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A GAzetA dos Municípios

Evento gastronômico reu-
nirá expositores de do-
ces e queijos, revelando 
os sabores tradicionais 
da Serra da Mantiqueira
Nos dias 07 e 08 de no-
vembro de 2015, o muni-
cípio de Monteiro Lobato 
promove a “II Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 
fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
Ingredientes: As receitas 
vão desde queijos, doces 

Atrações prometem di-
vertir todas as famí-
lias e fazer o “esquen-
ta” para o Verão 2016.
Seis eventos vão transfor-
mar Caraguá em um des-
tino completo, que reunirá 
lazer, diversão e entrete-
nimento em novembro. A 
cidade programou atra-
ções musicais, gastronô-
micas, culturais, esporti-
vas que começam no dia 4 
de Novembro e terminam 
no dia 29. O “Novembro 
Total” mostra que Cara-
guá está preocupada em 
fomentar a cidade, por 
meio do turismo qualifi-
cado e segmentado. Pe-
gue sua agenda e anote o 
que vem por aí: Night Of 
The Jumps - Campeona-
to Mundial de MotoCross 
Freestyle – Os melhores 
pilotos do mundo farão 
manobras radicais e inu-
sitadas em uma arena que 
será montada no Centro de 
Eventos do Litoral Norte, 
na praia do Porto Novo. 
O Campeonato Mundial 
de Freestyle será nos dias 
6 e 7 de novembro e os 
ingressos devem ser tro-
cados a partir do dia 19 de 
outubro, na sede da Secre-
taria de Turismo por 2kg 
de feijão ou arroz, que dão 
direito à arquibancada nos 
dois dias do evento. Fórum 
Brasileiro de Turismo – O 
turismo no Brasil é um dos 
setores que mais crescem 
anualmente devido à ca-
pacidade do País ter abun-
dantes ofertas naturais de 
atrativos. E Caraguá é a 
porta de entrada para o Li-
toral Norte Paulista, na re-
gião que mais é procurada 

tradicionais de leite, abó-
bora, goiabada, rapadura 
e melado; passando por 
bolos confeitados, coca-
das, paçoca de pilão, ge-
leias artesanais de frutas, 
entre outras sobremesas 
de dar água na boca e que 
retratam os sobores da 
roça e da Serra da Manti-
queira. O evento também 
apresentará a produção 
rural de Monteiro Lobato 
com a venda de hortali-
ças, legumes e cogumelos.
Programação: A festa 
ocorre na Praça Deputado 
Cunha Bueno, centro de 
Monteiro Lobato em 07 
e 08 de novembro (sába-
do e domingo) no período 
das 10h às 17h. Além dos 

por turistas e veranistas o 
ano inteiro. Entre os dias 6 
e 8 de novembro, o Fórum 
Brasileiro de Turismo de-
baterá no Teatro Mario Co-
vas a mobilidade urbana, 
leis e impedimentos, inter-
câmbio, turismo regional 
como fator de geração de 
crescimento econômico, 
emprego e bem social. 2º 
Festival Internacional de 
Música – Novembro é o 
mês do músico, que será 
celebrado com a segunda 
edição do Festival Inter-
nacional de Música, entre 
os dias 4 e 22, na Praça da 
Cultura (Praia do Centro), 
Teatro Mario Covas, Praça 
Cândido Motta, Auditório 
da Fundacc e na Praça do 
Caiçara. Com extensa pro-
gramação gratuita, o even-
to tem por objetivo con-
tribuir com a difusão e o 
fomento da música instru-
mental, coral e de concerto 
da região. A abertura será 
com a Caraguá Jazz Sinfô-
nica, no dia 4 de novem-
bro, às 20h30 no TMC. 
Já o encerramento será no 
mesmo local no dia 22, 
às 18h, com a Banda Sin-
fônica do Estado de São 
Paulo. Encerramento do 
Festival Cultural Gastro-
nômico Cachaça Gourmet 
& Café Litoral – Após o 
circuito nos restaurantes, 
o Festival Cachaça Gour-
met terá encerramento em 
grande estilo na Praça da 
Cultura (Praia do Centro) 
nos dias 13 e 14 de no-
vembro. No evento aberto 
ao público, os organizado-
res prometem muita gas-
tronomia, com a presença 
dos 27 restaurantes parti-

