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A GAzetA dos Municípios

O Museu Histórico e 
Pedagógico  Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina 
está realizando o proje-
to “Carnaval e História”,
que vem dando um to-
que de história às co-
memorações populares, 
revivendo e ensinando so-
bre o valoroso legado do 

patrimônio imaterial de 
Pindamonhangaba. Arte, 
festa e história instigam 
a reflexões sobre a diver-
sidade socioculturais da 
nossa formação. Além 
da exposição que já esta 
acontecendo no Museu, 
haverá também uma sé-
rie de contações de his-

tória sobre o carnaval 
de Pindamonhangaba 
através dos recortes de 
jornais da exposição. 
Serão nos dias 30 e 31 de 
janeiro e 6 e 7 de feve-
reiro (sábados e domin-
gos), às 16 horas. Entra-
da gratuita. Todos estão 
convidados a participar!

Museu de Pinda conta 
histórias de antigos

 carnavais

O Abrigo Municipal de 
Animais (AMA) está 
sempre recebendo a vi-
sita de grupos de ins-
tituições de ensino, 
que querem conhecer 
o modelo utilizado em 
Pindamonhangaba. Nos 
dias 20 e 21 de janeiro, 
o Ama recebeu a visi-
ta dos alunos da Nes-
per Cursos Profissiona-
lizantes, das unidades 

Os trabalhadores da 
Volkswagen de Tauba-
té foram dispensados na 
segunda-feira, pela fal-
ta de peças para a pro-
dução dos veículos.
De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos, 
a paralisação é por con-
ta da falta de bancos e 
a medida vai afetar os 
funcionários de todos 
os turnos da montadora.

de Pinda e Caçapava, 
do curso de auxi-
liar de veterinária.
O grupo conheceu as ins-
talações do Ama e se pro-
pôs a ajudar na divulgação 
dos animais para adoção.
Eles estiveram acompa-
nhados pela professora ve-
terinária Rafaela Dal Pierro 
e aprovaram a experiência.
“Os alunos adoraram a 
visita, principalmente os 

Ainda segundo o sindicato,
a dispensa dos fun-
cionários não prejudi-
cará os rendimentos,
já que a folga será con-
vertida em banco de 
horas. Hoje a unidade 
possui 4,6 mil tra-
b a l h a d o r e s .
Na sexta-feira (29), a 
montadora havia sus-
pendido as atividades 
do 2º turno na fábrica,

de Caçapava, já que lá 
não há abrigo de animais. 
Foi uma ótima oportu-
nidade e todos fomos 
muito bem recebidos”, 
disse a professora.
O Abrigo Municipal de 
Animais fica na Estrada 
Municipal do Maçaim, s/
nº. Telefone para adoção de 
animais e agenda de gru-
pos para visitas ao local, 
pelo telefone 3848-2959.

também pela falta de pe-
ças. Procurada pelo Meon, 
a Volkswagen informou 
que não vai se manifestar.
M e d i d a s
A planta de Taubaté pro-
duz os modelos Up!, 
Voyage e Gol.  No ano 
passado, a empresa ado-
tou diversas medidas 
por conta da crise eco-
nômica, que afeta o se-
tor automobilístico. 

Abrigo Municipal de 
Animais em Pinda 
recebe estudantes 

de Caçapava

Falta de peças suspende 
produção de veículos na 

Volks de Taubaté

Caraguá está no processo 
seletivo para uma das seis 
vagas do Programa For-
mar em Rede+. O objetivo 
é fortalecer as políticas pú-
blicas na Educação Infan-
til, voltadas à faixa etária 
de 4 a 5 anos e 11 meses de 
idade, por meio de qualifi-
cação técnico-pedagógica, 
direcionada a diretores e 
coordenadores pedagógi-
cos. São doze municípios 
de diferentes estados na 
disputa. O projeto é uma 
parceria entre o Institu-
to Sonho Grande, finan-
ciador, o Instituto Avisa 
Lá, responsável técnico,
e as secretarias municipais 
de Educação. A formadora 
da área de Saúde e Bem 
Estar, do Instituto Avisa 
Lá, Eliana (Lica) Sisla, 
visitou o município e 
conheceu o trabalho de-
senvolvido nos Centros 

