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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba parti-
cipa da 9ª Primavera nos 
Museus, evento realizado 
pelo Sistema Estadual de 
Museus, Instituto Brasi-
leiro de Museus, Ministé-
rio da Cultura em parceria 
com a Prefeitura. A pro-
gramação será de 21 a 27 
de setembro, com o tema 
‘Museus e Memórias Indí-
genas’. A abertura que foi 
na segunda-feira (21), às 
18h30, com um luau aos 
pés da figueira das Taipas, 
em que será realizada a 
2ª reunião extraordinária 
do Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, 
Cultura, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba. Também fazem 

Você sabia que o Fun-
do Social de Tremembé 
oferece inúmeros servi-
ços gratuitos e importan-
tíssimos a população?
O Fundo Social de So-
lidariedade é um órgão 
vinculado à Prefeitura de 
Tremembé, dirigido pela 
primeira-dama e Secretá-
ria de Ação Social Andrea 
Vaqueli. Seu objetivo é de-
senvolver projetos sociais 
para melhorar a qualidade 
de vida dos segmentos mais 
carentes da população.
A atual administração exer-
cita a solidariedade educa-
tiva, criando programas e 
ações visando o resgate da 
dignidade humana, a capa-
citação profissional, a ge-
ração de renda e emprego.
Desde o início de 2013, o 
Fundo Social vem reali-
zando inúmeras ações na 
cidade, sempre com o ob-
jetivo de arrecadar alimen-
tos, agasalhos, entre ou-
tros, para levar um pouco 
mais de dignidade e espe-

parte da programação ex-
posição “Índios do Vale do 
Paraíba”, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, local que sediará ainda 
o Seminário “Topônimos 
Indígenas de Pindamo-
nhangaba”, na sexta-feira 
(25), e o lançamento do 
livro “Histórias de uma 
Índia Puri”, de Maurício 
Cavalheiro, no sábado 
(26). Complementam o 
evento visitas guiadas à 
Fazenda Coruputuba (ter-
ça-feira, 22) e ao Parque 
Trabiju (quinta-feira, 24). 
Integrando a programação 
regional, na quarta-feira 
(23), será realizada a Mesa 
Redonda “Os Índios Pau-

rança às pessoas que mais 
precisam no município.
Entre as ações realizadas 
na Sede do Fundo So-
cial em Tremembé estão:
– Acessa SP, posto de 
internet grátis para rea-
lização de cursos gratui-
tos, pesquisas, trabalhos 
escolares entre outros.
– Atendimento de Fisio-
terapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional.
– Disponibilidade de diver-
sos cursos gratuitos, entre 
eles de panificação, corte 
e costura, assistente de ca-
beleireiro e vários outros 
em parceria com SENAI.
– Projeto Renda Cida-
dã, cursos de artesana-
to, que tem como ob-
jetivo atender famílias 
carentes, com renda men-
sal familiar per capita de 
até meio salário mínimo 
nacional mediante ações 
complementares e trans-
ferência direta de renda.
– Ação Jovem, programa 
de transferência de renda 

listas: Relações e Influên-
cia”, com pesquisadores 
sobre questões indígenas, 
no Museu Felícia Lerner, 
em Campos do Jordão. 
Pindamonhangaba partici-
pa enquanto representante 
da região administrativa 
de São José dos Cam-
pos no Sistema Estadu-
al de Museus, ao lado de 
São Sebastião e Taubaté. 
Com o tema, a intenção 
do Ministério da Cultura 
é instigar a uma reflexão 
sobre a diversidade so-
ciocultural dos mais de 
200 povos indígenas que 
vivem no país, constituin-
do-se como um dos maio-
res patrimônios existen-
tes no território nacional.

com objetivo de estimular 
a conclusão da escolarida-
de básica através de cursos 
de informática. Possibilita 
os jovens beneficiários a 
continuarem o aprendi-
zado para o desenvolvi-
mento pessoal e a inserção 
no mercado do trabalho, 
além da preparação efeti-
va exercício da cidadania. 
– Cadastro para o Bolsa 
Família. – Empréstimos de 
muletas e cadeira de rodas.
– Assistência Social a 
pessoas carentes para 
aquisição de cestas bási-
cas, carteirinha do Trans-
porte Público, Projeto 
Viva Leite, auxílio fune-
ral e 2ª via de certidões.
Essas, são algumas das 
atividades do Fundo 
Social de Tremembé.
Convidamos a popula-
ção para conhecer nos-
so amplo espaço na Rua 
José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus.
Teremos o maior pra-
zer em recebê-los!

