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21º Festival do  
Camarão começa em 

Ilhabela

Volkswagen coloca  
4 mil trabalhadores em 

férias coletivas na  
fábrica de Taubaté

Ilhabela promove, de 19 a 
28 de agosto, o 21º Festi-
val do Camarão, evento 
que já faz parte do calen-
dário oficial do município. 
O festival terá a participa-
ção de mais de 40 restau-
rantes  com pratos típicos 
a preços promocionais e 
ainda  atrações musicais 
variadas. A organização é 
da Associação Comercial 
e Empresaria de Ilhabela 
(ACEI), idealizadora do 
evento desde a primeira 
edição, que prevê ocupa-
ção de 90% na rede hote-
leira da cidade. De acordo 
com os organizadores,  o 
evento começou pequeno 
e aos poucos  ganhou con-
tornos que englobam gas-

A Volkswagen dará férias 
coletiva para 4 mil fun-
cionários da sua fábrica 
em Taubaté a partir de 15 
de agosto. O motivo da 
dispensa é por problemas 
com a fornecedora de pe-
ças Fameq.
Segundo o Sindicato, a 
parada será de 20 dias. 
A Volkswagen passa por 
dificuldades com a for-

tronomia e cultura. Este 
ano, comemora adesão de 
um número ainda maior de 
restaurantes  participantes. 
Além das tradicionais de-
gustações, servidas em 
uma praça de alimenta-
ção de frente para o mar, 
no centro histórico na 
Vila, acontecem eventos 
simultâneos como Cozi-
nha Show, Concurso Chef 
Amador, Cozinha Caiçara, 
Regata do Camarão e a 
presença do Master Chef 
Erick Jacquin. “O even-
to movimenta a cidade na 
baixa temporada. Duran-
te o festival, Ilhabela fica 
em festa e as ruas bastante 
movimentadas. Temos ex-
pectativa de receber 25 mil 

necedora de peças metá-
licas estampadas Fameq, 
do Grupo Prevent. Não é 
a primeira vez que ocorre 
problemas com entrega de 
peças.
Além das férias coletivas, 
a Volkswagen também an-
tecipou folgas previstas 
pelo Programa de Prote-
ção ao Emprego (PPE).
Por conta da parada na 

pessoas ao longo dos dois 
fins de semana de evento”, 
conta o novo presidente da 
ACEI, Wilson Santos.A 
exemplo dos  anos ante-
riores a gastronomia con-
tará com s 25 restaurantes 
participantes do tradicio-
nal Boteco do Camarão, 
que servirão, das 19h à 
meia noite, pratos a preços 
promocionais em mesas 
montadas na praça de ali-
mentação e inclui shows 
musicais com bandas de 
alta qualidade e partici-
pações de artistas locais.
Cada restaurante servirá 
receitas assinadas pelo seu 
respectivo chef e petiscos 
com preços a partir de R$ 
8,00.

produção, a unidade de 
Taubaté produzirá até a 
próxima semana em agos-
to. Nesta semana, a fábri-
ca teve produção parcial e 
maioria dos trabalhadores 
foi dispensada.
A unidade da Volkswagen 
em Taubaté produz os mo-
delos Gol, up! e Voyage, 
empregando cerca de 5 mil 
pessoas.

Encontro de carros
antigos em São José 

dos Campos

A 4ª edição do Encontro 
Vale Sul Shopping de Ve-
ículos Antigos acontece 
no próximo domingo, dia 
7 de agosto, levando mais 
de 400 carros antigos, en-
tre nacionais e importados, 
esportivos e militares da 
2ª Guerra para os apaixo-
nados por automóveis. O 
evento acontecerá no es-

tacionamento do centro 
de compras. Na 3ª edição, 
realizada no ano passa-
do, mais de 3 mil pessoas 
passaram pelo evento que 
é realizado pela CPVAJ 
(Clube dos Proprietários 
de Veículos Antigos de 
Jacareí). O objetivo do en-
contro é contar um pouco 
da história geral através da 

evolução dos automóveis, 
além de reunir pessoas de 
todas as idades para apre-
ciar os mais variados veí-
culos de diversas décadas.
O encontro acontecerá das 
das 9h às 14h. Os interes-
sados em participar devem 
levar 1 kg de alimento não 
perecível e fazer a inscri-
ção no próprio local.