estandes de gastronomia 
haverá opções de artesa-
nato e manifestações cul-
turais, entre eles, o grupo 
de de Bonecos Pereirões, 
um dos mais tradicionais 
do Vale do Paraíba. A “II 
Festa do Doce & Queijo” 
é realizada pelo Conse-
lho Municipal de Turismo 
(COMTUR) com o apoio 
da Prefeitura de Mon-
teiro Lobato. Serviço: II 
Festa do Doce & Queijo
Monteiro Lobato-SP Dias 
07 e 08 de novembro (Sá-
bado e Domingo) Local: 
Praça Deputado Cunha 
Bueno, 180 – centro.
Horário: Das 10h às 17h
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3979-1314

cipantes, shows musicais 
de Dudu Nobre, Magnatas 
do Samba e artistas locais, 
além de degustação de vá-
rias marcas de cachaças 
direto do produtor. Rock 
com Cerveja Festival – O 
2º Festival Internacional 
de Música apresenta nos 
dias 20 e 21 de novembro, 
a primeira edição do rock 
com Cerveja Festival, um 
evento que promete mo-
vimentar ainda mais a ci-
dade com apresentações 
musicais de clássicos da 
década de 1980, com par-
ticipação das cervejarias 
artesanais. As atrações 
já confirmadas são Kiko 
Zambianchi, no dia 20, e 
Fernanda Abreu/Maurício 
Gasperine no dia 21. Os 
shows serão gratuitos na 
Praça da Cultura (Praia 
do Centro). Imperdível. 
Mega Caraguá Encontro 
Nacional de Motociclis-
tas – A cultura é capaz de 
transformar uma socieda-
de, por meio de reflexões e 
construções coletivas, pro-
movendo a solidariedade e 
a promoção da pessoa hu-
mana. Com isso, o Mega-
Caraguá assume uma fun-
ção social e de difusão da 
cultura do motocilista, ca-
paz de impulsionar ações 
de cidadania e de respon-
sabilidade social para as 
gerações atuais e futuras. 
O evento será reali-
zado entre os dias 27 
e 29 de novembro, 
na Praça da Cultura 
(Praia do Centro) e a 
programação comple-
ta estará disponível em 
breve no sitewww.ca-
raguatatuba.sp.gov.br.

Monteiro Lobato
promove

II Festa do
Doce & Queijo

“Novembro Total”
Consolida Caraguá

como cidade ideal para 
Eventos Turísticos

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato, por meio da Se-
cretária de Finanças e Tri-
butação, comunica que a 
partir de 1° de outubro as 
notas fiscais de serviços 
emitidas deverão ser ele-

trônicas. Ficam obrigados 
a emitir nota fiscal eletrô-
nica a partir de 1° de outu-
bro de 2015, independente 
da atividade de prestação 
de serviço. Mais informa-
ções no Departamento de 

Tributos, localizado na 
Central do Cidadão, Rua 
Humberto Capelli, 11 – 
Monteiro Lobato – SP 
Telefone: (12) 3979-1513
E-mail: tributos@mon-
te i ro loba to . sp .gov.b r 

Atenção empresários e comerciantes 
de Monteiro Lobato

Blitze de fiscalização da 
Lei Seca foram realizadas 
entre a noite deste domin-
go (18) e madrugada de se-
gunda (19). Ao todo, 160 
condutores foram subme-
tidos ao teste do etilômetro
O Programa Direção Se-
gura – ação coordenada 
pelo Detran.SP para a 
prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consu-
mo de álcool combinado 
com direção – autuou 13 
pessoas em operações de 
fiscalização da Lei Seca 
em Taubaté. As blitze fo-
ram realizadas na Avenida 
Itália e Rua Santa Luiza 
Marilac durante a noite de 
domingo (18) e a madru-
gada de segunda (19). Ao 
todo, foram aplicados 160 
testes do etilômetro (co-
nhecidos por bafômetro). 