Pindamonhangaba
9ª Primavera nos Museus

Internet grátis, cursos,
fisioterapia e fonoaudiologia

no Fundo Social de Tremembé

O programa Via Rápida 
Emprego, que é realizado 
pelo Centro Paula Souza, 
numa parceria entre os 
municípios e o Governo do 
Estado de São Paulo, está 
trazendo para Taubaté a 
carreta, que é uma unidade 
móvel que oferece cursos 
básicos de qualificação 
profissional de acordo com 
as demandas regionais. O 
curso que será ministrado 
no município é o de Me-
cânico de Manutenção em 
Motocicletas, que tem a 
duração de 100 horas, cor-
respondente a 20 dias úteis.  
São 60 vagas disponíveis 
para formação de três tur-

A Prefeitura de Taubaté e 
a Publiconsult Assesso-
ria e Consultoria Pública 
Ltda realizam neste do-
mingo, 20, as três primei-
ras provas dos concursos 
publicados neste ano pela 
administração municipal. 
As avaliações acontecem 
em 13 locais diferentes 
e os candidatos devem 
acessar o site: http://www.
publiconsult.com.br para 
verificar horários, locais e 
recomendações. Entrando 
no endereço eletrônico, o 
interessado deve clicar em 
“concursos” na aba supe-
rior, em seguida em “con-
cursos – em andamento”, 
para então o candidato 
clicar em “+ informações” 
e escolher o concurso pre-
tendido, exemplo: 1/2015. 
No item “anexo – horário e 
local de provas” aparecem 
os nomes dos candidatos 
com os respectivos locais 
de provas. As provas acon-
tecem em dois períodos, da 
manhã com início às 9h, e 
da tarde, às 14h. Os candi-

mas: manhã, tarde e noite. 
Os interessados devem ter 
idade mínima de 16 anos e 
ensino fundamental com-
pleto, e para fazer a ins-
crição devem apresentar o 
RG, CPF e comprovan-
te de endereço. As aulas 
terão início no dia 28 de 
setembro e serão realiza-
das na carreta que está ins-
talada no pátio do Cemte 
(Centro Educacional Mu-
nicipal Terapêutico Espe-
cializado “Madre Cecí-
lia”), que fica na avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, s/nº ,  Novo Horizon-
te. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas 

datos deverão comparecer 
ao local da prova com an-
tecedência mínima de uma 
hora. A duração das provas 
será de três horas, já inclu-
ído o tempo destinado ao 
preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato 
somente poderá entregar a 
prova depois de uma hora 
do seu início. O candidato 
poderá levar ao local do 
exame: caneta esferográfi-
ca azul ou preta, e confor-
me publicado nos editais 
não será permitido o uso 
de calculadora, notebook, 
tablet, telefone celular, 
fone de ouvido, relógio de 
pulso ou equipamentos si-
milares, bem como outros 
que a juízo do fiscal de 
sala possam ensejar preju-
ízos à prova. Não será ad-
mitida a permanência de 
candidatos sem camisa e 
nem a utilização de óculos 
escuros, bonés, chapéus e 
similares.  A prova será de 
múltipla escolha com 50 
questões. As avaliações 
são compostas basicamen-

até a próxima quarta-fei-
ra, dia 23 de setembro, 
das 8h às 18h, no Centro 
Paula Souza, localiza-
do na Rua Tomé Portes 
Del Rey, 526, Vila São 
José. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3608-4632. Serviço: 
Carreta do programa 
Via Rápida Emprego Cur-
so Mecânico de Manu-
tenção em Motocicletas 
Inscrições: Até quarta-
feira, dia 23 de setembro 
Local: Centro Paula 
Souza Endereço: Rua 
Tomé Portes Del Rey, 
526, Vila São José Te-
lefone: (12) 3608-4632

te de Língua Portuguesa 
e Interpretação de Textos, 
Matemática e Raciocí-
nio Lógico Quantitativo, 
Conhecimentos Gerais e 
Atualidades e Conheci-
mentos Específicos. Todas 
essas e outras informações 
pertinentes encontram-
se no edital, que pode ser 
consultado no site citado 
no início do texto.  Con-
cursos No concurso nº 
1/2015 são 14 vagas para 
agentes comunitários de 
saúde para os ESFs e 798 
pessoas devem realizar 
a prova. O concurso nº 
2/2015 oferece 85 vagas 
para diversas áreas, de 
Agente Fiscal de Trans-
porte Público a Topógrafo, 
e contabilizou 19.591 ins-
critos. Já o de nº 4/2015, 
são 10 vagas cuidador, 
e 565 se inscreveram. 
O cargo que apresentou 
maior número de inscri-
tos foi o de escriturário 
(nº 2/2015), com 6.822 
inscritos, o que representa 
682 candidatos por vaga.

