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A GAzetA dos Municípios

Os interessados em fa-
zer o Natal das crianças 
mais feliz podem contri-
buir com a campanha re-
alizada pelo município. O 
Fundo Social de Solida-
riedade está promovendo 
a campanha “Natal So-
lidário”. A arrecadação 
dos brinquedos será feita 
até o dia 04 de dezembro. 
Podem ser doados brin-
quedos novos ou em bom 
estado de conservação.
O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba conta com o 
apoio da Prefeitura e de 
diversos parceiros para 
fazer a arrecadação dos 
brinquedos. Toda a popu-
lação pode colaborar com 
as entidades que atendem 
as crianças do município. 
Os beneficiados serão os 
moradores atendidos em 
uma das seguintes institui-
ções: Associação São Ga-
briel; Associação AMAR; 
Casa da Amizade; Casa do 

Os atletas que participa-
ram das etapas do Circui-
to Corrida de Rua terão o 
prazo de 23 a 25 de no-
vembro para confirmar 
a participação na última 
etapa. Ao todo, são ofere-
cidas 600 vagas e a confir-
mação pode ser realizada 
das 8h30 às 11h30 e das 15 
às 18 horas, no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi.

Novembro é o mês de 
prevenção da saúde do 
homem e a Prefeitura 
realiza uma série de ati-
vidades. Todas as uni-
dades de saúde possuem 
programação destinada 
à campanha “Novembro 
Azul”. Para participar das 
atividades basta ir à unida-
de mais próxima de casa.
Na manhã de terça-feira 
foi promovida a Caminha-
da Azul em Moreira César. 
Esta atividade física con-
tou com o apoio de pro-
fissionais da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer, Secretaria de Saúde, 
Associação Terapia e La-
zer, profissionais da uni-
dade de saúde do Vale das 
Acácias, e com a participa-
ção dos alunos das escolas 
estaduais Rubens Zamith 
e Deputado Claro César.

Caminho; Lar Padre Vita; 
Projeto Crescer; SOS; 
Amor Exigente e Jataí.
De acordo com o coorde-
nador do Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba, o objetivo 
deste ano é arrecadar 20 
mil brinquedos. Além das 
entidades, as crianças das 
famílias cadastradas no 
Conselho Municipal de 
Assistência Social tam-
bém serão beneficiadas.
Veja os locais onde pode 
deixar a sua doação
ACIP - Associação Co-
mercial e Industrial 
de Pindamonhangaba
Escola Ângelo Paz da Silva
Escola Moacyr de Almeida
Escola Dr. Alfredo Pujol
Drogalar, Rv Confecções
Pinda Pneus
Livraria Betel
Supermercado Excelsior 
Neto Jeans
Clínica Pinda
Condomínio Real Ville
Shopping Pátio Pinda

A 4ª Etapa acontece no 
dia 06 de dezembro, 
às 19 horas, em Mo-
reira César. O Circuito 
Corrida de Rua é pro-
movido pela Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. De 
acordo com a organiza-
ção, caso sobre vagas, as 
novas inscrições serão 

A campanha “Novembro 
Azul” tem como tema cen-
tral a prevenção ao câncer 
de próstata, entretanto, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem divulgado 
a necessidade dos cuida-
dos com a saúde de forma 
global. A cidade realiza 
distribuição de materiais 
informativos e orientações 
à população masculina.
No dia 13 teve roda de 
conversa com os pais e 
alunos da escola estadu-
al Ryoiti Yassuda, no sá-
bado ocorreram as ações 
de prevenção na praça 
Monsenhor Marcondes, 
na segunda os médicos e 
enfermeiros participaram 
de uma atualização em 
saúde do homem, na ter-
ça teve um trabalho sobre 
saúde do homem com os 
munícipes que atuam no 