Estado oferece vagas 
para pessoas com  
�G�H�¿�F�L�r�Q�F�L�D���Q�R���9�D�O�H

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego ofe-
rece nesta semana 10 va-
gas de trabalho na região 
do Vale do Paraíba para 
pessoas com deficiência. 
Para ter acesso às vagas, 
basta acessar o site www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br,  criar login, senha e 
informar os dados solici-

tados.
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS, 
Carteira de Trabalho, lau-
do médico com o Código 
Internacional de Doenças 
(CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência audi-
tiva). Quem não tiver o 

laudo será orientado no 
próprio PAT sobre como 
proceder para conseguir 
a documentação exigida. 
O candidato pode compa-
recer na sede do PADEF, 
localizado, na Rua Boa 
Vista, 170 – 1° andar.
Vale lembrar que o em-
pregador também poderá 
se cadastrar pelo do site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas por meio do sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empresa, 
razão social, endereço e o 
nome dosolicitante.
O program atua como uma 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).



página 2 A GAzetA dos Municípios 05 de agosto de 2016

Curiosidades

A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o próprio nome diz, a neuróbica defende 
uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, 
a neuróbica ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como 
qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos no-
vas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios 
necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o racio-
cínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta 
que você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo: não vá ao mercado 
sempre pelo mesmo caminho, altere a mão com que escova os dentes, se vista de 
olhos fechados, converse mais com os outros, resolva revistas de passatempos, leia 
mais, escreva de olhos fechados, etc. Apesar de serem exercícios simples, eles esti-
mulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

Classificação das pessoas segundo os e-mails que enviam:

On-Line: mal mandamos e a resposta dele já está de volta.
Off-Line: depois de um ano a resposta vem sem referência.
Vale a pena ver de novo: aquele que te manda àqueles e-mails que circulam na In-
ternet há mais de cinqüenta anos como se fosse pela primeira vez e depois de seis 
meses manda de novo.
Madre Teresa: vive mandando e-mails de pessoas com doenças, crianças desapare-
cidas, creches necessitadas, etc.
Nem aí: você manda dez e-mails e ele não te retribui nenhum.
Bin Laden: só manda e-mails bomba ou tem vírus ou não abre.
Fafá de Belém: quando tem que expressar alegria sempre responde ka ka ka ...
Gaucho alegre: prá dizer que está rindo, escreve: rs.
Telegrama: não usa acentos nem pontuações (aq q sb em cd).
Mobral: prissiza voutar pra aufabetisassão.
Lá vem ele: aquele que só se lembra de te mandar e-mails para pedir alguma coisa.
Metrô 18 horas: aquele que os e-mails que você manda pra ele vivem voltando por-
que a caixa postal dele está sempre fechada.
Sem noção: manda no mínimo cem e-mails por dia e fica pensando que você tem 
todo o tempo do mundo pra lê-los.
Ana Paula Arósio: ao invés de te mandar resposta via e-mail, simplesmente te te-
lefona.

Mensagens

Cada dia que passa eu aprendo mais e me torno mais forte. Uma das melhores coi-
sas que fiz, foi parar de correr atrás das pessoas que não estão nem aí pra mim... Eu 
só quero o que for verdadeiro.
***
Lembre-se de que você mesmo é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva 
das elevadas noções que você transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o mais inimigo de suas realizações nobre.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquiteto de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
É você mesmo.
***
Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às 
vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas 
à necessária renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida deter-
mina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza 
desde a semente singela ao gigante Sol.