Do total, 10 condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 1.915,40 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses. Três 
desses motoristas, além 
das penalidades acima, 
responderão na Justiça 
por crime de trânsito. Eles 
apresentaram índice a par-
tir de 0,34 miligramas de 
álcool por litro de ar expe-
lido no teste do etilômetro 
ou tiveram a embriaguez 
atestada em exame clínico 
realizado por médico-pe-
rito da Polícia Técnico-
Científica. Se condenados, 
poderão cumprir de seis 
meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei 
Seca, também conhecida 

como “tolerância zero”. 
Outros três condutores 
foram autuados de acordo 
com o artigo 277 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB) por terem se recu-
sado a realizar o teste do 
etilômetro. Eles também 
receberão as mesmas pe-
nalidades. Ação integrada 
– Lançado no Carnaval de 
2013, o Programa Direção 
Segura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica. Pela Lei Seca 
(lei 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados 
em fiscalizações têm di-
reito a ampla defesa, até 
que a CNH seja efeti-
vamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer 
a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

Programa Direção Segura autua 
13 motoristas em Taubaté
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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

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vagarosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.

Humor

A professora entusiasmada elogia redação da aluna:
- Está ótima! Não teve nenhuma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha...
***
A mãe pergunta:
- Filho, por que é que quando eu pergunto se você foi à aula você fecha os olhos?
- É porque a minha professora costuma dizer que vê nos meus olhos quando eu 
minto.
***
O professor diz:
- João tem 6 laranjas. Pedro deu-lhe 12 e ele deu 7 ao Antônio. Com quantas laran-
jas ele ficou? 
Diante deste complicado problema foi geral o silêncio de total classe.
- Então? Ninguém sabe a resposta?
E um aluno, responde:
- É que nós, nessas contas, só fazemos com maçãs!
***
E a menina chegando em casa, comenta com a mãe:
- Sabe mamãe, minha redação comoveu a professora.
- É mesmo?
- Sim. Ela disse-me que lhe dava pena.
***
O noivo ao padre:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento...

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em si-
lêncio, observando os passos da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio 
é aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, 
na intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante 
que vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos te-
mer. A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que 
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para outra oportunidade melhor. Tenha paci-
ência, pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão 
aprendendo as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu direi que tu és.

Homem galinha se tomar chuva vira canja.

É melhor não cutucar a onça cm vara curta.

Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.

É melhor prevenir do que remediar.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

Blitze de fiscalização da 
Lei Seca foram realizadas 
entre a noite desta sexta 
(16) e madrugada de sá-
bado (17). Ao todo, 194 
condutores foram subme-
tidos ao teste do etilôme-
tro. O Programa Direção 
Segura – ação coordena-
da pelo Detran.SP para a 
prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consu-
mo de álcool combinado 
com direção – autuou 15 
pessoas em operações 
de fiscalização da Lei 
Seca em Caraguatatuba.
As blitze foram realizadas 
na avenida Artur Costa 
Filho durante a noite de 
sexta (16) e a madrugada 
de sábado (17). Ao todo, 
foram aplicados 194 tes-
tes do etilômetro (conhe-
cidos por bafômetro).

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência deempregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-

Como se cadastrar
Para ter acesso àsoportuni-
dades basta acessar o site:  
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br   criar login, se-
nha e informar osdados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento doem-

Do total, 15 condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 1.915,40 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses. Seis 
desses motoristas, além 
das penalidades acima, 
responderão na Justiça 
por crime de trânsito. Eles 
apresentaram índice a par-
tir de 0,34 miligramas de 
álcool por litro de ar expe-
lido no teste do etilômetro 
ou tiveram a embriaguez 
atestada em exame clínico 
realizado por médico-pe-
rito da Polícia Técnico-
Científica. Se condenados, 
poderão cumprir de seis 
meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei 
Seca, também conhecida 

go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana  567 va-

pregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.
Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 

como “tolerância zero”.   
Outros dois condutores 
foram autuados de acordo 
com o artigo 277 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB) por terem se recu-
sado a realizar o teste do 
etilômetro. Eles também 
receberão as mesmas pe-
nalidades. Ação integrada  
– Lançado no Carnaval de 
2013, o Programa Direção 
Segura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica. Pela Lei Seca 
(lei 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados 
em fiscalizações têm di-
reito a ampla defesa, até 
que a CNH seja efeti-
vamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer 
a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

gas de trabalho divididas 
entre as áreas de constru-
ção civil, comércio, ser-
viços, entre outras, para 
Vale do Paraíba e região.

agosto de 2008, oprogra-
ma  recolocou no merca-
do de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego 
,acesse:  www.empre-
gasaopaulo.sp.gov.br  .

