mama.
A enfermeira Tamirys Olivei-
ra explica que a caminhada 
parte às 9 horas da unidade, 
percorre a pista e retorna para 
o posto às 10 horas, onde ha-
verá uma palestra sobre o tema 
com a nutricionista, Laís, e o 
agendamento de mamografias. 
“As mulheres devem já tra-
zer cópias do seu RG, cartão 
SUS e comprovante de ende-
reço para agilizar o processo”, 
explica Tamirys. 
O agendamento será feito por 
ordem de chegada para to-
das as mulheres com mais de 
40 anos que ainda não tive-
rem feito o exame neste ano.

Alimentos funcionais 
são tema de palestra 
no posto de saúde da

Maranduba
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6128 Livro D-23 * Fls. 129   
Faço saber que pretendem se casar BRUNO RAFAEL MAGALHÃES DE CARVALHO e CARLA TA-
MIRES FERREIRA, 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 6 de abril de 1994, de profissão 
estoquista, residente na Rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº 135, São Vicente de Paulo, filho de JOSUÉ 
CARVALHO (49 anos), nascido na data de 26 de junho de 1966 e de CLEIDE APARECIDA CARVALHO 
(50 anos), nascida na data de 20 de dezembro de 1964, residentes em Taubaté/SP. A habilitante é natural de 
São José dos Campos - SP, nascido a 5 de junho de 1990, de profissão auxiliar administrativo, residente na 
Rua Professora Maria José de Oliveira, nº 208, Jd. Nova Michigan, filha de RANIERES RODOLFO FER-
REIRA, residente em São José dos Campos/SP e de GENI APARECIDA TEODORO. 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, 8 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6133 Livro D-23 * Fls. 131 v  
Faço saber que pretendem se casar DOGMAR PAVANETTI e JUCILENE TORQUATO DO CARMO, para 
o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasileiro. 
O habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 13 de dezembro de 1964, de profissão serralheiro, resi-
dente na Rua Gulnara Lobato de Morais Pereira, nº 52, Jardim dos Eucaliptos, filho de PALMIRIO PAVA-
NETTI, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de março de 2007 e de MARIA JOSÉ PAVANETTI, falecida 
em Taubaté/SP na data de 14 de dezembro de 1992. A habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 6 
de setembro de 1977, de profissão do lar, residente no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO DO 
CARMO, falecido em Taubaté/SP na data de 28 de dezembro de 1981 e de BENEDICTA TORQUATO DO 
CARMO, falecida em Taubaté/SP na data de 3 de abril de 2011. 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, 9 de outubro de 2015. 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6132 Livro D-23 * Fls. 131 
Faço saber que pretendem se casar FREDERICO RIBEIRO PIRES e KAREN CRISTINE DOS SANTOS 
DEOLINDO, 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 6 de novembro de 1990, de profissão 
técnico em mecânica, residente na Rua Passa Quatro nº 706, Parque das Fontes, nesta Cidade, filho de 
SILÉSIO PIRES (50 anos), nascido na data de 20 de outubro de 1964, residente Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP e de MARTA DE FARIA RIBEIRO (46 anos), nascida na data de 19 de outubro de 1968, resi-
dente Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido 
a 25 de maio de 1989, de profissão servidora pública, residente no mesmo endereço do contraente, filha 
de IVO DEOLINDO FILHO (50 anos), nascido na data de 3 de agosto de 1965, residente Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP e de GEDEÃ LINO DOS SANTOS DEOLINDO (48 anos), nascida na data de 
11 de junho de 1967, residente Tremembé/SP, natural de Itanhomi/MG. Se alguém souber de algum impe-
dimento, 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, 9 de outubro de 2015. 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6130 Livro D-23 * Fls. 130  
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ TADEU GONÇALVES e MAGALI SILVA DA ROCHA, para o 
que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código Civil brasileiro. O 
habilitante é natural de São Paulo - SP, nascido a 28 de setembro de 1958, de profissão aposentado, residen-
te na Rua Herondina Mattos Freitas nº 109, Jardim dos Eucaliptos, nesta Cidade, filho de ABILIO FRAN-
CISCO GONÇALVES, falecido em Perus/SP na data de 12 de fevereiro de 2010 e de NÉZIA DA CONCEI-
ÇÃO GONÇALVES, falecida em Perus/SP na data de 20 de agosto de 1990. A habilitante é natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascido a 12 de abril de 1969, de profissão faxineira, residente na Rua Gulnara 
Lobato de Moraes nº 182, Jardim dos Eucaliptos, nesta Cidade, filha de BENEDITO BERNARDES DA 
ROCHA, falecido em Tremembé/SP na data de 11 de março de 1996 e de ROSA SILVA DA ROCHA (71 
anos), nascida na data de 1 de outubro de 1944, residente Tremembé/SP, natural de Tubarão/SC. 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, 9 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6129 Livro D-23 * Fls. 129 v 
Faço saber que pretendem se casar RICARDO CORBANI ALVARENGA e CAROLINA RIBEIRO NAS-
CIMENTO LIMA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do 
Código Civil brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 27 de março de 1981, de 
profissão empresário, residente na Rua José dos Campos nº 86, Pq. Nossa Senhora da Glória, nesta Cidade, 
filho de LÉO ALVARENGA, falecido em Taubaté/SP na data de 3 de novembro de 1987 e de FATIMA LE-
ONOR CORBANI ALVARENGA (60 anos), nascida na data de 28 de abril de 1955, residente Tremembé/
SP, natural de Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 15 de junho de 1984, 
de profissão bancária, residente na Rua Costa Cabral nº 650, Centro, nesta Cidade, filha de MESSIAS 
PAREDÃO NASCIMENTO LIMA, falecido em Tremembé/SP na data de 31 de outubro de 2007 e de 
HELENICE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA (72 anos), nascida na data de 9 de janeiro de 1943, residente 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/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, 9 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6131 Livro D-23 * Fls. 130 v 
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DOS REIS DE OLIVEIRA e PATRÍCIA ESAÚ DOS SAN-
TOS, 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 Suzano - SP, nascido a 12 de dezembro de 1990, de profissão balco-
nista, residente na Rua Dezesseis nº 129, Jardim Alberto Ronconi, nesta Cidade, filho de FRANCISCO DE 
ASSIS DE OLIVEIRA (51 anos), nascido na data de 4 de janeiro de 1964, residente Cunha/SP, natural de 
Guaratinguetá/SP e de LUCILE DOS REIS DE OLIVEIRA (54 anos), nascida na data de 28 de maio de 
1961, residente Cunha/SP, natural de Ferraz de Vasconcelos/SP. A habilitante é natural de Jacareí - SP, nas-
cido a 18 de dezembro de 1988, de profissão vendedora, residente no mesmo endereço do contraente, filha 
de JOSÉ ESAÚ DOS SANTOS, falecido em Jacareí/SP na data de 12 de novembro de 1998 e de MARIA 
SELMA DE PAULA SANTOS (49 anos), nascida na data de 27 de abril de 1966, residente Tremembé/SP, 
natural de Lima Duarte/MG. 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, 9 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