Pensamentos, provérbios e citações 

Deve-se ler para fazer perguntas.

Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.

Cada cabeça uma sentença.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.

O tempo é um oceano, mas termina na praia.

Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
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das Letras.
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Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Saneamento deve entrar na 
pauta das eleições municipais

UNISAL está com inscrições 
abertas para o Idade Ativa

Apecs mostra pontos para 
o eleitor cobrar os can-
didatos para melhorar os 
serviços de água e esgoto 
das cidades
As eleições municipais 
são a oportunidade da 
população brasileira co-
brar dos seus governantes 
avanços na área de sanea-
mento. “Esse é o momen-
to do eleitor ver se o seu 
candidato tem programas 
para melhorar os serviços 
de água e esgoto do muni-
cípio. São obras que ficam 
debaixo da terra e muitos 
políticos consideram que 
investimentos nesse setor 
não rendem votos. É hora 
de mudar essa concepção 
na política brasileira”, rei-
vindica Luiz Roberto Gra-
vina Pladevall, presiden-
te da Apecs (Associação 
Paulista de Empresas de 
Consultoria e Serviços em 
Saneamento e Meio Am-
biente).
Os serviços de abasteci-
mento de água e coleta e 
tratamento de esgoto ain-
da estão longe da univer-
salização nas cidades do 
país. No Brasil, 82,5% dos 
domicílios contam com 
abastecimento de água e 
48,6% têm coleta de esgo-
to, sendo que apenas 39% 
das residências dispõem 
de tratamento de esgoto. 
“Isso revela a face perver-
sa da falta de investimento 
no setor com aumento de 
custos na saúde. Sem con-
dições adequadas de sane-
amento, aumentam os ca-
sos de doenças provocadas 
pelo contato humano com 
água contaminada”, alerta 

O Centro Universitário 
Salesiano - UNISAL Lo-
rena está com vagas aber-
tas para pessoas acima de 
50 anos de idade. É o pro-
grama Idade Ativa voltado 
para oferecer as pessoas 
acima da faixa dos 50  no-
ções básicas de informáti-
ca (pacote office completo, 
internet e redes sociais). 
Um estudo do Banco Mun-
dial revelou que 98 mi-

o dirigente.
Pladevall ressalta que o 
eleitor pode cobrar dos 
candidatos compromis-
sos com a melhora para o 
saneamento municipais. 
Abaixo, segue alguns pon-
tos que a população pode 
discutir com os seus futu-
ros prefeitos:
- Plano Municipal de Sa-
neamento – se o município 
ainda não tem o seu PMS, 
o eleitor deve cobrar para 
que o candidato estabeleça 
o plano durante o seu man-
dato;
- Regularização de áreas 
ocupadas – uma boa par-
cela da população mora 
em regiões irregulares. 
Por isso, as prefeituras 
precisam promover a re-
gularização fundiária para 
poder oferecer serviços de 
saneamento à população;
- Plano de redução de per-
das – A maioria dos siste-
mas de abastecimento de 
água das cidades brasilei-
ras são antigos. Eles são 
responsáveis pelo índice 
de perdas dos municípios 
alcançar 39,1% sendo que 
em seis estados brasilei-
ros o desperdício chega a 
60%. As principais causas 
são tubulações antigas, sis-
temas ineficientes e a falta 
de gestão na operação.
- Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resídu-
os Sólidos – Em julho de 
2015, o Senado aprovou 
projeto que prorroga o 
prazo para os municípios 
se adequarem a Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS). Capitais e 
municípios de região me-

lhões de pessoas não têm 
acesso à internet no Brasil.  
O Relatório sobre o Desen-
volvimento Mundial 2016: 
Dividendos Digitais, colo-
ca o Brasil em quinto lugar 
em número de usuários 
de internet, atrás da Chi-
na, dos Estados Unidos, 
da Índia e do Japão. São 
três meses de curso que 
passam rápido com a des-
contração e recepção dos 

