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A GAzetA dos Municípios

O Centro de Estudos da 
Secretaria dos Negócios 
Jurídicos de Taubaté pro-
moveu na terça-feira (24 
de novembro) uma ca-
pacitação com o tema 
“Improbidade Adminis-
trativa e os Agentes Pú-
blicos”, destinada aos 
servidores municipais.
Durante duas horas, os 
servidores puderam ana-
lisar cenários de constru-
ção da improbidade ad-
ministrativa, identificar 
e examinar os atos, es-
tudar sanções e identifi-
car fases dos processos.
O curso foi ministrado 
pelo juiz da 5ª Vara Cível 
de Taubaté, Carlos Eduar-
do Reis de Oliveira, e pelo 
secretário dos Negócios 
Jurídicos, Jean Soldi Este-
ves, a cerca de 150 pessoas 
no salão nobre da Faculda-

de de Medicina da Unitau 
(Universidade de Tauba-
té). “O ato administrativo 
deve sempre ser motivado. 
Sempre deve haver algu-
ma explicação. Mais de 
90% das irregularidades 
estão na falta de motiva-
ção para o ato”, afirmou 
o juiz Carlos Eduardo. 
De acordo com o magis-
trado, o ato deve atender 
ao interesse público e a 
solução deve ser sempre 
ótima. “Saibam quais são 
as efetivas atribuições de 
seus cargos ou funções”, 
afirmou. Durante sua fala, 
o secretário dos Negócios 
Jurídicos relacionou o 
conjunto de leis que aju-
dam a balizar as condu-
tas públicas e destacou a 
obediência aos princípios, 
modelos de conduta de 
interpretação. “O Códi-

go de Ética do Servidor 
foi criado em 2014 por 
meio de decreto. Ele é 
um dos instrumentos que 
servem como referência 
para o serviço público”.
 Entende-se por impro-
bidade administrativa o 
ato ilegal ou contrário 
aos princípios básicos da 
administração pública, 
cometido por agente pú-
blico, durante o exercí-
cio de função pública ou 
decorrente desta. A Lei 
Federal n° 8429/92 trata 
dos atos de improbidade 
praticados por qualquer 
agente público. De acordo 
com o procurador Paulo 
Sérgio Araújo Tavares, 
coordenador do Centro de 
Estudos da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos, outra 
capacitação está prevista 
para ocorrer em dezembro.

Palestra aborda casos de 
improbidade aos servidores 

da Prefeitura de Taubaté

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Planejamento Urbano, 
realizou na noite desta 
segunda-feira (23) a pri-
meira oficina para a Ela-
boração do Plano de Mobi-
lidade Urbana, no Centro 
Educacional do bairro 
Alberto Ronconi. Esti-
veram presentes dezenas 
de moradores dos bairros 
Flor do Campo, Ma-
racaibo, Alberto Ron-
coni e Poço Grande.
O evento, que conta com 
apoio do IPPLAN (Insti-
tuto de Pesquisa, Admi-
nistração e Planejamento), 
tem como objetivo orientar 
e discutir temas fundamen-
tais para a elaboração do 

Plano de Mobilidade Ur-
bana de acordo com a Polí-
tica Nacional de Mobilida-
de Urbana, regulamentada 
pela Lei nº 12.587/2012.
O Secretário Municipal de 
Planejamento Urbano Cló-
vis Cunha, destaca a im-
portância de Tremembé re-
alizar as oficinas. “O Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Tremembé tem como ob-
jetivo definir um conjunto 
de ações, metas e instru-
mentos que orientem o de-
senvolvimento da cidade, 
tornando-a acessível para 
todos de forma igualitá-
ria. A mobilidade urbana é 
um atributo do município 
e se refere aos desloca-
mentos de pessoas e bens 

no território.” – afirma.
As próximas oficinas:
Centro, Jardim Santa-
na, Padre Eterno e região 
– Dia 02/12/15 (Quar-
ta-feira) na Secretaria de 
Educação localizada na 
Praça Jorge Tibiriça, 93, 
Centro a partir das 19h.
Guedes e região – Dia 
03/12/15 (Quinta-feira) na 
Escola Jerônimo S. Filho 
localizada na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira, 315, 
Vera Cruz a partir das 19h.
*IMPORTANTE: A 
oficina que acontece-
ria nesta terça-feira 
(24/11) na Escola Teixei-
ra Pombo foi cancelada. 
Em breve divulgare-
mos uma nova data.