Restaurante Kibe Kids
Food Company
Banco do Brasil
Colégio Anglo
G e r d a u
Anhanguera Educacional
Portal Express
Dóris Magazine
Lydia Modas
Delegacia da Mulher 
Etec João Gomes de Araújo 
Casa da Bolas
Paineiras Country Club
Associação dos Ser-
vidores Públicos Mu-
nicipais de Pinda
Diniz Disco
O Lojão Magazine
Escolástico Calçados
D i s p a v
Lojas 10
O A B
Faculdade San-
ta Cecília - Fasc
FUNVIC - Fapi
Fundo Social de 
S o l i d a r i e d a d e
Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba 
e prédios da Prefeitura

feitas nos dias 26 e 27.
Maria Luciana Siqueira 
Paula venceu as três eta-
pas anteriores e agrade-
ce ao treinador Emerson 
Iser Bem e parabeniza a 
Prefeitura pela organiza-
ção da prova. Ela comen-
ta que é muito importante 
essas corridas porque dá 
oportunidade às pessoas 
para fazer atividade física.

PEAD - Programa Emer-
gencial de Auxílio ao De-
sempregado. Na quarta 
(18) teve o programa de 
rádio sobre a campanha 
na emissora 107.1 FM e 
uma palestra para os alu-
nos do curso de Eletricis-
ta no Vale das Acácias.
Nesta sexta-feira haverá 
uma palestra sobre hábitos 
saudáveis e prevenção de 
doenças na Secretaria de 
Obras, às 15 horas, e no 
domingo ocorre a Pedala-
da Azul, a partir das  7h30, 
a saída será em frente ao 
“João do Pulo” e é obri-
gatório o uso de capacete.
No dia 28 haverá uma ação 
social com palestra e pan-
fletagem na praça do Vale 
das Acácias, em parceria 
com a igreja Quadran-
gular da Terra dos Ipês 
II, a partir das 15 horas.

Arrecadação de brinquedos 
beneficia crianças carentes

Circuito Corrida de Rua 
de Pinda abre prazo para
confirmação de inscrição

Prefeitura de Pinda
promove atividades

sobre Saúde do Homem

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
apresentou nesta quar-
ta-feira, 18, o masco-
te oficial da equipe do 
Vôlei Taubaté no Via 
Vale Garden Shopping. 
Baté é o nome do 
mais novo torcedor e 
animador de torci-
da da equipe nos jo-
gos que acontecerem 

no ginásio do Abaeté.
Na oportunidade tam-
bém foi apresentado o 
uniforme do time na 
Superliga 2015/2016 e 
após os lançamentos, 
os jogadores realizaram 
uma sessão de autógrafos 
e fotos com os torcedores.
Durante o evento, 
ainda ocorreu à troca dos 
ingressos para o jogo do 
dia 21/11 (sábado) con-

tra o Minas Tênis Clu-
be, no ginásio do Abaeté.
Nesta quinta-feira, 19, as 
trocas continuam normal-
mente na loja Loucos por 
Esporte no Via Vale Gar-
den Shopping e na Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
situada Rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva.
O Via Vale Garden fica 
na Av. Dom Pedro I, 
7181 - São Gonçalo.

Vôlei Taubaté apresenta 
mascote oficial e uniforme 
para temporada 2015/2016
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de 
espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, 
a predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em 
momentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos pe-
ríodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais à flor da pele, estimulando as espinhas.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com a ex-
tremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a centralizada 
no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da clara diminui porque a 
albumina, uma proteína presente em sua composição, reage com o ar externo que 
passa pelos poros existentes na casca e, isso faz com que a gema flutue e comece 
a se deteriorar caso entre em contato com a casca do ovo. Se a partir mais estreita 
estiver voltada para baixo, a gema irá flutuar e antes de chegar na casca baterá 
numa câmara de ar localizada na mais larga. O ar entra pelos poros com bactérias, 
levedura e fungos, que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem sobre ela.

Humor

A avó pergunta à neta:
- Netinha, como é o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Dois amigos se encontraram depois de alguns anos e um deles pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Ah, cara! Nem me fale... Nós terminamos tudo!
- Sério? Mas ela era uma garota lindíssima!
- É, mas me diga uma coisa, você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa 
e infiel?
- Não, de jeito nenhum!
- Pois é... ela também não!
***
Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora, mamãe! Ou uma coisa outra...
***
O aluno chegou muito atrasado na escola e a professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por crocodilo!
- Oh,meu Deus! E você se machucou?
- Machucar não, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho.
***
O pai fala para o filho:
- Filho! Coloque a sela no cavalo velho pra mim?
- Ah, pai... Mas por que você vai com o cavalo velho?
- É que eu acho que nós temos que gastar primeiro as coisas mais velhas!
- Então por que o senhor não vai a pé?