de Educação Infantil de 
Caraguá. Ela é responsá-
vel em avaliar a infraes-
trutura e a proposta pe-
dagógica oferecida às 
crianças pelos concorren-
tes do processo seletivo.
Na oportunidade, Lica 
visitou o CEI/EMEI Pro-
fª Maria Elma Mansa-
no (Tinga) e o CEI Profª 
Maria Onicie Dias Perei-
ra (Jaraguazinho) para 
analisar os espaços des-
tinados aos alunos como 
horta, cantinho da leitura, 
refeitório e as ações peda-
gógicas implementadas. 
“Percebi que Caraguá têm 
avanços importantes para 
mostrar às outras cida-
des do Brasil”, afirmou.
A formadora também se 
reuniu com a secretária 
Roseli Morilla, a direto-
ra da divisão de Apoio 
ao Educando, Rosimei-

re Simões e os membros 
da equipe de Supervisão 
e Apoio Pedagógico, na 
Secretaria de Educação e 
expôs detalhadamente a 
metodologia do projeto.
Formar em Rede+
O Programa tem du-
ração de um ano, 
podendo ser renovado por 
igual período. São realiza-
dos encontros de forma-
ção mensais, seminários, 
reuniões, supervisões, 
entre outros. “Ao final, 
esperamos criar uma rede 
de trabalho colaborativo 
nas unidades escolares 
do município e entre as 
cidades participantes. E 
incentivar mudanças nas 
práticas ligadas à leitu-
ra, escrita e gestão para a 
saúde”, disse a formado-
ra. O resultado com as ci-
dades contempladas será 
divulgado em fevereiro.

Caraguá concorre à 
vaga no Programa 
Formar em Rede+
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Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as 
artes, tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados.
Touro (21 de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de mantei-
ga e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só preci-
sam evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem se tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líde-
res de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção ao alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prá-
tico.

Humor

A professora pergunta ao aluno: 
- Pedrinho, se Camões fosse vivo por que ele seria um homem extraordinário?
- Bem professora, a senhora não acha que ter mais de quinhentos anos não seria algo 
extraordinário?
***
Cansado da falta de respeito dos funcionários, o chefe pregou uma placa na porta do 
seu escritório, que dizia: Aqui quem manda sou eu. No dia seguinte, algum engra-
çadinho, coloca outra placa abaixo dela que dizia: Sua mulher mandou levar a placa 
dela de volta pra casa.
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver al-
gum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu rezarei 
agora para a sua cura. O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a 
velha vendo aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho, o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressuscitar 
os mortos.

Mensagens

Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não 
funcionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem ali-
mentos o coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia 
tudo em silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente 
a sua opinião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio 
de todos. “Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que 
existe, é o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário esti-
ver com problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas 
o corpo morre, mas a sua alma é condenada para sempre”.
***
Vale a pena a tentativa e não o receio. Vale a pena confiar e nunca ter medo. Vale a 
pena encarar e não fugir da realidade. Ainda que haja fracasso, vale a pena lutar. Vale 
a pena discordar do melhor amigo e não apoiá-lo em suas atitudes erradas. Vale a 
pena corrigi-lo. Vale a pena encarar-se no espelho e ver se está certo ou errado. Vale a 
pena procurar ser melhor de si. Vale a pena ser o que for... Enfim... Vale a pena viver 
a vida, já que a vida não é tudo que ela pode nos dar, mas sim tudo que podemos dar 
por ela.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.

Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.

O mundo é redondo para que sofram os quadrados.

Um hoje vale por dois amanhãs.

Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

O que os outros chamam de pecado para mim é experiência;

Humor não é estado de espírito, mas é uma visão do mundo.

Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.

Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.

Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
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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.