Prefeitura realiza oficina 
de Mobilidade Urbana no 

Maracaibo.
Flor do Vale cancelada

Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou 
o Santo Padroeiro da po-
voação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 
origens prováveis em lí-
gua indígena: • Seria cor-
ruptela de T-ieré-membeg, 
“sinuoso” • Seria corrup-
tela de Té-iembé, “fonte 
de água agamada”, que 
é a hipótese mais acei-
ta • Tremembé signifi-
cando “margem do rio”.

Parabéns  
Tremembé 119 Anos 

26 de Novembro
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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.

Empresa quer alertar fun-
cionários para os riscos 
de doenças sexualmente 
transmissíveis Promo-
ver informações sobre 
DSTs – sigla de Doenças 
Sexualmente Transmissí-
veis – que podem afetar 
gravemente a qualidade 
de vida e até levar à mor-
te, é uma preocupação da 
ABC Transportes. A em-
presa responsável pelo 
transporte de passageiros 
em Taubaté realiza no dia 
26/11, quinta-feira, pales-
tra sobre o tema. A ação é 
destinada a funcionários, 
equipes de manutenção, 
operação e administra-
ção. O evento começa às 
15h30, na Área de Vivên-
cia da empresa, no bair-
ro Estiva. A palestra será 
ministrada pela psicóloga 
do SEST SENAT, Milena 
Castilho, especialista no 
tema. Contraídas durante 
a relação sexual, as DSTs 
mais comuns são ocasiona-

das por microorganismos, 
gerando dor e desconforto, 
e agravadas quando trans-
mitidas por vírus, como o 
da AIDS, hepatite B, mo-
lusco contagioso, herpes e 
condiloma acuminado. As 
doenças geradas por bac-
térias são gonorreia, sífilis 
e clamídia. Há também as 
causadas por fungos, como 
a candidíase. “Temos nes-
ta ação uma importante 
iniciativa de responsabi-
lidade social. Informação 
é fundamental para que o 
maior número de pessoas 
conheça essas doenças, 
seus sintomas e, principal-
mente, as formas de pre-
venção”, afirma Manoel 
Adair dos Santos, diretor 
da ABC Transportes. A 
empresa possui um calen-
dário anual de palestras, 
com o objetivo de promo-
ver informações e capaci-
tar seus colaboradores. O 
conteúdo destas ações, em 
geral, ajuda os profissio-

nais a cuidarem melhor de 
suas condições de saúde e 
qualidade de vida, além do 
aperfeiçoamento de suas 
qualificações profissio-
nais. Sobre a ABC Trans-
portes A ABC Transportes 
é uma empresa do ramo de 
transporte coletivo presen-
te em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Tauba-
té e uma entre Caçapava 
e Tremembé. Para isso, 
conta com uma frota de 
108 veículos. Seu sistema 
de bilhetagem eletrônica 
está entre os mais moder-
nos do Brasil e oferece 
agilidade, conforto e se-
gurança aos passageiros-
clientes. A qualidade do 
serviço é confirmada pelo 
certificado ISO 9001:2008.