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente e 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.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o 
seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um 
sabe a sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse voz do vento e soubessem cantar com ele, sua vida assumiria a dimen-
são do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos 
e dar vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro 
de nós, é hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma 
partida de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da 
arquibancada estarei torcendo por você.

Pensamentos, provérbios e citações

A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.

Não há marcas que o tempo não apaga.

Nem tudo que reluz é ouro.

Os últimos serão os primeiros.

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.

Pense rápido, fale devagar.

Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Quem espera sempre alcança.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Bacalhau à Zé do Pipo (Deve o seu nome a José Valentim, apelidado de “Zé do 
Pipo”, dono de um restaurante tradicional da cidade do Porto e autor da receita. Foi 
criado na década de 1940, tendo então alcançado a primeira posição num concurso 
denominado “a melhor refeição ao melhor preço”.) 

Ingredientes:

1 lombo de bacalhau (já dessalgado);
300 ml leite;
150 g cebolas (finamente cortadas);
2 gemas;
açúcar – q/n;
azeite – q/n;
óleo – q/n;
400 g batata cozida;
manteiga – q/n;
sal e pimenta do reino – q/n
azeitonas – q/n

Modo de Fazer:

Levar o lombo do bacalhau para a cocção em leite e reservar. No mesmo compasso, 
caramelizar a cebola em azeite e açúcar, até dourar bem. Reservar. Fazer a maio-
nese. Fazer um purê de batatas. Reservar. Montar o lombo do bacalhau e pincelar 
o mesmo com a maionese. Colocar as cebolas caramelizadas por cima. Colocar o 
purê de batatas ao redor do lombo e levar para gratinar por alguns minutos. Decorar 
com as azeitonas . Servir.

Cantinho do Chef

As praças Dom Epami-
nondas e Eletro, no Cen-
tro, e Vila Rica, na Estiva, 
recebem o “Show na Pra-
ça” neste fim de semana 
em Taubaté. O projeto tem 
o objetivo de levar entrete-
nimento e cultura aos visi-
tantes das praças da cidade.
No sábado, 21, acontece o 
“Sons da Cidade” na Pra-
ça Dom Epaminondas, às 
9h. O evento, comandado 

A EMEF João Batista Or-
tiz (Esplanada II), e o Pro-
jeto Músico do Futuro rea-
lizam no próximo sábado, 
21 de novembro, das 9h às 

pelo mastro Luiz Cláudio, 
acontece uma vez por mês 
com a presença de bandas 
e orquestras convidadas.
No sábado, das 14h às 
18h, o grupo de jovens 
Adonai promove a Cam-
panha de Ação e Cida-
dania na Praça da Eletro. 
Entre as ações realizadas 
estão teatro, música e ou-
tras atividades recreativas.
No domingo, 22, a 

12h, a 1ª Mostra Cultural 
Afro Brasileira. O even-
to é aberto a alunos, pais 
e comunidade. O objeti-
vo do encontro é promo-

Vila Rica recebe Da-
verton Campos & Mo-
acir, às 9h30. A dupla 
de Taubaté tem o forró 
universitário e a música 
sertaneja de raiz como 
principais estilos. Eles 
prometem tocar canções 
de artistas mais recentes 
como: Henrique & Ju-
liano, Munhoz & Maria-
no e Jads & Jadson. As 
atrações são gratuitas.

ver a pluralidade cultural 
e o respeito às diferen-
ças, culminando a cultu-
ra de paz e aproximando 
a comunidade da escola.