Programa Direção Segura 
autua 15 motoristas em

Caraguatatuba

Emprega São Paulo
Mais Emprego

oferece 567 oportunidades 
para o Vale do Paraíba 
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6139 Livro D-23 * Fls. 134 v 
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO COSTA DO NASCIMENTO e ALINE IRIS AMARAL 
FIGUEIRA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Códi-
go Civil brasileiro. O habilitante é natural de Santos - SP, nascido a 25 de agosto de 1986, de profissão 
azulejista, residente na Rua Pedro Celete nº 959, Jardim dos Eucaliptos, nesta Cidade, filho de GILSON 
RAIMUNDO DO NASCIMENTO (53 anos), nascido na data de 18 de abril de 1962, residente Santos/SP, 
natural de Santos/SP e de SONIA COSTA DO NASCIMENTO (52 anos), nascida na data de 11 de junho de 
1963, residente Santos/SP, natural de Rio de Janeiro/RJ. A habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 22 
de janeiro de 1991, de profissão esteticista, residente no mesmo endereço do contraente, filha de ELIZEU 
FIGUEIRA (57 anos), nascido na data de 19 de março de 1958, residente Tremembé/SP, natural de Lagoi-
nha/SP e de ELZALETE AMARAL FIGUEIRA (56 anos), nascida na data de 17 de novembro de 1958, 
residente Tremembé/SP, natural de Natividade da Serra/SP. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-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, 16 de outubro de 2015. 

DITAL DE PROCLAMAS Nº 6140 Livro D-23 * Fls. 135   
Faço saber que pretendem se casar HELIEU LOPES FERREIRA e LINDINEZ MENDONÇA DA SILVA, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasilei-
ro. O habilitante é natural de Petrolina - PE, nascido a 23 de dezembro de 1992, de profissão ajudante geral, 
residente na Estrada Municipal Kiunoske Kanegae nº 1935, nesta Cidade, filho de ELIAS LOPES FERREI-
RA (50 anos), nascido na data de 10 de maio de 1965 e de MARIA BALBINO ALEXANDRE FERREIRA 
(62 anos), nascida na data de 10 de fevereiro de 1953, residentes Tremembé/SP, natural de Venturosa/PE. A 
habilitante é natural de São Paulo - SP, nascido a 27 de janeiro de 1994, de profissão monitora de produção, 
residente Rua Bem-te-vi nº530, Loteamento Jomabe II, em Caçapava, filha de NELSON JOSÉ DA SILVA 
(48 anos), nascido na data de 2 de junho de 1967, residente Caçapava/SP, natural de Ipiranga/SP e de 
DILMA MENDONÇA DA SILVA (41 anos), nascida na data de 25 de outubro de 1973, residente Palmeira 
dos Indios/AL, natural de Palmeira dos Indios/AL. 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, 16 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

JOSE TADEU DE CARVALHO, torna público que haverá 
uma carvoaria (Produção de Carvão Vegetal), de acordo 
com as normas da Cetesb., sito à Estrada Municipal Bom 
Retiro, Bairro da Santa Criz Natividade da Serra/SP.



20 de outubro de 2015página 4 A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, abre na 
próxima semana as inscri-
ções para a 4ª etapa do Cir-
cuito Taubateano de Corri-
da de Rua, que acontece 
dia 8 de novembro, com 
saída às 8h do CAVEX.
As inscrições são pre-
senciais e acontecem nos 
dias 22 e 23 de outubro, 
das 9h às 17h, na sede da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer, à rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva 
(complexo esportivo da 
CTI). É preciso apresen-
tar documento com foto e 
cada pessoa pode fazer a 
inscrição dela própria e de 
mais quatro participantes. 