Equipe da ABC Transportes 
tem palestra sobre
prevenção de DSTs

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se en-
contra aberta Licitação na modalidade CONVITE24/2015, Processo 
nº 56/2015, para aquisição de BOTIJÕES DE GÁS GLP. Abertura dia 
04/12/2015 às 13:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital com-
pleto, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 03/12/2015, na Av. XV de 
Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. 
O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: 
convenio@redencaodaserra.sp.gov.br ou no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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Como tradição de fim de 
ano, a Escola do Traba-
lho de Taubaté realiza a 
tradicional Feira de Ar-
tesanato, com exposição 
e venda de peças confec-
cionadas pelos alunos dos 
cursos de Patchwork , 
Artesanato e Bordado. 
A exposição acontece 
de 3 a 15 de dezembro 
(exceto fim de semana), 
das 8h às 21h30, na uni-
dade II da Jaboticabei-
ras, à Avenida Marechal 

Arthur da Costa e Silva, 
1.555 – Jaboticabeiras.
Entre as peças produzidas 
pelas 80 alunas da Esco-
la do Trabalho, podem 
ser encontradas colchas 
de patchwork, almofa-
das, bolsas e acessórios, 
caixas para presente, bo-
necas de pano, pintura 
em pano de prato, peças 
em patchapliquê e decou-
page, bijuterias, bolsas 
de crochê, etc. O objeti-
vo da feira é estimular as 

alunas na valorização de 
cada peça confecciona-
da e na importância desse 
trabalho como geração de 
renda familiar. Serviço:
Feira de Artesanato
Local: Escola do Trabalho
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jaboticabei-
ras Horário: De segunda 
a sexta-feira (de 3 a 15 
de dezembro) Horário: 
das 8h às 21h30 Tele-
fone: (12) 3622-1170.

Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza Feira de 

Artesanato

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

Bom-bocado de Cupuaçu com Baba De moça e farofa crocante de castanha do Brasil 

Ingredientes:

Para o bom-bocado:
250g de polpa de cupuaçu;
6 ovos;
500g de açúcar;
1 colher (sopa) manteiga sem sal;
3 colheres (sopa) de farinha de trigo;
½ xícara de leite de coco.

Para a baba de moça:
½ xícara de açúcar refinado;
½ xícara de água;
1 xícara de leite de coco;
1 colher (café) essência de baunilha;
3 gemas.

Para a farofa crocante:
1 colher (sobremesa) de manteiga;
½ xícara de açúcar refinado;
½ xícara de castanha do Brasil moídas;
canela em pó;

Modo de Fazer:

Bom-bocado:
Bater no liquidificador todos os ingredientes do bom-bocado e colocar em uma forma untada com 
manteiga e açúcar. Levar ao forno em banho-maria. Cozinhar até verificar que o palito sai limpo da 
massa. Reservar para esfriar. 

Baba – de – moça:
Fazer uma calda em ponto de fio. Retirar do fogo e agregar o leite de coco e a essência de bauni-
lha. Misturar bem. Acrescentar as gemas e levar a mistura ao fogo, em banho maria, mexendo até 
espessar.

Farofa:
Misturar a manteiga, o açúcar, a castanha do Brasil e a canela, até formar “grumos”. Espalhar em 
uma assadeira com papel-manteiga untado com manteiga e deixar no forno por cerca de 30 minutos 
a 150º C.

Montagem do prato:
Desenformar o bom-bocado, regar com a baba de moça e polvilhar com a farofa crocante. Decorar 
e servir! 

Cantinho do Chef

A Prefeitura de Taubaté 
está monitorando os acu-
muladores compulsivos e 
iniciou um mapeamento 
destes locais para evitar a 
proliferação de focos do 
mosquito Aedes aegypti.
A iniciativa de Taubaté 
foi apresentada na ma-
nhã desta terça-feira (24 
de novembro) duran-
te a sala de situação do 
GVE (Grupo Regional 
de Vigilância Epidemio-
lógica), da DRS (Dire-
ção Regional de Saúde). 
O encontro regional teve 
como objetivo promover 
uma avaliação das ações 
de controle no ano den-
gue 2015/2016. Até o mo-
mento foram identificados 
pelos agentes de Taubaté 
cinco pontos que passa-
ram a receber um moni-
toramento diferenciado 
por conta do acúmulo de 