Show na Praça agita
Taubaté no final de semana

Escola do Esplanada II
realiza a 1ª Mostra da
Cultura Afro Brasileira

em Taubaté
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A Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) entre-
gaou nesta quinta-feira, 19 de outubro, 
mais 94 apartamentos no município de 
Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. 
Com a presença do secretário de Estado 
da Habitação, Rodrigo Garcia, o even-
to acontece às 14h30 no próprio con-
junto habitacional, Rua Benedito Gal-
vão de Castro, nº. 480, Bairro Marieta 
Azeredo, Distrito de Moreira César.
Os apartamentos têm um e dois dor-
mitórios, sala, cozinha e banheiro. Os 
imóveis possuem piso cerâmico em 
todos os cômodos, azulejo na cozinha 
e no banheiro. O residencial conta com  

sistema individualizado de medição de 
consumo de água e gás. As áreas co-
muns receberam tratamento paisagísti-
co com jardins, calçamento e sistema 
de lazer com quadra poliesportiva.
A CDHU investiu R$ 11,3 milhões 
na construção desses 94 apartamen-
tos. O empreendimento foi constru-
ído em parceria com a prefeitura, 
que doou o terreno. A Companhia 
contratou empresa, por meio de li-
citação, para construir os aparta-
mentos. Com a entrega deste con-
junto habitacional, chega a 1.492 
o número de moradias construídas 
pela CDHU em Pindamonhangaba.

As famílias beneficiadas foram sele-
cionadas por meio de sorteio público e 
terão prazo de até 25 anos para quitar 
o financiamento. As prestações serão 
subsidiadas pelo Governo do Estado 
e calculadas de acordo com a renda 
familiar. Quem ganha até três salários 
mínimos desembolsará 15% dos rendi-
mentos. Em Pindamonhangaba, 91% 
das famílias que receberão as chaves 
dos imóveis estão nessa faixa. O valor 
da menor prestação é de R$ 118,20.
A CDHU atende famílias com ren-
da entre um e dez salários mínimos, 
priorizando as que recebem até três. 
Outros requisitos para participar do 

Pindamonhangaba recebe mais 94 moradias da CDHU

Mais de 300 empresas 
apresentaram soluções 
simples e criativas para no-
vas formas de atendimento 
no setor público, por meio 
de celulares, Internet e 
mídias sociais, nas áreas 
de saúde, educação e fa-
cilidades ao cidadão (Pou-
patempo e Acessa SP). 
As empresas atenderam 
ao chamado do governo 
de São Paulo para a pri-
meira edição do Pitch Gov 
SP, programa criado com 
o objetivo de buscar nas 
startups (empresas nascen-
tes de tecnologia) soluções 
inovadoras para ajudar o 
poder público a solucio-
nar demandas da socie-
dade e, ao mesmo tempo, 
incentivar os pequenos 
empreendedores a de-
senvolver seus negócios. 
Das 304 propostas rece-
bidas, 15 foram selecio-
nadas como finalistas. 
As soluções apresentadas 
foram analisadas por pro-
fissionais das secretarias 
envolvidas e pela Associa-
ção Brasileira de Startups. 
Entre os critérios foram 
considerados a maturidade 
da solução, modelo de ne-
gócios, escala (alcance ao 
maior número de pessoas 
e com menor custo) e real 
possibilidade de imple-
mentação. O resultado fi-
nal sai até o final deste mês. 
Das 15 propostas finalis-
tas, cinco podem ser usa-
das pelos programas da 
Subsecretaria de Tecno-
logia e Serviços ao Cida-
dão. A solução da iaiNet, 
por exemplo, disponibi-
liza o uso livre do WiFi 
e monitora, por meio de 
um software instalado na 
rede sem fio, o fluxo de 

