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A GAzetA dos Municípios

A Escola Municipal Vito 
Ardito, no Araretama, 
completou 25 anos de 
fundação, atendendo atu-
almente 280 alunos com 
idade entre 5 e 10 anos, 
do nível pré II ao 5º ano.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba e neto do ho-
menageado participou de 
uma exposição sobre as 
inúmeras atividades da es-
cola, quando pais, alunos 
e professores também par-
ticiparam desta atividade.
Na década de 80, o bairro 
Araretama contava apenas 
com uma escola estadual: 
“Regina Célia” que mi-

O sonho da casa própria 
de 27 famílias de Pinda-
monhangaba foi realiza-
do na tarde de terça-feira 
(22). O prefeito entregou o 
contrato de doação do Lo-
teamento Nova Esperança, 
no Araretama. As famílias 
foram contempladas há 
mais de uma década e por 
cumprirem com as regras 
tiveram como benefício a 
doação. O próximo passo 
é ir ao cartório para pas-
sar para o próprio nome.
Adriana Borges, profes-
sora, afirma que foi um 
presente de Natal, porque 

nistrava aulas de 1ª à 8ª 
série e o bairro não dis-
punha de Educação In-
fantil. No final de 1988, 
inicia-se a construção 
da EMEI “Vito Ardito”. 
O homenageado - Vito 
Ardito nasceu na cidade 
de Polignamo à Mare, na 
Itália, no dia 16 de julho 
de 1892, onde trabalhou 
desde criança. Sua cida-
de natal era uma cidade 
pequena, onde a maio-
ria da população era de 
pescadores, pois, não ti-
nham onde trabalhar e o 
então garoto Vito Ardi-
to era pastor de ovelhas.

faz 18 anos que mora no 
Nova Esperança e a fa-
mília estava aguardando 
por este momento. “Re-
ceber a doação foi muito 
emocionante, agora é da 
gente. Já fiz algumas me-
lhorias na casa, agora tem 
que pintar para o Natal, 
vamos ver se dá tempo 
ainda, se não der a gente 
pinta para o Ano Novo”.
Esmeralda Carolina Go-
mes, dona de casa, conta 
que receber esta doação foi 
um presente. Ele agradece 
o prefeito por ter entregue 
à família o local onde re-

Com apenas 18 anos, 
o mesmo veio sozinho 
para o Brasil e se insta-
lou em São Paulo, onde 
começou a trabalhar 
no comércio de arroz.
Aos 23 anos, casou-se 
com Alessandra Denti, 
também italiana e com-
panheira inseparável e ti-
veram três filhos, Savério 
Mário Ardito, Maria José 
Ardito e Agostinho Ardito.
Visionário, adquiriu mui-
tas fazendas e entre elas a 
Fazenda Mombaça, aqui 
em Pindamonhangaba, 
onde viveu até sua morte 
no dia 12 de julho de 1971, 
aos 79 anos de idade. Fa-
zenda esta da qual fazia 
parte toda a área onde 
hoje está o Loteamen-
to Araretama e a EMEI.
“Meu avô era um homem 
de grande coragem, de 
idealismo e muito traba-
lhador. Aprendi muito 
com seus exemplos e es-
ses ensinamentos fazem 
parte da minha vida e do 
que sou”, disse o prefeito.

side. “Eu agradeço muito 
ao prefeito, é um homem 
muito bom, isto que ele 
está fazendo para gente é 
um verdadeiro presente”.
“A equipe da Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem 
trabalhado constantemen-
te para fazer com que mais 
famílias realizem o sonho 
da casa própria. Recente-
mente, foram entregues 
94 apartamentos no Lo-
teamento Azeredo, está 
em construção mais 1.536 
apartamentos no Arareta-
ma, foi firmado convênio 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para cons-
trução de mais casas pelo 
programa Casa Paulista, 
faremos mais de 200 mo-
radias no Ayako Honda, 
em Moreira César. Todos 
nós da Prefeitura ficamos 
muito felizes em poder 
realizar o sonho das fa-
mílias”, finaliza o prefei-
to de Pindamonhangaba.

Escola Vito Ardito
no Araretama

completa 25 anos de história

Pinda realiza sonho da casa 
própria de 27 famílias

Alunos do curso de Pa-
nificação Itinerante, do 
programa de Formação 
Profissional do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé, receberam 
no dia 15 de dezembro, o 
certificado de conclusão. 
O curso foi realizado no 
bairro Flor do Campo na 
Comunidade Imacula-
da Conceição – Paróquia 
Jesus Ressuscitado. Este 
projeto visa levar o cur-
so de Panificação, já re-
alizado no Fundo Social 
de Solidariedade, para os 
bairros mais afastados do 
município, visando faci-
litar o acesso aos muníci-
pes que não possuem con-
dição de se deslocar até 
a sede do Fundo Social.