Programa Via Rápida
Emprego oferece Curso de 
Mecânico de Manutenção 

em Motocicletas em Taubaté

Mais de 20 mil candidatos 
realizam concursos para 

Prefeitura de Taubaté
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
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Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
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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

 
                    Câmara Municipal De Natividade Da Serra/SP 

                                           Rua dos Fernandes, 251 – Centro de Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 
                                            Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 / e-mail: cm-serra@uol.com.br 

 
 

 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 A Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP torna 
público que fará realizar as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, conforme tabela 
de datas, horários e locais neste, onde no mesmo serão debatidos com 
os munícipes e autoridades à possibilidade do Município conceder os 
serviços de tratamento de água e esgoto à empresa “SABESP”, 
conforme prevê Projeto de Lei de autoria da Prefeitura Municipal de 
Natividade/SP. 

 

DIA E MÊS DIA DA 
SEMANA 

LOCAL HORÁRIO 

16 de outubro sexta-feira Bairro Vargem Grande - 

Associação 

18h 

30 de outubro sexta-feira Bairro Alto - Salão 

Paroquial 

18h 

13 de novembro sexta-feira Bairro Pouso Alto - 

Escola Municipal 

18h 

27 de novembro sexta-feira Natividade da Serra - 

Centro Comunitário 

18h 

 
 

Prevalecemo-nos do ensejo para convidar a população 

a participar expressamente conosco! 

Atenciosamente, 

 
 

Célia de Fátima Amaral de Faria                                                                                                             
Presidente do Exercício 
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Processo0005655-11.2011.8.26.0634 (634.01.2011.005655)Procedimento Ordinário Promessa 
de Compra e Venda Banco Bradesco SA. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 
0005655-11.2011.8.26.0634 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Tremembé, Estado de 
São Paulo, Dr. Gustavo de Campos Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a empresa Cpz 
Empreendimentos Imobiliarios Comercial Ltda, Avenida Paulista, 2073, Ed. Hors I 1 105 108, 
Bela Vista-CEP 08210-040,São Paulo-SP, CNPJ 48.734.008/0001-08,que lhe foi proposta uma 
ação Declaratória de Compro misso de Ven da e Compra c/c Obrigação de Fazer por parte de 
Banco Bradesco Sa, alegando em síntese: que em 21 de dezem bro de 1981, a empresa ré ajus-
tou com o autor o compromisso de adquirir os imóveis objetos das Matrículas nº 20.499, 20.500 
e 20.501,todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.O compromisso 
de transferência por permuta  foi formalizado por instrumento próprio, conforme os documentos 
que instruem esta petição inicial e comprovam a existên cia do negócio jurídico firmado entre as 
partes, sendo que o preço pelo o qual o réu se comprometeu a adquirir os imóveis do autor foi 
integralmente pago. A posse dos imóveis compromissados à venda/permuta foi transmitida ao 
réu na data em que fora firmado o compromisso,o qual passou a exercer sobre os bens parte 
dos poderes elementares do domínio, poden do usar, gozar e introduzir nos imóveis benfeitorias 
e melhoramentos. Após satisfeita todas as formalidades administrativas  e fiscais necessárias 
à concretização da venda dos imóveis,pactuou-se que seria outorgada pelo autor à ré,ficando 
por con ta deste última todas as despesas decorrentes da lavratura da referida escritura, do seu 
registro, do paga mento do impor to de transmissão e demais encargos incidentes sobre o ato. 
Diante do tempo transcorrido, e não persistindo nenhuma pen dência administrativa ou fiscal im-
putável ao autor que impeça imediata outorga da escritura de venda e compra à ré, vem o autor 
requerer a citação da empresa ré para a regularização da propriedade do imóvel, por intermédio 
da outorga da com petente escritura pública de venda e compra dos imóveis. Diante do expos-
to, para o fim de compelir a ré, na qualidade de compromissária-compradora dos imóveis aqui 
descritos e caracterizados,a regularizar a propriedade em seu nome. Encon trando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação pro posta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sen do contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pela autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Tremembe, aos 10 de 
abril de 2015. - ADV: Fabio Andre Fadiga (OAB139961/SP), Edgar Fadigar Junior (OAB 141123/
SP), Marcia Regina Frigo Florentino(OAB 165572/SP), Denise Maria Peruchi (OAB 256239/SP), 
Evandro Mardula(OAB 258368/SP), Bruna Americo Siqueira (OAB 288680/SP), Janaina Castilho 
de Madureira Salvador (OAB 293822/SP)