pessoas em um ambiente. 
De acordo com o presiden-
te da iaiNet, André Luiz 
Batista Aureliano, o apli-
cativo pode ser usado em 
locais como o Poupatempo 
e nas áreas da saúde, trans-
portes e outros setores de 
atendimento público com 
grande fluxo de pesso-
as. “No metrô, o sistema 
pode controlar o fluxo de 
pessoas e saber onde cada 
passageiro embarcou ou 
desembarcou, os horários 
e, com essas informações, 
o poder público tem mais 
condições para a gestão 
e planejamento das suas 
ações”, explica Aureliano. 
Outra solução inovadora 
é a Nama, um robô com 
inteligência artificial, que 
ajuda a melhorar o aten-
dimento e a reduzir cus-
tos. Instalado num posto 
Poupatempo, por exem-
plo, funcionaria como um 
atendente virtual, da se-
guinte forma: o sistema 
identifica pela rede sem fio 
um usuário com smartpho-
ne e envia uma mensagem 
perguntando se deseja usar 
seu celular para agendar 
ou obter informações de 
um serviço do Poupatem-
po. No momento em que o 
usuário aceita, pode aces-
sar o serviço e enviar sua 
pergunta por voz ou texto. 
A mensagem é “lida” pelo 
sistema, que busca no ban-
co de dados a resposta e 
em milésimos de segun-
dos responde ao cidadão. 
O mesmo recurso pode 
ser acessado pelo usuário 
pelas mídias sociais (por 
exemplo, pelo Facebook 
do Poupatempo) ou pelo 
site. “É um sistema que au-
tomatiza conversas entre 

governo e população”, co-
menta Rodrigo Scotti, pre-
sidente da startup Nama. 
Para os postos do Acessa 
SP, que oferecem inter-
net grátis para a popula-
ção, uma das soluções é 
da Handtalk, que faz tra-
dução digital e automáti-
ca de sites para a Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bras). O intérprete virtual 
Hugo (personagem 3D), 
torna a comunicação in-
terativa e de fácil com-
preensão para surdos. 
Das 15 finalistas, cinco 
propostas foram apresen-
tadas para a área de saúde 
e outras cinco para a edu-
cação. Entre as soluções 
da saúde, a startup Memed 
mostrou como funciona a 
plataforma gratuita para 
médicos, com informa-
ções organizadas de todos 
os medicamentos dispo-
níveis para prescrição. O 
principal objetivo é evitar 
erros na leitura da recei-
ta (em razão da caligrafia 
dos médicos ser muitas 
vezes incompreensível), 
além de servir como orien-
tação para a prevenção 
de doenças, como hi-
pertensão e cardíacas. 
Na educação, uma das 
soluções é da AppProva, 
que criou uma plataforma 
online para teste e diag-
nóstico de alunos e insti-
tuições de ensino. Permite 
a qualquer estudante, sem 
custo, acessar os aplica-
tivos para testar seus co-
nhecimentos por meio de 
questões inéditas, produ-
zidas pela equipe pedagó-
gica no modelo do Enem, 
questões de edições ante-
riores do Enem e dos prin-
cipais vestibulares do país. 

Mais de 300 empresas de
 tecnologia apresentam 
soluções para melhorar 

atendimento público em SP Não basta pagar a taxa de 
R$ 72,25, é preciso portar o 
licenciamento 2015. A par-
tir de 1º de dezembro, ve-
ículos estarão em situação 
irregular se circular sem 
o documento atualizado
Proprietários de veículos 
com placas de final 9 e 
caminhões com finais 6, 
7 e 8 devem realizar o li-
cenciamento obrigatório 
do exercício 2015 até o 
dia 30 de novembro. Isso 
significa que no dia 1º de 
dezembro esses veículos 
estarão em situação irre-
gular caso circulem sem 
o licenciamento 2015. 
É válido ressaltar que não 
basta pagar a taxa de li-
cenciamento, que é de R$ 
72,25. É preciso portar 
o Certificado de Regis-
tro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) atuali-
zado, conforme estabe-
lece o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), 
válido em todo o país. 
O serviço pode ser feito 
de forma eletrônica via 
sistema bancário, com 
entrega do CRLV pelos 
Correios, ou presencial-
mente nos postos do De-
tran.SP e do Poupatempo. 
Quem optar pela entrega 
via postagem precisa fa-
zer o licenciamento com 
antecedência para rece-
ber o documento até o fi-
nal do mês. Após a emis-
são do CRLV, o prazo 
de entrega dos Correios 
é de até sete dias úteis. 
Conduzir veículo com o 

licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário 
do proprietário, além de 
apreensão e remoção do 
veículo. Já conduzir sem 
portar o documento, mes-
mo que o licenciamento 
esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado. 
No Estado de São Paulo, 
o calendário de licencia-
mento é entre abril e de-
zembro, de acordo com o 
final da placa. Já os veí-
culos de carga (caminhão) 
devem ser licenciados en-
tre setembro e dezembro. 
Alerta via push – O De-
tran.SP envia lembrete 
sobre o prazo para licen-
ciamento por meio de 
push, que são mensagens 
enviadas por aplicativos 
aos dispositivos móveis,
como celular e table-
te. Para receber o avi-
so, basta baixar gratui-
tamente o aplicativo 
“Detran.SP” nas lojas vir-
tuais Google Play ou Apple. 
O aviso é enviado ao usu-
ário que não tiver feito o 
licenciamento até o come-
ço do mês correspondente 
ao final de placa de seu 
veículo, quando o licen-
ciamento é obrigatório. 
Para receber a notificação 
push, o motorista deve 
habilitar a opção de re-

cebimento deste tipo de 
alerta em seu aparelho. 
Passo a passo – A taxa 
de licenciamento para o 
exercício 2015 é de R$ 
72,25 e pode ser paga na 
internet, em caixas eletrô-
nicos ou nas agências dos 
bancos credenciados. Ao 
realizar o licenciamento, 
é preciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, segu-
ro obrigatório e multas. 
O pagamento deve ser 
feito por meio do núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Cor-
reios, é necessário pagar 
o valor adicional de R$ 
11, referente à postagem. 
É imprescindível que o 
endereço esteja atualiza-
do no Detran.SP. Caso 
contrário, não será pos-
sível fazer a entrega e o 
cidadão terá de retirar o 
documento em uma uni-
dade de atendimento. 
Quem preferir fazer o li-
cenciamento presencial-
mente deve apresentar 
o comprovante de paga-
mento e um documento de 
identificação na unidade 
do Detran.SP na qual o ve-
ículo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Lembrando que nessa mo-
dalidade não se deve pagar 
o valor de envio pelos Cor-
reios. O serviço pode ser 
feito pelo proprietário do 
veículo, procurador ou por 
parentes próximos (pais, 
filhos, irmãos e cônjuge). 

Veículos com placas de final 9 e 
caminhões com finais 6, 7 e 8 

devem ser licenciados até 
o final de novembro 

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 19/11/2015 e 19/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 148, Termo nº 6167
Faço saber que pretendem se casar HAILTON RIBEIRO CARDOSO e MARIA LUCIANA 
DE CAMPOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 
1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 17 de abril de 
1985, de profissão servente, estado civil solteiro, residente na na Rua Doze de Outubro, 
nº162, Centro, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO CARDOSO, brasileiro, 62 anos, 
nascido na data de 7 de junho de 1953 e de VERA LUCIA RIBEIRO CARDOSO, brasileira, 
54 anos, nascida na data de 31 de março de 1961, residentes em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 20 de julho de 1989, de profissão 
do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de MA-
RIA APARECIDA DE CAMPOS, brasileira, 62 anos, nascida na data de 17 de agosto de 
1953, residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/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, 19/11/2015.

Tremembé, 20 de novembro de 2015.

Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

 

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de         
   São Bento do Sapucaí 

Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 
Sede: Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jard. Sta Terezinha – C.Postal 12 – Tel: PABX/FAX (12) 3971-6110 

Deptº de Cadastro/Tributação/Posturas: Rua Dr. Gama Rodrigues, nº 39 – centro – Tel: (12)3971-1658 
e-mail: cadastro@saobentodosapucai.sp.gov.br  - site: www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

COMUNICADO! 
São Bento do Sapucaí, Novembro de 2.015 

Prezados Contribuintes: 

Levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias, que foi aprovada a Lei 
Complementar Municipal nº 1807 de 09/11/2015 que anistia e concede 
desconto de multa e juros nas Dívidas Tributárias inscritas em Dívida Ativa. 

 
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí está concedendo 

ANISTIA TOTAL E DESCONTO NAS MULTAS E JUROS para 
pagamento de todos os tributos municipais inscritos em Dívida Ativa (IPTU, 
ISS, Taxas.....). 
 