A maioria dos 30 for-
mandos são moradores 
dos bairros Maracaibo, 
Flor do Campo, Alberto 
Ronconi e Poço Grande.
A primeira dama e pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidarieda-
de Andrea Vaqueli 
entregou os certificados.
Durante o curso, os alunos 
tiveram a oportunidade 
de aprender a fazer pães 
bolos, salgados, roscas, 
coberturas e doces, além 
de prepararem uma mesa 
para festa de formatura.
O objetivo do curso itine-
rante é capacitar pesso-
as na área de panificação 
e confeitaria artesanal 
para o mercado de tra-
balho e, assim, melho-

rar a renda familiar.
No mesmo dia foram entre-
gues 10 certificados para a 
6ª turma de Assistente de 
Cabeleireiro. Este curso, 
foi dirigido pela professora 
Adriana Julia Monteiro 
Moreira e foi finalizado 
com um dia de workshop 
para todas as alunas des-
de a 1ª turma e um dia 
com conteúdos extras 
sobre o assunto com a fi-
nalidade de enriquecer o 
aprendizado das alunas.
As pessoas interessadas 
em participar do próxi-
mo curso deverão procu-
rar o Fundo Social fica na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Je-
sus– ou ainda pelo te-
lefone 3674-3910.

Fundo Social entrega
certificados de Assistente 

de Cabeleireiro e
Panificação Itinerante

O balanço do COI (Cen-
tro de Operações Integra-
das) de Taubaté registra 
o atendimento de 3.350 
ocorrências entre janei-
ro e novembro de 2015. 
As ocorrências apontadas 
são divididas em: Polícia 
Militar (1.873), Corpo de 
Bombeiros (257), Trânsito 
(393), Defesa Civil (28), 
ambulâncias municipais 
(48), Guarda Municipal 
(329), fiscalização de pos-
turas (60) e naturezas di-
versas (362). Do total de 
ocorrências registradas de 
janeiro a novembro, 1.873 
tiveram a Polícia Militar 
acionada com 160 apre-
ensões por motivos como: 
vandalismo, invasão de 
prédio público, captura 
de foragidos, encaminha-
mento de suspeitos aos 
distritos policiais, briga, 

furtos, posse de armas e 
entorpecentes, embria-
guez, resistência à abor-
dagem policial e tráfico 
de drogas. Um dos casos 
mais recentes foi no dia 
15 de dezembro, quando 
um homem de 20 anos foi 
apreendido por roubo de 
uma motocicleta. A equipe 
do COI identificou o indi-
víduo em atitude suspeita, 
escondendo o veículo em 
um terreno nas imediações 
da Avenida Joaquim Fer-
reira da Silva, no Parque 
Três Marias. A ronda da 
Polícia Militar foi aciona-
da e após perseguição o 
homem foi capturado. O 
COI teve o início de suas 
operações em 30 junho de 
2014 e atualmente opera 
com 130 câmeras de alta 
tecnologia, que realizam 
monitoramento 24 horas 

em locais apontados pela 
Polícia Militar como sen-
do os mais vulneráveis da 
cidade. O município pos-
sui ainda mais de 220 câ-
meras instaladas nos pré-
dios públicos, que operam 
monitoradas pela Guarda 
Municipal e fazem par-
te deste sistema. O COI é 
uma central de monitora-
mento que integra o traba-
lho das forças de seguran-
ça (Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Bombeiros e 
Defesa Civil), além da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, que acompanha 
as questões relacionadas 
ao trânsito; a Fiscalização 
de Posturas, que verifica 
principalmente o descar-
te irregular de lixo e en-
tulho; e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.

COI Taubaté registra
3.350 ocorrências de

janeiro a novembro de 2015
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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.

Curiosidades

Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. 
A atividade física imensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, 
ser deslocado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema 
não está na água e sim na atividade física, é claro que tomar banho de chuveiro 
após as refeições também é liberado.
***
Ambientes em harmonia

Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas 
um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sidos tratados com algum produto antiáca-
ro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma 
ou duas vezes por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no 
verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao 
Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro 
desses aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presente no local.