tropolitana terão até 31 de 
julho de 2018 para acabar 
com os lixões. Os municí-
pios de fronteira e os que 
contam com mais de 100 
mil habitantes, com base 
no Censo de 2010, ganha-
ram prazo até 2019. Já as 
cidades que têm entre 50 
e 100 mil habitantes terão 
que resolver essa questão 
até 31 de julho de 2020. Os 
municípios menores, com 
menos de 50 mil habitan-
tes, devem estar de acordo 
com a lei até 31 de julho 
de 2021. Os candidatos de-
vem apresentar propostas 
para atender estes novos 
prazos e planejar solução 
para os resíduos sólidos 
municipais. - Planejamen-
to dos empreendimentos 
– Os candidatos precisam 
apresentar planos exequí-
veis. Não adianta apenas 
prever a realização de 
empreendimentos de sa-
neamento se o município 
não tem condições finan-
ceiras de realiza-las; So-
bre a Apecs: Fundada em 
1989, a Apecs congrega 
atualmente cerca de 40 das 
mais representativas em-
presas de serviços e con-
sultoria em Saneamento 
Básico e Meio Ambiente 
com atuação dentro e fora 
do país. Essas companhias 
reúnem parte significativa 
do patrimônio tecnológico 
nacional do setor de Sa-
neamento Básico e Meio 
Ambiente, fundamental 
para o desenvolvimento 
social e econômico brasi-
leiro, estando presente nos 
mais importantes empre-
endimentos do setor.

professores. Nos labora-
tórios do UNISAL, o alu-
no  terá noções básicas de 
informática (pacote office 
completo, internet e redes 
sociais). As inscrições são 
limitadas e a garantia de 
uma oportunidade no cur-
so é por ordem de chegada. 
Mais informações sobre 
o curso com Paulo César, 
no telefone (12)3159-2033 
Ramal: 280/304.
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Sesc Taubaté realiza o
projeto Campeões de Prata

Inspirado no lema do bis-
po londrino Ethelbert Tal-
bot, difundido pelo barão 
Pierre de Coubertin, O 
importante não é vencer, 
mas competir. E com dig-
nidade, o Sesc Taubaté re-
aliza o projeto Campeões 
de Prata. 
Um espaço para contar a 
trajetória dos brasileiros 
que conquistaram uma 
medalha olímpica ou pa-
ralímpica de prata e para 
refletir sobre a extrema va-
lorização somente daquele 
que conquista o primeiro 
lugar.

Para esse encontro, convi-
damos atletas medalhistas 
como Ricardo Prado (Na-
tação), Willian e André 
Heller (Voleibol), e o psi-
cólogo da seleção brasi-
leira de voleibol feminino, 
Prof. Dr. Hermes Balbino, 
dentre outras atividades 
que acontecem durante 
toda realização do projeto. 
Na música, mais uma edi-
ção do festival Sesc Jazz 
& Blues, que traz ao palco 
Ester Rada (ISR), Lurrie 
Bell (USA), o encontro do 
trio Mental Abstrato com 
Tássia Reis (BRA), e João 

Donato (BRA) que, do alto 
de seus 82 anos, apresenta 
o show Donato Elétrico. 
Para destacar o mês da 
cultura popular, nas tardes 
de domingo, apresenta-
ções do Jongo de Piquete e 
do Moçambique do tauba-
teano Mestre Paizinho, 
manifestações tradicionais 
que acontecem no Vale do 
Paraíba desde a época dos 
nossos avós.
Para refletir, curtir e se 
divertir sem se preocupar 
em ser o primeiro a che-
gar, afinal o importante é 
participar.