 
 

                    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA 
               DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS PROJETOS DE LEI  

Nº 221, 222 e 223 
 
 
            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que  
realizará às 17:00 horas do dia 15 de outubro de 2015, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 
suas dependências, sito a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de 
Revisão de Ações do Orçamento de 2015. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem. 
 
 

Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
Presidente da Câmara 

 
 

Ver. José Donati Nunes 
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 
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A partir da última segun-
da-feira a Agência da Cai-
xa Econômica Federal e as 
Lotéricas do Centro e Flor 
do Vale, estão realizan-
do o cálculo de parcelas 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
o cemitério municipal para 
o dia de Finados, 2 de no-
vembro. Equipes do DSM 
– Departamento de Servi-
ços Municipais, já estão no 
local realizando manuten-

A equipe do Departa-
mento de Trânsito da 
Prefeitura está realizan-
do, em parceria com a 
Polícia Militar, uma 
campanha na Semana 

Jovens do Presente - Co-
nectados com o Planeta 
acontece em novembro 
no Sesc Taubaté e contará 
com palestras, oficinas e 
exposições sobre alimen-
tação, saúde e agricultura 
natural. O Vale do Para-
íba receberá no dia 14 de 
novembro, a partir das 
14 horas, no Sesc Tauba-
té, um evento organiza-
do pela Fundação Mokiti 
Okada (SP), intitulado 
Jovens do Presente – Co-
nectados com o Planeta. 
O objetivo do encontro 
é debater temas como 
alimentação natural, os 
riscos dos agrotóxicos, 
o mercado de alimentos 
naturais e orgânicos no 
Brasil, a produção de or-
gânicos e naturais, além 
de oferecer Oficinas e ex-
posições de Horta Casei-
ra e Ikebana (arte floral). 
Os participantes poderão 
ainda fazer uma pequena 
avaliação de saúde com 
profissionais qualificados. 
Durante a atividade, have-
rá diversas apresentações 
artísticas, como de Taiko 
e artes marciais. As ins-
crições já estão abertas no 
site www.jovensdopresen-
te.com.br.  Palestrantes: 

em atraso do IPTU/2015.
Dessa forma, os mu-
nícipes não precisarão 
mais se dirigir a Prefei-
tura de Tremembé para 
efetivação do cálculo.