Humor

Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente a esposa entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo se apresenta e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem, minha senhora, essa parte ainda não chegou...
***
O sujeito estava na porta do bar, quando um funeral chamou a sua atenção. Atrás 
do carro fúnebre seguia um homem com um cachorro e atrás dele, uma fila india-
na com muitas pessoas. Curioso, ele se aproximou do homem com o cachorro e 
comentou:
- Com tanta gente, a pessoa que morreu devia ser muito famosa!
- Era a minha sogra! Respondeu o homem.
- Puxa! Meus sentimentos! Ela morreu de quê?
- Ela foi mordida por este cachorro!
Depois de alguns segundos de silêncio, o homem que estava no bar cria coragem 
e diz:
- Será que o senhor poderia me emprestar o seu cachorro por somente um dia?
- Claro que posso! É só o senhor esperar no fim dessa fila!

Mensagens

A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo 
alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, 
adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a ser paciente. 
Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente 
seguro, se sente capaz. Recebendo incentivo desenvolve a sua alta confiança. Vi-
vendo em positivismo e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, 
seus filhos crescerão com mente sadia e tranqüila.
***
Dois homens que passeavam pela praia, viram uma ostra e começaram a discutir 
porque ambos queriam a ostra:
- Eu vi primeiro, portanto me pertence. Afirmou um.
- Mas, eu a apanhei primeiro, por isso me pertence. Garante o outro.
Naquele momento, passava no lugar, um experiente advogado.
Reconhecido, foi solicitado para resolver o impasse e diz:
- Aceito, desde que concordem com a minha decisão.
Os dois concordaram e o advogado então concluiu:
- Os dois, no meu entendimento, tem direito ao molusco. Vou dividi-lo em duas 
partes, uma para cada um, certo?
- Certo! Concordaram os dois.
- Então, me dá a ostra.
De posse do objeto da ação, o advogado abre a ostra e a come, rapidamente. 
Depois, entrega a cada uma das partes, uma das conchas, vazias, é claro. Os dois 
protestaram:
- Por que o senhor comeu a ostra? Pergunta um intrigado.
- São meus honorários. Dividi o que restava de maneira justa e equitativa.  

Pensamentos, provérbios e citações

Contenta-se com seu estado quem quiser viver sossegado.
Mais vale compreender pouco do que compreender nada.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
A verdade nunca é injusta, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.

MISCELÂNEA

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba realiza 
os encontros da Sala de Si-
tuação. É um trabalho onde 
profissionais de diversas 
áreas se reúnem para tro-
ca de informações sobre os 
problemas causados pelo 
Aedes aegypti. A reunião 
de dezembro ocorreu dia 
18 e a próxima está marca-
da para o dia 8 de janeiro.
Participaram da Sala de Si-
tuação de dezembro repre-
sentantes da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, 
Unimed, Santa Casa de Mi-
sericórdia, Pronto Socorro, 
Defesa Civil, Secretaria de 
Relações Institucionais e da 
Diretoria Regional de Saúde.
Em comparação ao ano pas-
sado, Pindamonhangaba 
teve uma redução significa-
tiva de casos positivos, 70 
%. Isto é reflexo das ações 
de combate que estão sendo 
desenvolvidas no municí-
pio. Como existem quatro 
tipos do vírus é muito im-
portante ficar atento, pois, 
há o tipo quatro no litoral 
e muitas pessoas aprovei-
tam as férias para ir à praia.
O Aedes aegypti é transmis-
sor não apenas da dengue, 
mas, também do zika ví-
rus e da febre chikungunya. 
A dengue mata e a melhor 
forma de evitar a doença é 
exterminando os possíveis 
criadouros. Os principais 
criadouros, em Pindamo-
nhangaba, tem sido vasos 
de plantas, ralos e pneus.
De acordo com as infor-
mações da equipe de Vi-
gilância Epidemiológica, 
um pneu é um excelente 
criadouro para o mosquito 
Aedes aegypti, pois, é ca-
paz de acumular oito litros 
de água e ele guarda a tem-
peratura, ou seja, uma casa 
perfeita para a proliferação.
De acordo com o Fio Cruz, 