objetos. Este trabalho é 
multidisciplinar e envolve 
outras pastas além da equi-
pe do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos). 
A Secretaria de Serviços 
Públicos, por exemplo, 
ajuda na remoção dos ma-
teriais acumulados pelos 
proprietários. Estes, por 
sua vez, também recebem 
um acompanhamento psi-
cossocial para poder tra-
tar este distúrbio. Outra 
iniciativa bem sucedida 
apresentada no encontro 
regional foi à parceria en-
tre o CAS e as unidades do 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) para promo-
ver a conscientização da 
comunidade. Os agentes 
comunitários de saúde 
ajudam na mobilização 
dos moradores quanto à 
necessidade de eliminação 
de criadouros e divulgação 

de casos. Taubaté partici-
pa, entre os dias 23 e 27, 
da Semana Estadual de 
Mobilização contra a Den-
gue. Palestras em escolas, 
panfletagem, exibição de 
mensagens em painéis ele-
trônicos e divulgação da 
faixa Xô Dengue 2016 nos 
jogos da Superliga Nacio-
nal de Vôlei integram o pa-
cote programado pela pre-
feitura. Além destas ações, 
a prefeitura mantém a ope-
ração cata treco nos bair-
ros e as visitas dos agentes 
a residências em horário 
estendido das 17h às 20h 
para a redução de pen-
dências. De acordo com 
o relatório do ano dengue, 
entre 5 de julho e 18 de 
novembro, foram registra-
das 548 notificações, que 
resultaram em 26 casos 
positivos, 447 negativos 
e 75 aguardando exames.

Prefeitura monitora acumuladores 
para evitar proliferação de

focos de dengue

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 24/11/2015 e 24/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 152, Termo nº 6174
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO LEMES DE SOUZA e JANAINA 
FRANCISCO COUTO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido 
a 25 de janeiro de 1980, de profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente na na 
Rua Queluz, nº 47, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta Cidade, filho de JOSÉ BENE-
DITO DE SOUZA, 65 anos, nascido na data de 10 de outubro de 1950, residente em Pin-
damonhangaba/SP, natural de Lagoinha/SP e de ALZIRA RIBEIRO LEMES DE SOUZA, 
56 anos, nascida na data de 26 de novembro de 1958, residente em Pindamonhangaba/Sp, 
natural de Varginha/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 16 de setembro de 1994, de 
profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
APARECIDO DONIZETI COUTO, falecido em Tremembé/SP na data de 10 de agosto de 
2012 e de LINEIA FRANCISCO, 50 anos, nascida na data de 15 de julho de 1965, residen-
te 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, 24/11/2015.

Tremembé, 25 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Todos os anos o Natal Ilu-
minado de Tremembé atrai 
famílias de todo o Vale do 
Paraíba para visitar a de-
coração natalina nas pra-
ças Padre Luiz Balmes e 
Geraldo Costa, que se tor-
nam palco de um gran-
de show de Natal com a 
invasão de luzes, enfei-
tes temáticos e a visita-
da casa do Papai Noel.
Assim como em 2014, 
a Secretaria de Turis-
mo, Cultura e Espor-
tes preparou uma pro-
gramação diferenciada, 
unindo o início do Natal 
Iluminado com as festi-
vidades do aniversário da 
cidade (26/11). Serão mais 
de 90 mil lâmpadas que 
irão enfeitar as duas pra-
ças centrais do município. 
Outra novidade será os 