Além desse desconto, o contribuinte poderá, ainda, parcelar o restante do 
débito em até 24 vezes. 
 

O prazo para requerer o benefício vai até o dia 08/02/16 e não haverá 
prorrogação. 
 

Não percam esta oportunidade!!!!!!!!! Procure o setor de Cadastro da 
Prefeitura Municipal para fazer sua negociação. 
 

 
Atenciosamente. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
  

A Prefeitura de Tauba-
té deve concluir até 
esta semana, as obras 
de recuperação asfál-
tica na rua Marechal 
Deodoro, região central. 
Assim, chegam a quatro 
as vias a receberem o novo 
pavimento em 19 dias. 
Desde o início das obras, 
em 29 de outubro, já fo-
ram recuperadas as ruas 
Urbano Alves Pereira, 
Marquês do Herval e Pe-
dro Costa. Após a conclu-
são das obras na Marechal 

Deodoro, a prefeitura ava-
lia pavimentar a rua Barão 
da Pedra Negra. A Sabesp 
finaliza a troca de tubula-
ção nesta via. Caso ocor-
ram alterações no crono-
grama, a prefeitura levará 
a estrutura de pavimenta-
ção para a rua Quinze de 
Novembro. Também se-
rão pavimentadas até o 
final do ano as ruas Sou-
za Alves, Jacques Félix e 
Chiquinha de Matos. As 
obras avançam quartei-
rão por quarteirão para 

minimizar os impactos 
ao trânsito, com a devi-
da sinalização e acompa-
nhamento por parte dos 
agentes.  Painéis de men-
sagem são utilizados para 
orientação dos motoristas. 
A recuperação asfálti-
ca é executada por ad-
ministração direta. Os 
investimentos são de 
R$ 2 milhões. O crono-
grama de serviços de pa-
vimentação está condi-
cionado às condições do 
tempo e equipamentos.

Prefeitura de Taubaté
recupera pavimento da avenida
Marechal Deodoro da Fonseca

programa são: morar ou trabalhar no 
município há pelo menos três anos, 
não ser proprietário de imóvel e 
não ter financiamento habitacional.
Região do Vale do Paraíba – Além 
dessas 94 moradias em Pinda-
monhangaba, a CDHU entre-
ga, nesta quinta-feira, dia 19,
mais 65 casas em Rosei-
ra, também no Vale do Paraíba. 
O evento aconteceu às 16 horas, no 
Residencial Prefeito Francisco de 
Assis Vieira Filho, Avenida Sinha-
na de Barros, nº 100, Bairro Pedro 
Leme. O investimento no empre-
endimento foi de R$ 5,1 milhões.
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A etapa decisiva do Uba-
tuba Pro Surf 2015 come-
ça nesta sexta-feira, 20, 
na Vermelha do Centro 
e a Associação Ubatu-
ba de Surf introduz pela 
pela primeira vez em 
um evento um trabalho 
de gestão de resíduos.
De acordo com a equipe de 
meio ambiente da AUS, a 
iniciativa conta com apoio 
da New Thoughts – Solu-
ções em Desenvolvimento 
Sustentável e não é ape-
nas motivada pela recente 
mudança na legislação, 
mas acontece pelo desejo 
de colaborar com a prote-
ção do meio ambiente e de 
multiplicar as ações educa-
tivas e de conscientização.
“Com o aumento do con-
sumo em nossa socieda-

de, começamos a gerar 
quantidades exorbitantes 
de lixo, que por sua vez 
acabam enterrados em al-
gum lugar que muitas ve-
zes não sabemos onde fica. 
Lixo este que na maioria 
das vezes pode ser reci-
clado ou reaproveitado”, 
explica a equipe de 
meio ambiente da AUS.
Ainda segundo os organi-
zadores, a gestão ocorrerá 
da seguinte maneira: ao 
longo do campeonato, li-
xeiras estarão devidamen-
te identificadas para rece-
ber cada classe de resíduo.
Lixeiras verdes são para 
os resíduos recicláveis, 
lixeiras marrons para os 
resíduos orgânicos e li-
xeiras cinza para os re-
jeitos (materiais não pas-