uma fêmea pode dar origem 
a 1.500 mosquitos durante a 
sua vida. Os ovos são distri-
buídos por diversos criadou-
ros – estratégia que garante 
a dispersão e preservação 
da espécie. Se a fêmea esti-
ver infectada pelo vírus da 
dengue quando realizar a 
postura de ovos, há a possi-
bilidade de as larvas filhas 
já nascerem com o vírus, no 
processo chamado de trans-
missão vertical. A desova 
acontece, preferencialmen-
te, em criadouros com água 
limpa e parada. Os ovos são 
depositados nas paredes do 
criadouro, bem próximo à 
superfície da água, não di-
retamente sobre o líquido.
O fumacê é inefi-
ciente para dengue
O fumacê é uma atividade 
realizada para evitar a pro-
liferação do mosquito culex, 
que é o chamado pernilon-
go comum. Devido ao pe-
ríodo de chuvas, o mato na 
região dos córregos e rios 
cresce muito e a população 
deste mosquito também. O 
fumacê é uma medida para 
diminuir a infestação deste 
mosquito, porém, ele é ine-
ficiente para o combate do 
Aedes aegypti. Pesquisas 
revelaram que o uso do fu-
macê combate apenas 15 % 
do transmissor da dengue.
A aplicação do fumacê é re-
alizada sempre ao final do 
dia para garantir a eficiência 
do produto. No período com 
temperatura mais amena o 
produto se dissipa com faci-
lidade e é mais eficaz. A re-
comendação às pessoas que 
tenham alergia é trancar-se 
em casa e evitar sair enquan-
to o carro do fumacê passar.
O trabalho de combate ao 
Aedes aegypti eficiente é a 
nebulização, ela é feita quan-
do há registros de casos posi-
tivos. A equipe da Vigilância 

Epidemiológica passa um dia 
antes avisando que o serviço 
será feito e faz orientações.
Apoio das empre-
sas e dos condomínios
De janeiro de 2010 a no-
vembro de 2015 Pinda teve, 
em média, cinco mil casos 
confirmados de dengue. O 
apoio das empresas é muito 
importante, tendo em vista a 
necessidade da conscientiza-
ção em todos os ambientes. 
Seja em casa ou no trabalho.
O representante da Unimed 
comentou que a empre-
sa irá realizar um trabalho 
de conscientização nos lo-
cais onde prestam serviços. 
Esta ação é muito impor-
tante e a equipe da Saúde 
agradece a cooperação.
Os responsáveis pelos con-
domínios também podem 
colaborar com as ações 
de combate ao Aedes ae-
gypti. As bromélias, por 
exemplo, são alguns dos 
tipos de criadouros encon-
trados nos condomínios.
Saúde se prepa-
ra para atendimentos
Como a cidade está locali-
zada em uma região epidê-
mica, a Secretaria de Saúde 
se prepara para realizar os 
atendimentos aos pacientes 
que possam sofrer com a do-
ença. Durante a Sala de Situ-
ação foram debatidas ações 
de assistência à saúde. Todos 
os profissionais de saúde de-
vem fazer as notificações, os 
médicos da Atenção Bási-
ca irão receber treinamento.
Os moradores dos bairros 
que possuem unidades de 
saúde deverão ser atendidos 
nestes locais. O diagnóstico 
é realizado no Pronto Socor-
ro ou no Pronto Atendimento 
de Moreira César e depois, o 
tratamento deve ser acompa-
nhado pelo médico da uni-
dade de saúde próxima da 
residência da pessoa que con-
traiu a doença. Este paciente 
não deve retornar ao Pronto 
Socorro ou P.A. de Moreira.
Plantão durante o feriado
Durante o feriado das fes-
tas de final de ano haverá 
uma equipe de plantão. Os 
profissionais utilizam a tec-
nologia para se comunicar e 
prestar serviços à população. 
Assim que é confirmado um 
caso de dengue a equipe da 
Vigilância Epidemiológi-
ca entra em ação, evitando 
a proliferação da doença.

Sala de Situação discute 
os problemas causados 

pelo Aedes aegypti
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 23/12/2015 e 23/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 161, Termo nº 6192
Faço saber que pretendem se casar ELIAS DE ARAUJO e MARIA DO SOCORRO XA-
VIER, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 30 de agosto de 1955, de 
profissão artesão, estado civil viúvo, residente na na Rua Germano de Freitas, nº 29, Centro, 
nesta cidade, filho de ROBERVAL DE ARAUJO, falecido em Caraguatatuba/SP e de MA-
RIA JOSÉ DE ARAUJO, falecida em Taubaté/SP. Ela é natural de Bom Conselho - PE, nas-
cido a 24 de fevereiro de 1962, de profissão costureira, estado civil divorciada, residente na 
no mesmo endereço do contraente, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO XAVIER, falecido 
em Bom Conselho/PE e de BENEDITA MARIA DE JESUS, falecida em Guarulhos/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, 23/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 161, Termo nº 6193
Faço saber que pretendem se casar PAULO EDGARD PEREIRA e KELLY CRISTINA FE-
RES LAUD, 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 22 de novembro de 
1973, de profissão engenheiro, estado civil solteiro, residente na na Rua das Marquesas, nº 
8, Campos do Conde III, nesta cidade, filho de JOSÉ EDGARD PEREIRA, falecido em São 
José dos Campos/SP na data de 27 de outubro de 2014 e de ENIRA MARIA SIQUEIRA PE-
REIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 13 de dezembro de 2015. Ela é natural de Tauba-
té - SP, nascido a 9 de junho de 1977, de profissão arquiteta, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de ADEMAR FERES LAUD, 69 anos, nascido 
na data de 14 de novembro de 1946, residente em Taubaté/SP, natural de Tremembé/SP e de 
ISABEL CARMELIA FERES LAUD, 71 anos, nascida na data de 17 de agosto de 1944, 
residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/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, 23/12/2015.