Os dados divulgados nesta 
terça-feira pela Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado apontam redução 
dos índices de criminali-
dade em Taubaté em um 
comparativo das ocor-
rências de 2014 e 2015.
Nas ocorrências policiais 
registradas por ano, os ca-
sos de furto na cidade em 
2014 foram 3.764 e em 
2015 3.447, uma redução 
de 8,4%. Os casos de rou-
bo em 2014 foram 1629 e 
em 2015 1504, uma queda 
de 7,6%. Os roubos e fur-
tos de veículo tiveram uma 
redução de 12,5%, em 
2014 foram 859 ocorrên-
cias e em 2015, 751 casos.
Nas estatísticas das ocor-
rências policiais registra-
das por mês, os casos de 
tentativa de homicídios 
reduziram 31,5%, em 
2014 foram 54 e em 2015 
o total de 37. Os casos 
de lesão corporal culpo-
sa por acidente de trânsi-
to também tiveram que-
da, em 2014 foram 1117 
casos e em 2015, 962, 
uma redução de 13,8%.
A redução nos índices de 
criminalidade é decorren-
te dos investimentos que a 
Prefeitura de Taubaté tem 
feito para a segurança da 
cidade. Até o dia 21 de ja-
neiro já foram registradas 
219 ocorrências pelo COI 
(Central de Operações In-
tegradas), em um trabalho 
integrado com as Polícias 
Civil e Militar. Desde sua 
implantação em julho de 
2014 já foram registra-
das 5.579 ocorrências.  O 

COI hoje conta com 130 
câmeras de altíssima tec-
nologia que monitoram 
24h diversos pontos da 
cidade e mais 200 equi-
pamentos instalados em 
prédios públicos. A central 
de monitoramento integra 
o trabalho das forças de 
segurança (Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, 
Bombeiros, Defesa Ci-
vil), além da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
acompanha as questões 
relacionadas ao trânsito 
e ainda auxilia no cha-
mado às ambulâncias em 
ocasiões de acidentes.
Desde dezembro de 2015, 
o COI Taubaté recebeu a 
instalação do programa 
Detecta em parceria com 
o governo do Estado. O 
software interliga mais 
de duas mil câmeras de 
vídeo, grande parte delas 
com OCR (sistema de re-
conhecimento de placas). 
Entre as funcionalidades 
do sistema um dos prin-
cipais é o recebimento de 
alerta em tempo real sobre 
roubos e furtos de veículos 
e outras situações suspei-
tas. Com poucos dados de 
uma placa de um veículo 
é possível delimitar o pe-
rímetro de fuga e locali-
zar onde está o carro. As 
informações são forneci-
das em tempo real e são 
as mesmas que podem ser 
acessadas por meio de ta-
blets instalados nas via-
turas da Polícia Militar.
O programa é o mesmo 
utilizado pela polícia de 
Nova Iorque. Desenvol-

vido pela Microsoft como 
ferramenta para ações de 
contraterrorismo na ci-
dade norte-americana, 
passou também a ser uti-
lizado no trabalho contra 
outros tipos de crimes.
Em junho de 2013 foi im-
plantado na cidade, o Pro-
grama Atividade Delegada 
que atualmente conta com 
150 policiais militares atu-
ando em rondas, em horá-
rios de folga. A corporação 
também foi reforçada com 
50 motocicletas, duas 
viaturas modelo cami-
nhonete e 16 bicicletas.
A Guarda Civil Municipal 
também foi equipada com 
15 motocicletas XRE 300 
e 6 bicicletas de recurso 
próprio da Administração.  
Por meio de convênio fir-
mado com o Governo Fe-
deral, a guarda recebeu 50 
armas elétricas não letais, 
150 frascos de spray de pi-
menta, 2 veículos modelo 
Voyage e 2 motocicletas e 
um micro-ônibus de mo-
nitoramento do Programa 
‘Crack é Possível Vencer’ 
para  reforço no combate 
ao uso e tráfico de drogas. 
Em dezembro de 2015, os 
guardas receberam novos 
uniformes. A nova farda 
agora é mais funcional. 
Pensando na operacio-
nalidade, detalhes antes 
fixados com velcro, ago-
ra são costurados. A la-
teral da camisa recebeu 
o brasão de identificação 
da guarda. Foram adqui-
ridos também algemas, 
tonfas, jaquetas, calças, 
botas, bonés e capacetes.