No dia 09 de setembro 
estiveram presentes no 
Centro Paula Souza, em 
São Paulo, o Sr. Prefeito, 
Ildefonso Mendes Neto; 
a Secretária de Turismo 
e Desenvolvimento, Srta. 
Marcia Azeredo e o Se-
cretário da Fazenda, Sr. 
João Carlos Ramalho 
Sena. Na ocasião foi as-
sinado o convênio entre 
as instituições para estru-
turação da Incubadora de 

Empreendedorismo a ser 
instalada no espaço do an-
tigo Mercado Municipal.
O próximo passo será 
a construção da agen-
da de trabalho e par-
cerias previstas para a 
segunda quinzena de ou-
tubro, assim como algu-
mas adequações a serem 
feitas no espaço. Mais 
uma iniciativa de incen-
tivo ao empreendedoris-
mo em nosso município.

Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí e Centro Paula 

Souza assinam parceria

A Defesa Civil de Taubaté 
alerta para baixa umidade do 
ar nos próximos cinco dias.  
É o que aponta o boletim 
meteorológico (em anexo) 
emitido pela coordenadoria 
do Estado, em que mostra 
que a umidade relativa do ar 
(URA) ficará baixa: entre 20 
a 40% no próximo sábado, e 
na casa dos 20% no domin-
go. Com a URA neste nível, 
os seguintes problemas são 
constatados: - Complicações 
alérgicas e respiratórias devi-
do ao ressecamento de muco-
sas; - Sangramento pelo na-
riz; - Ressecamento da pele;
- Irritação dos olhos;
- Eletricidade estática 
nas pessoas e em equi-
pamentos eletrônicos;
- Aumento do poten-
cial de incêndios em 
pastagens e florestas.
Segue a escala psicrométrica 
com a indicação dos níveis de 
umidade, a classificação dos 
estados de criticidade e os 
cuidados a serem tomados:
---Entre 21 e 30% - Es-
tado de Atenção---
Cuidados a serem tomados:
- Evitar exercícios físicos ao 
ar livre entre 11 e 15 horas;
- Umidificar o ambien-
te através de vaporizado-
res, toalhas molhadas, re-
cipientes com água, etc.;
- Sempre que possível perma-

necer em locais protegidos do 
sol, em áreas vegetadas, etc.;
- Consumir água à vontade.
---Entre 12 e 20% 
- Estado de Alerta---
Cuidados a serem tomados:
- Observar as recomenda-
ções do estado de atenção;
- Suprimir exercícios fí-
sicos e trabalhos ao ar li-
vre entre 10 e 16 horas;
- Evitar aglomerações 
em ambientes fechados;
- Usar soro fisiológi-
co para olhos e narinas.
---Abaixo de 12% - Es-
tado de Emergência---
Cuidados a serem tomados:
- Observar as recomen-
dações para os estados 
de atenção e de alerta;
- Determinar a interrupção 
de qualquer atividade ao 
ar livre entre 10 e 16 horas 
como aulas de educação fí-
sica, coleta de lixo, entrega 
de correspondência, etc.;
- Determinar a suspensão 
de atividades que exijam 
aglomerações de pesso-
as em recintos fechados 
como aulas, cinemas, 
etc., entre 10 e 16 horas;
- Durante as tardes, man-
ter com umidade os am-
bientes internos, prin-
cipalmente quarto de 
crianças, hospitais, etc. 
Fonte: CEPA-
G R I / U N I C A M P .