Tremembé, 28 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 28/12/2015 e 28/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 162, Termo nº 6194
Faço saber que pretendem se casar DIEGO GABRIEL JESUS BELLONI e BIANCA DE 
ALVARENGA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 
1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos Campos - SP, nascido a 16 
de maio de 1993, de profissão controlador de acesso, estado civil solteiro, residente na na 
Rua Projetada C, nº 113, Chacara das Rosas, nesta cidade, filho de GIULIANO BELLONI, 
47 anos, nascido na data de 11 de janeiro de 1968, residente em Taubaté/SP, natural de São 
José dos Campos/SP e de MARIA APARECIDA DE JESUS, 48 anos, nascida na data de 
30 de janeiro de 1967, residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascido a 3 de março de 1995, de profissão auxiliar administrativo, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ APARECIDO 
DE ALVARENGA, 39 anos, nascido na data de 2 de fevereiro de 1976 e de ANA PAULA 
DE ALVARENGA, 37 anos, nascida na data de 26 de julho de 1978, residentes em Taubaté/
SP, natural de Taubaté/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, 28/12/2015.

Tremembé, 28 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dias 31 de 
dezembro e 1º de janeiro 
(quinta e sexta-feira), fe-
riado de Ano Novo. A Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura não terá expediente 
até 3 de janeiro, portanto, 
os parques municipais, bi-
blioteca e teatro Metrópo-
le estarão fechados no pe-
ríodo. A coleta de lixo será 

Os estudantes do 9º ano da 
E.M.E.F. Professor Juve-
nal da Costa e Silva, Jen-
nifer Nogueira Coelho e 
Gustavo Lobo foram clas-
sificados em 2º e 3º lugar 
no concurso de bolsas da 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Serviços 
Públicos, entrega nes-
ta terça-feira, dia 29, às 
10h, a nova praça do Jar-

normal no dia 31, não ha-
vendo coleta no dia 1º. Os 
serviços essenciais à popu-
lação não serão interrom-
pidos: Pronto Socorro Mu-
nicipal – Adulto – Infantil;
Unidade de Pronto Atendi-
mento (24h) San Marino;
Pronto Atendimen-
to (24h) Cecap;
Serviço de Veri-
ficação de Óbito;
Guarda Municipal;

escola particular Jardim 
das Nações de Taubaté. A 
premiação garante 100% 
de bolsa para cursar os três 
anos do Ensino Médio. 
A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 

dim Mourisco. No lo-
cal, onde havia um lixão, 
foi construído um espaço 
com pista de caminhada, 
bancos, mesas, paisagismo 
e iluminação para dar lazer, 

Serviço de Cemitério;
Serviço Funerá-
rio Municipal;
Serviço de Lim-
peza Urbana;
Centro de Controle de 
Migração (albergue);
Abrigo Temporário 
(Casa Transitória);
Mercado Municipal – 
funciona das 
7 às 17h no dia 31 e 
não abre no dia 1º.

Educação, parabeniza os 
alunos, pais, docentes e 
equipe gestora pelo exce-
lente desempenho e conti-
nua a acreditar em um en-
sino público de qualidade 
e igualitário para todos.

conforto e segurança aos 
moradores. A obra 
teve inicio em 
outubro deste 
ano e o investimen-
to foi de R$ 243 mil.

Feriado de Ano Novo mantém
serviços básicos em Taubaté

Alunos de escola municipal de 
Taubaté conquistam bolsa em

colégio particular

Prefeitura de Taubaté entrega 
nova praça no lugar de antigo

lixão no Jardim Mourisco

Todos os estudantes que pos-
suem bolsas de estudo universi-
tário deverão fazer a renovação 
deste benefício entre os dias 04 e 
08 de janeiro. A Prefeitura con-
cede 160 bolsas por meio da Lei 
Municipal nº 5.509, de 28 de fe-
vereiro de 2013. O investimento 
anual é de mais de R$ 1,5 milhão.
A renovação será feita no Depar-
tamento de Assistência Social, 
localizado na rua Euclides Figuei-
redo, 94, Alto Cardoso, próximo 
à Prefeitura. O atendimento é das 
8 às 12 horas e das 13 às 16h30.
Os estudantes deverão apresen-
tar comprovante atual de resi-
dência, comprovante de renda, 
carteira de trabalho ou compro-
vante de autônomo e o relató-