Taubaté registra queda nos 
índices de criminalidade

Não foi divulgada qual será a 
economia gerada, mas asses-
soria diz que os gastos médios 
com carnaval em Campos do 
Jordão chegam a R$ 100 mil. O 
prefeito de Campos do Jordão, 
Frederico Guidoni (PSDB), de-
cretou no último dia 8 de janei-
ro que em 2016 o Carnaval não 
receberá recursos financeiros da 
Prefeitura Municipal. A decisão 
foi tomada após reunião realiza-
da na manhã do dia 8 de janei-
ro, com os representantes das 
escolas de samba, vereadores, 
secretários e Prefeito e a inicia-
tiva foi justificada devido a cri-
se econômica Brasileira, redu-

ção de recursos repassados aos 
municípios e previsão de redu-
ção da receita pública em 2016. 
Consultada pelo Guiacam-
pos.com, a Assessoria de Im-
prensa informou que não foi 
feita a conta da economia 
que a decisão gerará ao mu-
nicípio, mas que somados 
os custos de realização do 
FEMUCAR – Festival de Mu-
sicas Carnavalescas, repasses 
de verba às Agremiações e o 
desfile, o gasto com carna-
val em Campos do Jordão é 
em média de R$ 100 mil. Já 
com relação a destinação dos 
recursos economizados a as-

sessoria informa que trata-se 
uma medida de economia, 
que visa o necessário equilí-
brio das contas. Carnaval em 
Vila Capivari A Secretaria de 
Turismo já anunciou que busca-
rá patrocínio para que as esco-
las de samba da cidade se apre-
sentem na Concha Acústica, da 
Praça São Benedito em Vila 
Capivari. Não foi informado se 
algum órgão da prefeitura ten-
tou, ou tentará, adquirir patrocí-
nio, para realização de eventos 
de carnaval em Vila Abernessia. 
Nenhuma agremiação carnava-
lesca publicou posicionamento 
até o fechamento deste texto.

Prefeitura de Campos do Jordão
não investirá dinheiro no Carnaval 2016

justificativa é a crise econômica
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 29/01/2016 e 29/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 173, Termo nº 6217
Faço saber que pretendem se casar LIDIOMAR PEREIRA DE SOUSA e RENATA ALVES MOREIRA VA-
RELLA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Rio do Prado - MG, nascido a 15 de setembro de 1979, de profissão acabador, 
estado civil solteiro, residente na na Rodovia Pedro Celete, nº 101, Aterrado, nesta cidade, filho de ANTONIO 
PEREIRA DE SOUSA, 89 anos, nascido na data de 22 de agosto de 1926 e de ANA LINA PEREIRA, 71 
anos, nascida na data de 20 de agosto de 1944, residentes e domiciliados em Palmópoles/MG, natural de Rio 
do Prado/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 25 de janeiro de 1980, de profissão cozinheira, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ VARELLA FILHO, falecido em 
Taubaté/SP na data de 5 de janeiro de 1983 e de ESTER ALVES MOREIRA VARELLA, 69 anos, nascida 
na data de 5 de fevereiro de 1946, residente e domiciliada 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, 29/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 173, Termo nº 6216
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO MENDES e LILIAN CARVALHO RODRIGUES, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 21 de janeiro de 1973, de profissão artista plástico, estado civil 
solteiro, residente na na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 145, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filho 
de CELSO BENEDITO MENDES, 68 anos, nascido na data de 1 de julho de 1947, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de EDWIRGES CARVALHO MENDES, falecida em Tremembé/
SP na data de 1 de março de 1984. Ela é natural de Guaratinguetá - SP, nascido a 11 de dezembro de 1985, de 
profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha 
de ANTONIO HUMBERTO DIAS RODRIGUES, 55 anos, nascido na data de 20 de novembro de 1960 e de 
MÁRCIA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES, 50 anos, nascida na data de 19 de janeiro 
de 1966, residentes e domiciliados em Guaratinguetá/SP, natural de Guaratinguetá/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, 29/01/2016.