Produção de petróleo e gás 
natural bate recorde anuncia 

ANP

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
anunciou ontem (2) que a 
produção total de petróleo 
e gás natural no Brasil em 
junho alcançou um recor-
de. Segundo a agência, a 
produção atingiu 3,210 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (bo-
e/d), ultrapassando a mar-
ca anterior de agosto de 
2015, quando foram pro-
duzidos 3,171 milhões de 
boe/d.
A produção de petróleo 
foi de aproximadamente 
2,558 milhões de barris 
por dia (bbl/d), repre-
sentando um aumento de 

2,9% em relação ao mês 
anterior e de 6,8% sobre 
o mesmo mês de 2015. A 
de gás natural totalizou 
103,5 milhões de metros 
cúbicos por dia (m³/d), su-
perando o recorde anterior 
de 100,4 milhões de m3/d, 
obtido em dezembro de 
2015, o que representa um 
aumento de 3,7% frente a 
maio de 2016 e de 8,4% 
na comparação com junho 
de 2015. Pré-sal – Em se 
tratando da reserva do pré-
sal, a produção de 59 po-
ços alcançou cerca de um 
milhão de barris de petró-
leo por dia e 38,1 milhões 
de metros cúbicos diários 
de gás natural, totalizando 

um aumento de 8,2% em 
relação ao mês anterior. O 
volume produzido em  ju-
nho superou os 928,9 mi-
lhões de bbl/d de maio de 
2016, enquanto a de gás 
natural ultrapassou os 35 
milhões de metros cúbicos 
produzidos em março de 
2016.
No período, 296 conces-
sões, operadas por 24 em-
presas, foram responsáveis 
pela produção nacional. 
Dessas, 78 são concessões 
marítimas e 218 terrestres. 
Outras informações po-
dem ser obtidas na página 
da ANP na internet.
Com informações da 
Agência Brasil 

21º Festival do Camarão de 
Ilhabela terá a participação 

de mais de 40 restaurantes e 
atrações musicais variadas

 O Festival do Ca-
marão, evento que já faz 
parte do calendário oficial 
de Ilhabela, começou pe-
queno e, em sua 21ª edição 
— de 19 a 28 de agosto 
—, ganhará contornos que 
englobam gastronomia e 
cultura. Este ano, come-
mora a adesão de um nú-
mero ainda maior de res-
taurantes, contando com 
42 participantes. Além das 
tradicionais degustações, 
servidas em uma praça 
de alimentação de frente 
para o mar, no centro his-
tórico na Vila, acontecem 
eventos simultâneos como 
Cozinha Show, Concur-
so Chef Amador, Cozinha 
Caiçara, Regata do Cama-
rão e a presença do Mas-
terChef Brasil Erick Jac-
quin 
 A Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Ilhabela (ACEI), ideali-
zadora do evento desde 
a primeira edição, prevê 
ocupação de 90% na rede 
hoteleira da cidade.
Na área gastronômica, o 
evento mantém os moldes 
dos anos anteriores. Os 25 
restaurantes participantes 
do tradicional Boteco do 
Camarão servirão, das 19h 

à meia-noite, pratos a pre-
ços promocionais em me-
sas montadas na praça de 
alimentação montada na 
arena coberta da Praça das 
Bandeiras, na Vila,onde 
são realizados shows mu-
sicais com bandas de alta 
qualidade e participações 
de artistas locais, sempre 
a partir das 22h: Trinca 
Acústica (19/8), Serial 
Funkers (20/8), Queen 
Tribute Brazil (21/8), Ges-
talt (26/8), Zeca Aquino & 
Banda (27/8) e Bee Gees 
Alive (28/8).
 Cada restaurante 
servirá receitas assinadas 
pelo seu respectivo chef e 
petiscos com preços a par-
tir de R$ 8,00.
 O evento tam-
bém tem compro-
misso ambiental.  
 No “Boteco do Ca-
marão”, todos os talheres 
utilizados pelos restau-
rantes serão recicláveis e 
haverá coleta, de hora em 
hora, pela Cooperativa 
do Centro de Triagem de 
Ilhabela; fornecimento de 
lixeiras seletivas, sendo 
uma de lixo reciclável e 
outra de lixo orgânico; e 
triagem, destinação e re-
ciclagem dos resíduos só-