Defesa Civil de Taubaté
divulga boletim meteorológico com 

alerta para baixa umidade do ar
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Os moradores do Ribeirão 
Grande receberão, nes-
ta sexta-feira (18), às 18 
horas, as obras de seu tão 
sonhado centro comunitá-
rio, localizado na Estrada 
Municipal Jesus Antonio 
de Miranda, altura do km 
18. O centro comunitário 
recebeu o nome “Mozar 
do Rosário”, homenagean-
do o saudoso morador da 
região, por meio do proje-
to de lei 109/2015, de au-
toria do vereador Ricardo 
Piorino. Nas reuniões rea-
lizadas entre o prefeito e a 
comunidade, no ano passa-
do, a construção do centro 
foi a obra mais solicitada 
pela maioria dos mora-
dores. O projeto tem área 
construída de 368,30m² e 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrega mais 1,5 
km de asfalto na estrada 
municipal José Machado 
de Andrade, que dá acesso 
ao Parque Natural Munici-
pal do Trabiju. A inaugura-
ção será realizada na sex-
ta-feira (18), às 16 horas, 
na altura do número 246. 
A pista recebeu pavimen-

contempla copa, área de 
serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiu-
so. Na área externa, conta 
com estacionamento com 
piso intertravado, ilumi-
nação com postes, muro e 
grade na frente no prédio, 
além de área gramada. O 
investimento da Prefeitu-
ra, somando as adequa-
ções do terreno, foi de R$ 
707.267,98. “Realizamos 
reuniões com a comuni-
dade e as pessoas esco-
lheram as prioridades para 
cada bairro. O centro co-
munitário era um dos pe-
didos do Ribeirão Grande 
e, por isso, estamos aten-
dendo. É importante ouvir 

tação tipo CBQU – Con-
creto Betuminoso Usinado 
à Quente – e agora terá si-
nalização horizontal e ver-
tical, por meio de pintura 
de chão e instalação de 
placas. Com o asfalto, cen-
tenas de famílias que resi-
dem às margens da estrada 
serão beneficiadas, já que 
a pavimentação acaba com 

as pessoas, elas sabem o 
que mais precisam para 
melhorar a qualidade de 
vida da região onde mo-
ram”, avaliou o prefeito. 
“Agora, precisamos contar 
com as pessoas da comu-
nidade para que cuidem 
do centro comunitário e 
utilizem-no da melhor 
maneira possível”. A pre-
sidente da Associação de 
Moradores, Niucéia Fer-
nandes Nogueira Vieira, 
está satisfeita com a obra. 
“Gostaríamos de trazer 
diversas atividades para 
movimentar o centro co-
munitário. Nossa intenção 
não é ter o espaço somente 
para festas, mas também 
para atividades de recrea-
ção educativas”, afirmou.

a poeira no tempo seco e 
com o barro na época de 
chuvas, colaborando para 
a melhora da saúde e aces-
so das pessoas ao local. 
A pavimentação também 
vai beneficiar o turismo 
pois possibilitará melhor 
acesso ao Parque do Tra-
biju e àquela região, na 
zona rural do município.

Pindamonhangaba
Ribeirão Grande recebe 

Centro Comunitário

Pindamonhangaba
Asfalto na estrada do 

Trabju beneficiará
famílias e turismo

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza a partir desta semana 
até o dia 25 de setembro, 
a Semana Nacional de 
Trânsito 2015, conforme 
orientação do Departa-
mento Nacional de Trân-
sito (DENATRAN). As 
ações acontecem em es-
colas, escolas de trânsito 
e vias públicas, incluindo 
palestras, apresentações 
teatrais, panfletagem, blitz 
educacionais e diversas 
atividades de educação 
para o trânsito. A Semana 
Nacional do Trânsito está 

prevista na Lei 9.503, 23 
de setembro de 1997, do 
Código de Trânsito Bra-
sileiro, e o Conselho 
Nacional de Trânsito 
(Contran) aprovou como 
tema para o ano de 2015, 
a “Década Mundial de 
Ações para a Segurança 
do Trânsito – 2011/2020: 
seja você a mudança no 
trânsito”. Durante todo 
o período serão aborda-
dos temas de segurança 
e educação no trânsito, 
levando a população a re-
fletir que a busca por um 

trânsito melhor está na ati-
tude cada um no dia-a-dia, 
seja ele motorista, motoci-
clista, ciclista ou pedestre.  
Mais Informações 
no site da prefeitura: 
w w w . t a u b a t e . s p .
gov.br ou no Paço 
Municipal Avenida 
T i r a d e n t e s , 
520          Taubaté - SP
CEP: 12030.180 
Prédio da CTI Pra-
ça Felix Guisard, 11
Taubaté - SP 
CEP: 12020.350
PABX: 3625-5000

Taubaté inicia Semana
Nacional de Trânsito 2015