Palestras em escolas, 
panfletagem, exibição de 
mensagens em painéis ele-
trônicos e divulgação da 
faixa Xô Dengue 2016 nos 
jogos da Superliga Nacio-
nal de Vôlei integram o 
pacote programado pela 
Prefeitura de Taubaté para 
a Semana Estadual de Mo-
bilização contra a Den-
gue, que acontece entre os 
dias 23 e 27 de novembro. 
Além destas ações, a pre-
feitura mantém a opera-
ção cata treco nos bairros 
e as visitas dos agentes 
nas residências em ho-
rário estendido das 17h 
às 20h para a redução de 
pendências.  A agenda de 
atividades foi divulgada 
na manhã desta sexta-fei-
ra (20 de novembro) du-
rante reunião do Comitê 
Municipal de Combate e 

show regionais aos finais 
de semana, nos dias 27, 
28 e 29 de novembro e 04, 
05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 
20, 21 e 22 de dezembro a 
partir das 20 horas na An-
tiga Estação Ferroviária. 
As comemorações acon-
tecem entre 26 de no-
vembro de 2015 e 11 
de janeiro de 2016.
Além da praça de alimen-
tação e do parque de diver-
sões instalados na Praça 
Geraldo Costa, a antiga es-
tação Ferroviária receberá 
o grande nome da música 
caipira raiz Mariângela 
Zan. O espaço também 
receberá o Bingo Benefi-
cente do Fundo Social que 
irá premiar com uma Moto 
Honda zero Km, um mi-
croondas e uma bicicleta. 
Toda renda será revertida 

Prevenção à Dengue, rea-
lizada no CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté.  O comitê foi 
criado em outubro de 2014 
e é composto por represen-
tantes do Poder Publico e 
de Entidades e Conselho 
de Classe, com o objetivo 
de implementar, acompa-
nhar e avaliar as ações de 
combate.  Os integrantes 
do comitê também rece-
beram informações atua-
lizadas sobre notificações 
da doença no município. 
De acordo com o relatório 
do ano dengue, entre 5 de 
julho e 18 de novembro, 
foram registradas 548 no-
tificações, que resultaram 
em 26 casos positivos, 447 
negativos e 75 aguardan-
do exames.  Em Taubaté, 
as atividades de preven-
ção e combate à dengue 

na compra de brinquedos 
para crianças carentes do 
município. As cartelas 
podem ser adquiridas na 
sede do Fundo Social na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus 
ou mais informações pelo 
telefone (12) 3674-3660.
P R O G R A M A Ç Ã O 
DO NATAL ILU-
MINADO 2015
– Apresentação do Proje-
to Peti e Espaço Amigo.
– Apresentação do Pro-
jeto Mais Educação.
– Apresentação do Pro-
jeto Fazendo Arte.
– Acendimento das 
lâmpadas e decoração 
do Natal Iluminado.
– Apresentação da Or-
questra Jovem de Taubaté.
– Grande Show com 
Mariângela Zan.

acontecem durante todo o 
ano. Para dezembro, está 
em fase de articulação 
uma megaoperação cata 
treco para o recolhimento 
de materiais descartados 
pela população no final do 
ano.  Supermercados da 
cidade devem promover 
ações de prevenção contra 
a doença no mês, quando 
há um aumento de circu-
lação do público. A cam-
panha Xô Dengue 2016 
também estará presente 
no aniversário de Tauba-
té, em 5 de dezembro. 
Estão previstas a distribui-
ção de panfletos e orienta-
ção à população durante 
o dia aos frequentadores 
do Sedes e na última eta-
pa do Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua, com 
largada marcada para as 
20h na avenida do Povo.

Programação Oficial do 
119º Aniversário de

Tremembé

Taubaté divulga ações 
para Semana Estadual 

de Mobilização contra a 
Dengue

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, reali-
zaou nesta terça-feira, uma 
reunião exclusiva para os 
artistas sobre o edital de 
chamamento público nº 
04-I/15. Os interessados 
no Centro Cultural Antô-
nio Mendes da Silva – To-

ninho Mendes. O objetivo 
desse encontro com os ar-
tistas e profissionais é es-
clarecer todas as dúvidas 
sobre o edital que ainda 
está aberto, uma vez que 
a documentação exigida 
hoje é diferente dos outros 
anos. Na ocasião os servi-
dores da Secretaria de Tu-

rismo e Cultura vão distri-
buir as senhas e organizar 
o atendimento por ordem 
de chegada. A próxima 
data para abertura dos en-
velopes é dia 22 de janeiro 
de 2016 e os artistas devem 
entregar os envelopes com 
toda documentação exigi-
da até o dia 15 de janeiro.