síveis de reciclagem). 
Além de identificadas, 
estará escrito em cada li-
xeira qual lixo ela aceita.
Os resíduos separados 
serão então destinados 
de acordo com suas clas-
ses e os resíduos orgâ-
nicos terão como des-
tino o Viveiro Caeté. 
No viveiro, será reali-
zada a técnica de com-
postagem para que todo 
material orgânico pos-
sa “enriquecer” a terra e 
produzir novas mudas.
om relação aos resíduos 
recicláveis, eles serão en-
tregues para a Central Re-
ciclagem, que os comercia-
lizará, diminuindo assim a 
necessidade de extração de 
matéria-prima para con-
fecção de novos produtos.

AUS introduz gestão de
resíduos na etapa decisiva 

do Ubatuba Pro Surf 
O Teatro Metrópole rece-
be o espetáculo “Doida 
varrida” no próximo dia 
24, às 21h. A apresenta-
ção é estrelada por Ka-
rina Sbruzzy e a direção 
é de Alexandre Piccini.
A peça mostra uma fo-
ragida de um hospital 
psiquiátrico que arruma 
emprego como faxineira 
de um teatro. A comédia 
trata temas como homem, 
ciúmes, religião, loucura 
e língua portuguesa. Os 
interessados podem trocar 

um ingresso por um brin-
quedo, que será entregue 
ao FUSSTA (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté) e encaminhado 
a instituições de caridade.
Confira os pontos de troca:
Rádio 99 Fm – Rua Dr. 
Souza Alves, 960 - Centro
Lavanderia 5àSec – 
Avenida Itália, 231 
- Jardim das Nações
Restaurante Divino Fo-
gão – Avenida Charles 
Schnneider, 1700 - den-
tro do Taubaté Shopping 

Art Fórmula Farmácia de 
manipulação – Rua Ja-
ques Félix, 537 - Centro
Cavex – Estrada 
dos Remédios, 2135 
- Jardim América
A c a d e m i a 
Ophicina do cor-
po – Rua Bom Jardim, 
111 - Jardim Baronesa
O Teatro 
Metrópole fica na Rua 
Duque de Caxias, 312 - 
Centro e só efetuará a tro-
ca no dia, caso ainda haja 
ingressos disponíveis.

Teatro Metrópole recebe 
espetáculo “Doida varrida” 

próxima terça-feira em Taubaté

A Prefeitura de Ubatu-
ba, por meio da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
(Setur), abriu as inscrições 
para selecionar eventos 
que comporão o calendário 
de turismo “Viva Ubatuba 
2016”. As propostas de 
eventos com temática es-
portiva, cultural, religiosa, 
náutica, ecológica, gastro-
nômica ou de negócios de-
vem ser inscritas entre o 18 
de novembro e o 18 de de-
zembro pela página http://
www.vivaubatuba.com.br/
calendario-turismo-2016   
A seleção de eventos será 

feita por uma comissão 
formada por membros da 
secretarias de Turismo e 
Esporte, da Fundação de 
Arte e Cultura (Fundart), 
da Comtur e represen-
tantes do Conselho Mu-
nicipal de Turismo, que 
avaliarão o potencial do 
evento conforme os cri-
térios previstos no edital.
O objetivo é selecionar 
eventos com potencial 
para promover a cidade 
durante o ano todo, em es-
pecial no período conside-
rado como baixa tempora-
da, de forma a movimentar 

os setores produtivos da 
cadeia local do turismo e 
promover o destino Uba-
tuba de forma organizada.
Somente as propostas se-
lecionadas e com as docu-
mentações do proponente 
devidamente aprovadas 
serão incluídas na pro-
gramação do calendário 
de 2016. Os eventos con-
tarão com suporte opera-
cional e apoio de promo-
ção institucional, como 
divulgação em mídias 
impressas (cartazes e pai-
néis) e nos portais e re-
des sociais da Prefeitura.

Ubatuba lança edital de seleção 
de eventos para o Calendário 

Turístico de 2016