rio de notas do ano de 2015.
Conforme prevê a lei, perderá o 
direito à renovação da bolsa o alu-
no que tiver sido reprovado, não 
atingir 75 % da frequência escolar, 
tiver dependência de disciplinas, 
se houver irregularidade de ma-
trícula da universidade e deixar 
de se matricular na universidade.
A Lei Municipal 5.509 foi apro-
vada pela Câmara de Vereadores, 
autorizando o Executivo a conce-
der as bolsas de estudo integrais 
para os munícipes matriculados 
em instituições de ensino supe-
rior na modalidade de licenciatu-
ra, tecnologia e bacharelado, seja 
em cursos presenciais e não pre-
senciais, reconhecidos pelo Mi-
nistério da Educação e Cultura. 

Beneficiados com bolsas
de estudo universitário de

Pinda devem fazer renovação

As escolas da rede mu-
nicipal de Tremem-
bé organizaram pelo 3º 
ano consecutivo o Dia 
da Família na Escola.
Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental se empe-
nharam para proporcionar 
um fechamento do ano de 
2015 bem agradável para 
os pais. A integração en-
tre as famílias e a escola, 
estreitando a relação entre 
ambos, foi o maior enfoque 
dos eventos, realizados 
em cada uma das escolas.
Na Educação Infantil o 
evento aconteceu em no-
vembro e foi um grande 
sucesso! A participação 
das famílias foi surpre-
endente, cada escola re-
cebeu suas famílias com 
muito carinho e com 
boas atrações sempre en-
volvendo os pais e con-
vidados nas atividades.
A programação contou 
com apresentações artísti-
cas como danças e músicas 
das crianças, exposição 
das atividades realiza-
das nos projetos, oficinas 
de artes entre os mem-
bros da família, contação 
de histórias, música ao 
vivo e lanches coletivos.
Segundo a diretora Concei-
ção Silva da EMEI Anna 
Monteiro Pereira o even-
to foi uma grata surpresa:
“O 3º Dia da 
Família nas nossas Escola 
realmente foi um grande 
sucesso! A participação 
das famílias foi bastante 
expressiva e tivemos um 
retorno muito positivo 
dos pais. As professoras 
tiveram enorme dedica-
ção em todas as atividades 
que desenvolveram com 
as crianças e a exposição 
dessas atividades ficou 
encantadora! Usaram de 

muita criatividade para 
mostrar aos familiares as 
propostas exploradas nos 
projetos. Foi gratificante 
ver as famílias felizes par-
ticipando das brincadei-
ras, das oficinas artísticas, 
prestigiando com carinho 
e prazer a nossa festa! 
Foi linda a apresentação 
de dança das crianças!”
Os pais participaram de 
todas as atividades e elo-
giaram muito o evento:
“Eu gostei muito do even-
to, participei com minha 
filha de todas as oficinas 
e ela amou tudo. Acho 
que deveria ter mais ve-
zes por ano este evento, 
pois acho que aproxima 
ainda mais a escola da 
família” (Erika, mãe da 
Mikaeli, do nível IIC da 
Creche Eliza Rossi Lima).
Já no Ensino Funda-
mental o evento acon-
teceu nesse último 
sábado, dia 05 de dezem-
bro e a participação das 
famílias também foi boa. 
A equipe da coordenação 
da Secretaria de Educa-
ção se revezou para par-
ticipar dos eventos nas 
escolas e ficou bem feliz 
com a satisfação dos pais 
e alegria das crianças.
A Programação do Ensi-
no Fundamental propôs 
atividades diversificadas 
e dinâmicas, apresenta-
ções artísticas dos pais e 
dos alunos como capoei-
ra, flauta, danças, canto, 
zumba em família, café da 
manhã e lanches coletivos, 
além de oficinas e ginca-
nas envolvendo os pais. 
O Programa Mais Educa-
ção abrilhantou os eventos 
com suas apresentações.
O grande destaque do En-
sino Fundamental foi a ex-
posição de trabalhos dos 