Tremembé, 1 de fevereiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES,  
INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

O DOUTOR EVARISTO SOUZA DA SILVA, MM. JUIZ SUBSTITUTO DA  
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TREMEMBÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER que por este Juízo da 2ª Vara Judicial de Tremembé, se processam 
os autos de uma ação de USUCAPIÃO, movida por JOSÉ ROBERTO ANDRA-
DE E REGINA MOURA GONÇALVES ANDRADE, PROCESSO Nº 970/10. Por 
escritura pública de cessão de direitos possessórios, lavrada aos sete de maio 
de 1998, os requerentes adquiriram um prédio residencial com seu terreno, de-
pendências e instalações, com uma área construída de 98,0m2. O único con-
frontante é o espólio de Ricardo Manfredini. A propriedade não possui titular 
dominial. A posse é mansa, pacifica, com as seguintes divisas e confrontações: 
‘’tem inicio o perímetro no marco zero, localizado na Rua São Francisco, na jun-
ção de dividas, desde com o prédio 157, que faz frente para a Rua Bom Jesus, 
Marco este que está a 32,30m da confluência entre a Rua São Francisco e a 
Rua Costa Cabral e a 25,53 da confluência entre a Rua São Francisco e a Rua 
Ismael Dias da Silva, do marco zero segue até o ponto 1, confrontando pela 
frente com a São Francisco, com rumo de 7°08’35’’ SW, distância de 4,56m, e 
ângulo interno de 90°58’31’’, do ponto 1 deflete a direita e segue até o ponto 2, 
confrontando pelo lado esquerdo de quem da Rua São Francisco olha para o 
imóvel, com o prédio nº 167, que faz frente para a Rua Bom Jesus, proprieda-
de de José Roberto Andrade e s/m Maria Regina Moura Gonçalves Andrade, 
objeto da matricula nº1376, com rumo de 81°30’22’’NW, distancia de 24,41m, e 
ângulo interno de 89°28’57’’. Do ponto 2 deflete a direita e segue até o ponto 03, 
confrontando pelos fundos com a Rua Bom Jesus para qual também faz frente, 
com rumo de 7°31’26’’NE, distância de 4,19m, e ângulo interno de 90°38’53’’; 
do ponto 4 deflete á direita e segue até o marco zero (inicial), confrontando pelo 
lado direito de quem da Rua São Francisco olha para o imóvel, com o prédio 
nº157 que faz frente para a Rua Bom Jesus , propriedade do Espólio de Ricar-
do Manfredini, objeto de matricula nº1398, que tem como inventariante Clebeo 
Manfredini, com rumo de 82°22’54’’SE, distancia de 24,38, e ângulo interno de 
89°34’19’’, encerrando assim a descrição deste lote de terreno, o qual encon-
tra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Tremembé, sob BC nº009.0021. 
Fundamentou o pedido nos termos do art. 941 do CPC. Requereu a citação 
dos confrontantes. Pelo presente CITAM os mesmos, com a advertência de 
que não sendo contestada ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, ficando advertidos de que o prazo para contesta-
ção é de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital. E , para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é ex-
pedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Tremembé, aos 05 de março de 2013. 
Eu _______________________( Maria Teresa Ferreira da Silva) Escrevente 
Técnico Judiciário, digitei . Eu _______________________( Carlos Alberto R. 
Homem), Diretor de Serviço, conferi e subscrevi. 

EVARISTO SOUZA DA SILVA
JUIZ SUBSTITUTO

Edital de Convocação

 A Sociedade Amigos do Bairro dos Guedes, através de seu presi-
dente Paulo Zaina, vem convidar a todos associados para Assembléia para 
eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2016 e 2017, a ser realizada no 
dia 03 de março de 2016, às 18:30 horas em primeira convocação ou em 
segunda convocação às 19 horas com qualquer número de participantes, 
na Avenida José Zaina, 96 - Bairro dos Guedes Tremembé.