Atendendo às solicitações 
dos moradores, o bairro 
do Bonsucesso recebeu, 
nesta sexta-feira (17), o 
seu centro comunitário. O 
prédio recebeu a denomi-
nação de “Frei Sérgio Sta-
chera”, de acordo com a 
lei 33/2015, de autoria do 
vereador Ricardo Piorino. 
O investimento total da 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba e equipes da 
Prefeitura e Sabesp estive-
ram quarta no Goiabal, em 
reunião com a população 
do bairro e do Shangri-la, 
sobre as obras do sistema 
de esgotos sanitários rea-
lizadas no local. A partir 
de agora, os moradores já 
podem solicitar à Sabesp a 
ligação do esgoto em suas 
residências. Na oportuni-
dade, a agência de aten-
dimento móvel esteve no 
bairro e atendeu mais de 
80 moradores do Goiabal. 
Nesta sexta-feira (16) e 
sábado (17), o centro de 
atendimento da Sabesp es-
tará no Shangri-lá, na rua 
19, número 54, em frente 
à casa da Dona Noêmia, 
para receber os pedidos 
de ligação de esgoto, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16 horas, nos dois dias.
O diretor da Sabesp em 
Pindamonhangaba, José 

Já na quarta-feira, 21, 
acontece a confirmação 
dos corredores que fize-
ram a 3ª etapa. Para isso 
é necessário que o atleta 
vá até a Secretaria de Es-
portes e Lazer e apresen-
te documento com foto. 
Essas pessoas têm priori-
dade por terem participa-
do das etapas anteriores.
No dia 7 de novembro 
acontece a entrega dos 
kits aos competidores, 
das 9h às 17h, também 
na própria Secretaria.
A última etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua será realizada no dia 
5 de dezembro, aniversá-
rio de Taubaté. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 

Prefeitura na obra foi de 
R$638.405,10. Com área 
construída de 368,30m², 
o projeto contempla sa-
lão principal com palco, 
sala de depósito, dois sa-
nitários, arquivo, copa, 
área de serviço, vestiário 
e sala multiuso. Na área 
externa, estacionamen-
to com piso intertravado, 

Fonseca Marcondes Jú-
nior, salientou que é a pri-
meira vez que esse atendi-
mento móvel está em nossa 
cidade, oferecendo maior 
comodidade e agilidade à 
população atendida. “Com 
essa nova obra, os indica-
dores nesta área em Pinda-
monhangaba se equiparam 
aos melhores do mundo, 
com 100% de água, 100% 
de coleta de esgoto e 100% 
de tratamento”, disse.
A obra foi realizada pela 
Sabesp, na Estrada Mu-
nicipal do Goiabal. As 
obras do sistema de esgo-
tos sanitários contempla-
ram estações elevatórias 
de esgoto, rede coletora 
de esgotos, coletores tron-
co e linhas de recalque. 
As obras foram iniciadas 
no dia 17 de fevereiro de 
2014 e finalizadas em 10 
de setembro deste ano. 
Segundo estimativas da 
Sabesp, a população be-

3624-8740. Serviço: 21/10 
- Confirmação dos atle-
tas que fizeram a 3ª etapa
22 e 23/10 - Inscrições 
para a 4ª etapa do Cir-
cuito Taubateano de Cor-
rida de Rua – CAVEX) 
7/11 - Retirada dos kits
*O interessado deve com-
parecer pessoalmente na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer (rua Edmundo Mo-
rewood, s/n – Estiva), 
nas datas mencionadas, 
das 9h às 17h, munido 
de documento com foto. 
8/11 - 4ª Etapa do Cir-
cuito Taubateano de Cor-
rida de Rua – CAVEX
Horário: 8h Local: CAVEX 
– Estrada dos Remédios, 
2135 – Jardim América.

iluminação com postes, 
muro e grade na frente no 
prédio, além de concerti-
na garantindo a segurança 
do prédio. O centro co-
munitário do Bonsucesso 
está localizado na Rodo-
via Caio Gomes Figueire-
do, ao lado da unidade de 
saúde, em frente ao aces-
so para o bairro Queiroz. 