projetos realizados em sa-
las durante todo o trimes-
tre. Os familiares aprecia-
ram e elogiaram muito os 
professores e alunos pela 
qualidade e pela dedicação.
A Secretária de Edu-
cação, Cristiana Ber-
thoud, fala sobre a par-
ticipação das famílias:
“O ano de 2015 foi mar-
cado por uma verdadeira 
participação dos pais e 
familiares na vida escolar 
de nossos alunos, o que 
tem sido nossa principal 
meta desde o início de 
nossa gestão. Acreditamos 
que uma educação pública 
de qualidade só acontece 
quando Família e Escola 
atuam juntas, em prol de 
um desenvolvimento sau-
dável e de um aprendizado 
de sucesso das crianças e 
jovens. As famílias hoje 
estão presentes nos Con-
selhos Participativos, no 
programa FAST, nos pro-
jetos de Voluntário da Es-
cola, nas Associações de 
Pais, o que torna nossas 
escolas mais transparen-
tes e fortes. Queremos o 
resgate de uma Educação 
Pública de Qualidade e 
estamos alcançando isso 
com a participação das 
famílias. Agradeço em 
meu nome e em nome do 
Prefeito Marcelo Vaque-
li a cada uma e a todas as 
famílias que confiam em 
nosso trabalho e atuam 
lado a lado conosco para 
que a Educação Pública 
Municipal de Tremembé 
seja a melhor possível. 
Parabenizo a todos os en-
volvidos no Dia da Famí-
lia na Escola 2015; ges-
tores, professores, equipe 
escolar, voluntários, alu-
nos, pais e familiares 
pelo sucesso do evento”.

“Dia da Família na Escola” 
atrai público de mais de 2000 
pessoas nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de
Tremembé
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A Secretaria de Saúde atra-
vés da Equipe de Combate a 
Dengue e o ESF VI – Flor 
do Vale, realizou nos dias 
18 e 19 de dezembro um 
mutirão nos bairros Vale 
das Flores, Canaã e Nova 
Vida com intuito de cons-
cientizar os moradores 
sobre sua participação no 
combate contra o mosqui-
to Aedes Aegypti. Nesses 
dias, foi realizado também 
a Operação Cata-Treco 
com a retirada de cinco 
caminhões de materiais 
inutilizados pelos mora-
dores que poderiam ser 
utilizados pelo mosquito.

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli acompanha-
do da primeira dama e pre-
sidente do fundo social de 
solidariedade Andrea Va-
queli inaugurou na manhã 
do dia 04 de dezembro, a 
segunda unidade do Aces-
sa SP e a primeira unidade 
do Acessinha do Vale do 
Paraíba em Tremembé. O 
programa de inclusão di-
gital do governo do Estado 
de São Paulo foi implanta-
do em um anexo do Centro 
Educacional no bairro Al-
berto Ronconi e recebeu o 
superintendente do progra-
ma Acessa SP, Venerando 
Ribeiro do Valle Junior, 
que revelou a importância 
da população ter o acesso 
às novas tecnologias da in-
formação e comunicação, 

O objetivo é evi-
tar que plásticos 
(garrafas pet e sacolas plás-
ticas), latas de alumínio, 
vidros e papeis em geral, 
que podem ser reciclados, 
fiquem acumulados em 
terrenos baldios, calçadas, 
margens e leitos de rios e 
nos córregos da cidade.
O p e r a ç ã o 
Cata-Treco  – visa incen-
tivar a população a tirar 
de casa aqueles equipa-
mentos ou outros mate-
riais armazenados que está 
há muito tempo sem uso 
e até acumulando água.
Segundo o secretario de 

em especial à internet, 
contribuindo para o desen-
volvimento social, cultu-
ral, intelectual e econômi-
co dos cidadãos paulistas.
Acessa SP – oferece a 
população acesso às no-
vas tecnologias da infor-
mação e comunicação 
(TIC’s), em especial à in-
ternet, contribuindo para 
o desenvolvimento so-
cial, cultural, intelectual e 
econômico dos cidadãos 
paulistas. Em Tremembé, 
já são sete computado-
res para acesso gratuito 
e livre à internet de alta 
velocidade na unidade 
do Alberto Ronconi e ou-
tros oito na unidade loca-
lizada na sede do fundo 
social de solidariedade.
Acessinha SP –  é uma sala 

saúde, José Marcio Araujo 
Guimarães, o objetivo da 
ação é orientar e prevenir 
contra a dengue, e ainda 
destinar corretamente to-
dos os resíduos gerados 
que muitas vezes acabam 
sendo acumuladores de 
água, proliferando a Den-
gue. “Queremos criar o 
hábito de prestação desse 
serviço para a população. 
Com isso, podemos con-
tribuir com a limpeza pú-
blica da cidade, eliminar 
os focos de dengue nas 
casas e melhorar a quali-
dade de vida da popula-
ção”, disse o secretario.

especialmente dedicada 
aos usuários de até onze 
anos de idade. O uso do es-
paço é totalmente gratuito. 
Com a sala, as crianças 
vão dispor de um local 
exclusivo para a iniciação 
a informática. São vários 
computadores num espa-
ço onde o uso da internet 
vai estimular o desenvol-
vimento da coordenação 
visual e motora, a criati-
vidade e a iniciativa. O 
objetivo é que as ativida-
des no “Acessinha SP” 
despertem a curiosidade 
das crianças para que co-
nheçam outros universos, 
além daquele em que vi-
vem. Para isso,os moni-
tores vão auxiliar a fazer 
pesquisas informatizadas 
e acessar sites educativos.