Tremembé 01 de fevereiro de 2016

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AJUDANTE DE SUSHIMAN
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE COZINHA
COM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
cOM EXPERIÊNCIA EM
CULINÁRIA CHINESA
COZINHEIRA(O)
ELETRICISTA – P.C.D
EMPREGADA DOMÉSTICA
INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
INSTRUTOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MENSAGEIRO
MESTRE DE OBRAS
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SUSHIMAN
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ 
TÉCNICO AGRÍCOLA – URGENTE
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé comunica 
que a entrega dos car-
nês de IPTU acontece a 
partir do dia 11 de feve-
reiro de 2016 na sede da 
Prefeitura na Rua Sete 
de Setembro, 701 – Cen-
tro, das 09h00 às 17h00.
V E N C I M E N T O S 
e DESCONTOS:
P A R C E -
LA V E N C I M E N -
TO D E S C O N T O
Única 29 / FEV / 
2016 10% até o vencto.
Primeira 29 / FEV / 

2016 5% até o vencto.
2ª a 10ª 20 / MAR a 
NOV 5% até o vencto.
PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ 
SER APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2015, ou
– autorização do pro-
prietário e documen-
to de Identificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documen-
to de identificação,
– título de proprie-
dade do imóvel
(caso não esteja cadastra-
do como contribuinte).

Os carnês com endere-
ço de entrega fora de 
Tremembé serão envia-
dos através dos correios.
* CONTRIBUINTES 
RESIDENTES FORA 
DO MUNICÍPIO QUE 
NÃO RECEBEREM 
OS CARNÊS ATÉ 25 
DE FEVEREIRO, PO-
DERÃO SOLICITAR 
BOLETOS PARA PA-
GAMENTOS NA SEDE 
DA PREFEITURA OU 
PELO EMAIL lanc1@
t r e m e m b e . s p . g o v. b r
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-1033

Prefeitura de Tremembé 
inicia entrega dos carnês 

de IPTU a partir do
dia 11 de Fevereiro

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°002/2016 – No dia 27/01/2016, o Sr. Prefeito ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual Registro de Preços para Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviço de Locação de Equipamentos de Infraestrutura para Festividades, considerando a adjudicação 
pelo Pregoeiro, à empresa: F L  Sani Express Locação e Eventos  LTDA EPP, na ordem de R$23.918,10 e 
Sorocaba Stands Locações e Serviços Ltda. EPP, na ordem de R$11.750,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°003/2016 – No dia 27/01/2016, o Sr. Prefeito ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual Registro de Preços para Contratação de Empresa para for-
necimento de ração animal, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: ELIANE CRISTINA DE 
BARROS NASCIMENTO ME, na ordem de R$85.750,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°005/2016 – No dia 27/01/2016, o Sr. Prefeito ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão, qual Registro de Preços para Contratação de Empresa para for-
necimento Dieta Enteral Tipo Isossource 1,5 Cal, de 1 litro, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à 
empresa: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, na ordem de R$13.200,00. Ficam as empresas convocadas a assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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A Prefeitura de Caraguá 
promove neste fim de se-
mana (29, 30 e 31), a 2ª 
Integra ART – Exposição 
de Artesanatos. A feira es-
tará na Praça Dr. Cândido 
Mota (Praça do Coreto), 
das 14h às 20h. Os visi-
tantes poderão conhecer 
os trabalhos realizados pe-
las entidades de Caraguá 
e comprar os produtos, 
cuja renda será revertida 
para as próprias institui-

As obras de revitalização 
do marco zero, na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
tiveram início neste mês, 
marcando a primeira etapa 
de um conjunto de servi-
ços que serão realizados 
no local, por meio de di-
versos convênios futuros. 
O marco zero de uma ci-
dade representa o seu cen-
tro geográfico, a partir do 
qual todas as medições 
de distância relativas a 
ela são estabelecidas. Em 
Pinda, fica à direita do 
obelisco em homenagem 
à Guarda de Honra de 

As pessoas a partir de 60 
anos poderão representar 
a cidade nos Jogos Regio-
nais do Idoso “Jori”, que 
serão realizados em Pinda 
neste ano. A seletiva será 
entre os dias 23 e 27 de 
fevereiro, nos seguintes 
locais: Recinto São Vito, 
em Moreira César, Cen-
tro Esportivo João Car-
los de Oliveira - “João do 
Pulo” - e CCI Vila Rica. 
A organização está finali-