neficiada é de 2.300 ha-
bitantes. O investimento 
foi de R$ 3.199.404,64, 
mais R$ 2.000.000,00 (em 
materiais, equipamentos 
e desapropriações). Para 
o presidente da Socieda-
de Amigos do bairro do 
Goiabal, Sidney Betarelli, 
o esgoto é muito impor-
tante, pois vai possibilitar 
que em breve o bairro pos-
sa receber a pavimentação 
asfáltica. Para o prefei-
to de Pindamonhangaba, 
a nova obra faz parte do 
comprometimento da ad-
ministração municipal 
com toda a cidade, ofere-
cendo cada vez mais quali-
dade de vida à população. 
“Após as obras de ligação 
do esgoto e a liberação 
pela promotoria do lote-
amento, a pavimentação 
asfáltica poderá ser rea-
lizada, agregando ainda 
mais valor às proprieda-
des”, informou o prefeito.

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para 
4ª etapa do Circuito 

Taubateano de
Corrida de Rua

População do Bonsucesso 
ganha centro comunitário

em Pindamonhangaba

Moradores do Goiabal e 
Shangri-la podem pedir

ligação de esgoto em Pinda

O Esporte Clube Tauba-
té recebeu uma boa 
notícia nesta semana. 
A goleira Vanessa Fer-
reira da Silva foi convo-
cada pela Seleção Bra-
sileira Feminina Sub-20 

Fiscalizaçãoda velocida-
de na SP-055 terá início 
à 0h do dia 20 de outubro
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
informa que foipublicada 
no Diário Oficial do dia 
16 de outubro de 2015 a 
homologação de um no-
voponto de fiscalização 
de velocidade na Rodovia 

Interessados em abrir 
um negócio e empresá-
rios de Caçapava vão 
ter informações gra-
tuitas sobre gestão no 
Sebrae Móvel, que estará 
na Praça da Bandeira, re-
gião central, na próxima 
semana. A iniciativa tem 
apoio do governo munici-
pal. O escritório itinerante 
do Sebrae vai ficar insta-
lado no local de segunda 
a quinta (19 a 22/10), das 
9h às 17h. O objetivo é 
tirar dúvidas e orientar os 

para disputar o Sul-A-
mericano da categoria.
Vanessa tem 17 anos e se 
apresenta no próximo dia 19 
no Cento de Treinamento 
João Havelange, em 
Pinheiral , Rio de Ja-

Doutor Manoel Hyppoli-
to Rego(SP-055), em São 
Sebastião.    A fiscalização 
terá inicio à 0h da próxima 
terça-feira, 20 deoutubro. 
A rodovia encontra-sede-
vidamente sinalizada, com 
placas indicando o limite 
de velocidade e afiscaliza-
ção eletrônica no trecho.  
O equipamento foi homo-

empreendedores sobre te-
mas como formalização, 
planejamento, finanças, 
marketing, recursos hu-
manos e legislação. A ação 
também reunirá parceiros 
do Banco do Povo, PAT 
(Posto de Atendimento 
ao Trabalhador), Time do 
Emprego e Acessa SP. Os 
interessados que passarem 
pela Praça da Bandeira 
também poderão obter in-
formações sobre o portfó-
lio de produtos e progra-
mação de palestras, cursos 

neiro. Ao todo 28 atle-
tas foram convocadas.
A competição será re-
alizada em novembro 
na cidade de Santos e 
é classificatória para a 
Copa do Mundo de 2016.

logado conforme a Reso-
lução 396, de13/12/2011, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), 
e Portaria SUP/DER-
039de 18/06/03, e está 
devidamente aprovado 
e registrado no Institu-
to deMetrologia, Nor-
malização e Qualidade 
Industrial (INMETRO).

e workshops do Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos. Se-
brae Móvel em Caçapava 
Data: 19 a 22 de outubro 
Horário: 9h às 17h 
Local: Praça da Bandei-
ra, centro Mais infor-
mações podem ser obti-
das pelos telefones (12) 
3519-4810 (Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos) e 
(12) 3653-7321 (secretaria 
da indústria e comércio e 
agricultura de Caçapava)

Goleira do Taubaté é convocada 
pela Seleção Brasileira Sub-20

DER homologa Lombada
Eletrônica  em São Sebastião

Caçapava recebe o Sebrae Móvel