Equipe de Combate a Dengue 
realiza mutirão no Vale das 
Flores, Canaã e Nova Vida

Internet grátis:
Prefeitura inaugura 

Acessa SP e Acessinha 
no Alberto Ronconi

O COI Taubaté recebeu 
nesta quarta-feira, dia 23 
de dezembro, a instala-
ção do programa Detecta. 
A equipe do COI recebeu 
treinamento para operar 
o programa.  A ação faz 
parte da quarta fase do 
projeto de monitoramento 
por meio de câmeras de 
vigilância, do Governo do 
Estado de São Paulo. Para 
Taubaté é importante fazer 
parte deste sistema interli-
gado que vai tornar ainda 
mais eficiente o combate 
aos furtos de veículos na 
cidade.  A cidade registra 
redução neste tipo de cri-
me. De janeiro a outubro 
de 2015 foram 409 casos 
de furtos e 419 no mesmo 

período de 2014. Os rou-
bos de janeiro a outubro de 
2015 foram 230 e 294 no 
mesmo período em 2014. 
A partir de agora o siste-
ma de monitoramento de 
Taubaté vai integrar a rede 
de segurança composta 
por 38 cidades das regiões 
do Vale do Ribeira, Baixa-
da Santista, Litoral Norte, 
Alto Tietê e Vale do Para-
íba. O programa Detecta 
interliga mais de duas mil 
câmeras de vídeo, grande 
parte delas com OCR (sis-
tema de reconhecimento 
de placas). Entre as fun-
cionalidades do sistema 
um dos principais é o re-
cebimento de alerta em 
tempo real sobre roubos e 

furtos de veículos e outras 
situações suspeitas. Com 
poucos dados de uma pla-
ca de um veículo é possível 
delimitar o perímetro de 
fuga e localizar onde está 
o veículo. As informações 
são fornecidas em tempo 
real e são as mesmas que 
podem ser acessadas por 
meio de tablets instala-
dos nas viaturas da Polí-
cia Militar. O programa 
é o mesmo utilizado pela 
polícia de Nova Iorque. 
Desenvolvido pela Micro-
soft como ferramenta para 
ações de contraterrorismo 
na cidade norteamerica-
na, passou também a ser 
utilizado no trabalho con-
tra outros tipos de crimes.

COI Taubaté integra programa Detecta

EM TREMEMBÉ
As pessoas que possuem 
vínculo com Pindamo-
nhangaba, seja por moti-
vos de trabalho ou estudo, 
e utilizam a estrada do 
Atanázio poderão fazer a 
solicitação de isenção do 
pedágio a partir do dia 04 
de janeiro. O prazo termi-
na no dia 29 de janeiro, a 
partir do dia 01 de feverei-
ro será suspensa a isenção.
Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legí-
veis do Licenciamento 
do veículo no nome da 
pessoa que realizar o pe-
dido, ou em nome do es-
poso (a) com a certidão 

de casamento, Carteira 
Nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior), Carteira de tra-
balho (CTPS) e Declara-
ção do RH da empresa.
No caso de estudantes eles 
terão que apresentar có-
pias do Licenciamento do 
veículo no próprio nome, 
ou da esposa (o) juntamen-
te com a certidão de casa-
mento, ou documentação 
do automóvel no nome dos 
pais, com autorização com 
firma reconhecida, Cartei-
ra Nacional de habilitação, 
comprovante de endereço, 

que seja no máximo do 
mês anterior ao pedido, e 
declaração de matricula 
da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais, Corpo 
de Bombeiros e das For-
ças Armadas devem apre-
sentar cópias legíveis do 
Licenciamento do veícu-
lo em seu nome (cônjuge 
com certidão de casamen-
to), Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), com-
provante de endereço (má-
ximo mês anterior), Cartei-
ra Funcional e Declaração 
do Batalhão/Companhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O recadastra-
mento da isenção 2015 
é feito no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, em Moreira 
César, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba salienta que 
na SP-62 os veículos de 
passeio não pagam, in-
dependentemente de 
onde foram licenciados. 

Recadastramento para 
isenção de pedágio inicia 

dia 04 de janeiro