Prefeitura de Taubaté reune
artistas sobre edital de
chamamento público

O último final de semana 
foi de avaliação dos alu-
nos de futsal e de natação. 
No sábado e domingo teve 
futsal nos ginásios do Juca 
Moreira e Alto Tabaú, na 
manhã de domingo ocor-
reu a avaliação dos prati-
cantes de natação. Os pro-
fessores da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer puderam observar mais 
de 600 alunos. O Festival 
de Avaliação é coordenado 
pela equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer, envolvendo os 
participantes da Escola 
de Iniciação Esportiva. 
O evento será realizado 
até o dia 05 de dezembro, 

quando os alunos de fut-
sal entrarão na quadra do 
Alto Tabau, das 7 às 18h.
Neste sábado será a vez dos 
alunos de futebol entrarem 
em campo. As partidas se-
rão no “João do Pulo”, a 
partir das 7 horas. Também 
no sábado, acontecerão os 
jogos de futsal no Juca 
Moreira. Já no domingo 
(29), haverá futsal no Alto 
Tabau, das 13 às 18 horas, 
e handebol, no “João do 
Pulo”, das 7 às 12 horas.
Daniela O. dos Santos 
Gonçalves conta que colo-
cou o filho no futsal para 
fazer alguma atividade 
física, não com o objeti-
vo de ser um atleta, po-

rém, o filho gostou tanto 
e não falta em nenhuma 
aula. Ela parabenizou o 
festival e diz que o es-
porte é bom para tirar as 
crianças do mal cami-
nho, além disso, o espor-
te contribui com a saúde.
Rosana Moreira de Lima 
Pires afirma que achou 
o festival muito interes-
sante porque os atletas 
acabam sendo motivados 
e se aperfeiçoam mais. 
“Para nós pais é mara-
vilhoso eles fazerem es-
porte. Estão treinando 
coordenação motora, agi-
lidade, está tudo ótimo. 
Meu filho teve um desen-
volvimento muito bom”.

Atletas de futsal e
natação participam
de festival em Pinda

A Escola Municipal pro-
fessora Regina Célia Ma-
dureira de Souza Lima, 
realizou um Encontro 
Literário, no dia 18 de 
novembro, com a escri-
tora Eliane Maria Soares. 
Eliane é autora do livro O 
som da floresta de ontem. 
No encontro, a autora fez 
a leitura de seu livro aos 
alunos e relatou sobre a 
importância da preserva-
ção da natureza e dos se-
res que dela fazem parte.
De acordo com os res-
ponsáveis pela unida-

de educacional, foi um 
grande encontro e uma 
ótima oportunidade para 
que os alunos sintam 
mais prazer à leitura. 
Os alunos, professo-
ras e gestora agradecem 
imensamente à tão amá-
vel escritora Eliane, pelo 
prazer de sua presença.
O livro tem início em nos-
so planeta que acaba de 
se formar, onde todos os 
seres criados vivem em 
harmonia entre si. Um dia, 
o ser humano observa em 
um espelho seu próprio 

rosto refletido; observa as 
árvores, os animais e as 
montanhas, porém, não 
vê nesse espelho, as fi-
guras das fadas, nem dos 
duendes e nem dos de-
vas. Nesse instante ele se 
separa dos outros reinos, 
se torna egoísta e per-
de a alegria da natureza. 
Passa então a destruir 
tudo o que encontra pelo 
caminho, polui os rios, 
mata os animais, prende 
os pássaros em gaiolas, 
derruba as árvores e silen-
cia a música da floresta.

Escola Regina Célia promove 
Encontro Literário em Pinda