ção, como conserto de cal-
çadas, limpeza de vegeta-
ção, além de pintura geral 
e caiação. Até o dia 23 de 
outubro, das 7 às 17 horas, 
será permitido aos muníci-
pes realizarem as constru-
ções e reformas de túmu-

da Cidadania, da OAB 
de Pindamonhangaba. 
Os agentes de trânsito do 
município estão realizan-
do um projeto piloto, tra-
balhando com bicicletas 

Agricultura - Reginaldo 
Morikawa – Diretor Su-
perintendente da Korin 
Agricultura Natural, uma 
das maiores fabricantes 
de produtos orgânicos e 
naturais do Brasil. Na Re-
vista “Dinheiro Rural”, de 
outubro deste ano, em um 
ranking com 100 pessoas 
mais influentes do agro-
negócio brasileiro, Mori-
kawa é destacado no setor 
de Proteína Animal. Saúde 
e Alimentação - Dra. Eny 
Marcia Ruggerini – Coor-
denadora do setor de Es-
piritualidade e Saúde da 
Fundação Mokiti Okada 
(M.O.A.), grupo com sede 
em São Paulo. A pediatra 
estuda há pelo menos 30 
anos o tema espirituali-
dade e saúde. Meio Am-
biente - José Luiz Choiti 
Tomita – Gerente-geral 
da Korin Meio Ambien-
te, empresa especializada 
em soluções eficazes para 
a preservação ambiental 
através de processos bio-
tecnológicos com a utili-
zação de microrganismos 
naturais e benéficos ao 
meio ambiente. Fundação 
Mokiti Okada A Fundação 
Mokiti Okada foi institu-
ída em 19 de janeiro de 

Com isso, otimizare-
mos  o tempo, tanto do 
servidor quanto do con-
tribuinte, buscando as-
sim maior eficiência e 
praticidade a população.

los. Os dias 28, 29 e 30 de 
outubro serão destacados 
para a limpeza geral no 
cemitério. Durante o feria-
do, haverá horário especial 
de funcionamento. Mais 
de 15 mil pessoas estão 
sendo esperadas no local. 

na abordagem de ciclis-
tas, entregando panfle-
tos com orientações so-
bre o uso das ciclovias e 
normas de seguran-
ça no uso da bicicleta. 

1971 como uma entidade 
jurídica de direito priva-
do, sem fins lucrativos, 
considerada de Utilidade 
Pública Federal. Com atu-
ação em todo o território 
nacional, desenvolve pro-
jetos que viabilizam a for-
mação de uma sociedade 
harmoniosa e progressista.
R e c e n t e m e n -
te o seu fundador, 
Mokiti Okada, foi home-
nageado no VI Festival 
de Gastronomia Orgânica 
2015, realizado em São 
Paulo, por seus princípios 
no âmbito da agricultura 
e da alimentação natural. 
A Fundação é conside-
rada referência em agri-
cultura urbana, graças 
ao seu projeto Horta em 
Casa, com cursos minis-
trados pessoal e virtual-
mente para todo o Brasil.
Saiba mais em www.fmo.
org.br Jovens do Presente – 
Conectados com o planeta 
Data: 14/11/2015
Horário: das 14h00 às 17h30
Local: Sesc Taubaté - 
Avenida Engenhei-
ro Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Espla-
nada Santa Terezinha 
Entrada (Um quilo de 
alimento não-perecível)

Em Tremembé Caixa 
Federal e Lotéricas 
estão realizando o 

cálculo de parcelas em 
atraso do IPTU/2015

Cemitério Municipal de 
Pinda tem horários

especiais para
feriado de Finados

Trânsito na Semana da 
Cidadania em Pinda

Vale do Paraíba recebe 
evento que debaterá 
qualidade de vida e 

meio ambiente