lidos recolhidos durante o 
evento.
 O evento terá a 
participação de 42 restau-
rantes, que criaram em 
seus cardápios pratos ex-
clusivos para o Festival, 
comercializados a preços 
diferenciados. Um Guia 
Gastronômico com os 
restaurantes participantes 
será distribuído na rede 
hoteleira e receptivos tu-
rísticos.
 O 21º Festival Gas-
tronômico de Ilhabela é 
realizado pela Associação 
Comercial e Empresarial 
em parceria com a Prefei-
tura de Ilhabela, com pro-
dução da MSK.
 Programação mu-
sical
 19/08 Trinca Acús-
tica
 20/08 Serial 
Funkers
 21/08 Queen Tri-
bute Brazil
 26/08 Gestalt
 27/08 Zeca Aquino 
& Banda
 28/08 Bee Gees 
Alive
 Shows acontecem 
às 22h
 Mais informações: 
12 3895-7102

 
Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 36, Termo nº 6341
Faço saber que pretendem se casar FELIPE ERICK CAMARGO DINIZ e MANOELA 
MARIA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 30 
de setembro de 1981, de profissão vendedor, de estado civil solteiro, residente e domicilia-
do na Rua Joaquim Tavora, nº 315, Centro, nesta cidade, filho de BENEDITO AVELINO 
DINIZ, de 63 anos, nascido na data de 24 de outubro de 1952, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de LUCIA REGINA CAMARGO DINIZ, de 63 
anos, nascida na data de 4 de novembro de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 22 de dezembro 
de 1979, de profissão bióloga, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de LUIZ EGIDIO DA SILVA, falecido em em Taubaté/SP na 
data de 9 de março de 1999 e de ALENICE MARIA DA SILVA, falecida em Taubaté/SP 
na data de 24 de junho de 2016. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade. 
 
 
Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 38, Termo nº 6344
Faço saber que pretendem se casar CLEBERSON DA SILVA GONÇALVES e LILIANE 
DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, inci-
sos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 3 de agosto 
de 1984, de profissão ajudante de cabista PZ, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua José Luiz Mariano, nº 108, Guedes, nesta cidade, filho de CARLOS GONÇALVES, 
falecido em Taubaté/SP na data de 13 de agosto de 2010 e de MARIZA DA SILVA GON-
ÇALVES, de 42 anos, nascida na data de 10 de novembro de 1973, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Barra Manda - RJ, nascida em 25 de 
junho de 1987, de profissão doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de PENHA DE OLIVEIRA, de 42 anos, nascida na 
data de 20 de maio de 1974, residente e domiciliada em Barra Mansa/RJ, natural de Barra 
Mansa/RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 38, Termo nº 6345
Faço saber que pretendem se casar LUCIANO EDUARDO DE PAULA e FRANCINE CA-
ROLINE DA SILVA BARBOSA ROS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, 
nascido em 3 de novembro de 1989, de profissão analista de TI, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Campinas, nº 461, Parque Urupês, Taubaté/SP, filho de AL-
BERTO EDUARDO DE PAULA, de 51 anos, nascido na data de 26 de março de 1965 e 
de MARIA INÊS DE ABREU PAULA, de 48 anos, nascida na data de 2 de abril de 1968, 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 27 de setembro de 1991, de profissão vendedora, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na rua das Alfazemas, nº 24, Residencial Vale das Flores, nesta 
cidade, filha de ANTONIO ROBERTO BARBOSA ROS, de 53 anos, nascido na data de 21 
de fevereiro de 1963, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Santo Anastácio/
SP e de MONICA SILVA, de 42 anos, nascida na data de 30 de outubro de 1973, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 