ções. Além da exposição, 
haverá apresentações mu-
sicais e circenses. As en-
tidades são conveniadas 
com a Prefeitura de Cara-
guá, com supervisão das 
Secretarias municipais de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania e da Pessoa 
com Deficiência e Idoso.
As entidades participantes 
são Associação de Com-
bate ao Câncer de Cara-
guatatuba (ACCC), Casa 

Dom Pedro, simbolizado 
por uma águia, na Praça 
Monsenhor Marcondes.
A obra é um convênio 
com o Ministério do Tu-
rismo, via Caixa Econô-
mica Federal, por meio 
de emenda parlamentar 
do deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá, especificamente 
para este fim. A verba total 
é de R$ 268.151,37, in-
cluindo a contrapartida da 
Prefeitura, de R$24 mil.
A revitalização dará des-
taque ao marco zero, 
com colocação no solo 
de piso granilite tipo ful-

zando os preparativos e a 
comissão técnica convi-
dará aqueles que tiverem 
os melhores resultados 
para representar o mu-
nicípio na competição. 
A programação com os 
horários das seletivas será 
divulgada em breve. Os 
interessados poderão par-
ticipar das seguintes mo-
dalidades: atletismo, co-
reografia, dança de salão, 
bocha, buraco, dominó, 

da Criança de Caragua-
tatuba – Casa Beija Flor, 
Associação de Proteção e 
Assistência a Maternida-
de e à Infância no período 
Neonatal (Apami), Centro 
de Recuperação Humana 
Renascer – Luz do Cami-
nho, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Caraguatatuba (APAE), 
Instituto Pró+Vida “São 
Sebastião” e Associação 
Lar São Francisco de Assis.

get, entre outros. A cal-
çada será estendida e re-
ceberá um desenho tipo 
rosa dos ventos, em área 
total de 301,00 m², com 
filetes e peças metálicas 
para indicações das coor-
denadas geográficas e di-
reções de Moreira César, 
Aparecida, Guaratinguetá, 
Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Campos do Jordão, 
Tremembé, Taubaté e 
Santo Antonio do Pinhal.
A revitalização vai co-
laborar para o desen-
volvimento do turismo 
em Pindamonhangaba.

damas, malha, natação, 
tênis, tênis de mesa, truco, 
vôlei adaptado e xadrez. 
A equipe da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura irá se-
diar esta competição em 
parceria com o Fundo So-
cial de Solidariedade do 
município, Secretaria de 
Esportes e Lazer do Esta-
do de São Paulo e Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo.

Caraguá promove 
2ª Integra ART

Revitalização do marco 
zero inicia melhorias na 

Praça Monsenhor
Marcondes em Pinda

Pinda vai promover
seletiva para os Jogos 

Regionais do Idoso

O prazo para participa-
ção no Fórum Permanen-
te do Plano Municipal de 
Educação foi prorrogado 
para o dia 29 de feverei-
ro. O Fórum está previsto 
na lei do plano municipal 
e será uma instância de 
debate acerca das 20 me-
tas e das estratégias cor-
respondentes a cada uma,
servindo como for-
ma de monitoramento.
A composição do Fórum 
prevê a participação dos 
poderes públicos, profis-
sionais da educação, re-
presentantes de institui-

ções relacionadas à área 
e também usuários do sis-
tema de ensino público e 
privado. Os resultados das 
discussões serão levados a 
público em audiências or-
ganizadas pelas diferentes 
comissões a serem com-
postas durante o processo.
Dentre as principais me-
tas sob responsabilidade 
do governo municipal, 
as discussões acerca da 
Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental, da 
Educação Inclusiva e da 
valorização do magistério 
devem mobilizar educa-

dores e a sociedade local 
na busca da qualidade.
Concluído o perí-
odo de inscrições,
os interessados serão con-
vidados a participar da 
composição das comis-
sões e elaboração do regi-
mento interno que definirá 
a forma de atuação e atri-
buições dos componen-
tes, dentre outros itens.
Para participar, basta aces-
sar o site oficial da Pre-
feitura, pelo www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br, 
clicar no banner e aces-
sar a ficha de inscrições.

Prazo para participação em 
Fórum Permanente do PME é 

prorrogado em Pindamonhangaba


