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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Praça Dom  
Epaminondas recebe 
ação contra o Aedes 

aegypti

A praça Dom Epaminon-
das recebe nesta quinta-fei-
ra, 7 de abril,  Dia Mundial 
da Saúde, uma mobiliza-
ção contra o mosquito Ae-
des aegypti em Taubaté.
Estandes com amostras 
de larvas e do mosqui-
to e material informativo 
com dicas de prevenção 
estarão à disposição da 
população. Agentes do 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos), com 
apoio do Rotary Club 
Joana Martins Castilho 
também promoverão uma 
panfletagem pelo local.
A iniciativa integra a pro-
gramação da Semana de 
Mobilização contra o Ae-

des aegypti, que acontece 
até o dia 9 de abril na cidade.
B a l a n ç o
Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue e ul-
trapassou o indicador de 
100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início 
de março. Com isto, o 
Estado dispensa o exa-
me sorológico para 
atestar os casos, bas-
tando o exame clínico.
Balanço atualizado 
da Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté indica 
que a cidade já superou 
o registro de 1.200 ca-
sos confirmados de den-
gue desde o início do 

ano. De janeiro até agora 
são 2.467 notificações de 
suspeitas da doença, com 
1.215 casos positivos au-
tóctones confirmados e 
um caso importado. Ou-
tros 635 casos foram ne-
gativos e 616 aguardam 
o resultado de exames.
Até agora são 16 notifi-
cações de suspeitas de 
chikungunya, com 5 casos 
descartados e 11 aguardan-
do o resultado de exames.
O município soma 35 no-
tificações de casos suspei-
tos de zika, com um caso 
positivo  confirmado, 
18 descartados e 16 
aguardando o re-
sultado de exames.

Comerciantes  
ambulantes devem  

fazer recadastramento
em Pindamonhangaba

Os comerciantes ambulan-
tes de Pindamonhangaba 
devem fazer o recadastra-
mento de licenças. Esse 
recadastramento é obriga-
tório para todos que são 
cadastrados e possuem li-
cenças expedidas pelo se-
tor de Posturas da Prefei-
tura. Isso deve ser feito até 
o dia 25 de abril, pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Aqueles que não 
atenderem esta solicita-

ção terão as licenças sus-
pensas, provisoriamente.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 
Administração, esta me-
dida tem como objetivo 
a implementação de me-
didas de aperfeiçoamen-
to do controle e da fis-
calização das atividades 
de ambulantes no muni-
cípio. A atualização dos 
dados visa atender aos 
princípios da oportunida-

de, conveniência, lega-
lidade, impessoalidade, 
isonomia, entre outros.
Após o prazo de recadas-
tramento, a Secretaria de 
Administração, por meio 
do Departamento de Ad-
ministração/Setor de Pos-
turas, irá analisar os re-
querimentos e a relação 
dos ambulantes será 
divulgada no site ofi-
cial e também no jor-
nal Tribuna do Norte.

Polícia Militar atuará 
também na fiscalização 

de trânsito em  
Tremembé

Ao final de maio de 2015, 
foi publicado no Diário 
Oficial do Estado o con-
vênio entre a Prefeitura 
de Tremembé e a Secre-
taria de Segurança Públi-
ca, onde a Policia Militar 
fica autorizada como es-
pecífica no CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro) a 
atuar também na fiscali-
zação de trânsito sobre 

as infrações de respon-
sabilidade do município.
Ficou acordado com a Sra. 
Tenente Daniele, que o 
mês de abril de 2016 dará 
início a um trabalho educa-
tivo junto aos motoristas, 
onde serão distribuídos 
panfletos informando que 
a partir de 01 de maio de 
2016, os policiais militares 
irão iniciar a fiscalização, 

tais como: Estacionamen-
to proibido, estacionar 
no passeio, transitar na 
contramão, entre outros)
Lembrando que a arre-
cadação proveniente de 
multas de trânsito muni-
cipais serão usadas para 
educação de trânsito e 
engenharia de tráfego.
Pedimos a todos que res-
peitem as leis de trânsito!

Taubaté apresenta  
equipe feminina
sub 19 de vôlei

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura 
apresenta nesta quarta-
feira, 6 de abril, às 19h30, 
a equipe feminina sub 19 
do vôlei de Taubaté para 
a temporada 2016, no TCC 
(Taubaté Country Club). 
O time é composto de 19 
atletas, sendo 9 nascidas na 
cidade, e mandará os jogos 
no TCC, que também será 
o local oficiais de treinos.
Os principais destaques do 
elenco são Carolina (Posi-

ção Líbero – Atleta da Se-
leção Paulista), Estefany 
(Posição Oposta – Atle-
ta da Seleção do Distrito 
Federal), Vivian (Posi-
ção Levantadora – Atleta 
da Seleção Brasileira e do 
Distrito Federal) e Júlia 
(Posição Central – Atleta 
da Seleção do Rio Grande 
do Sul). Este ano a equi-
pe irá disputar o Campe-
onato Paulista (de abril a 
dezembro), Jogos Regio-
nais (em julho) e Jogos 

Abertos (em setembro).
O primeiro compromis-
so da temporada é dia 21 
de abril, contra o São Ca-
etano, pelo Campeonato 
Paulista, na Gran-
de São Paulo.
S e r v i ç o
Apresentação Vô-
lei Taubaté Sub 19
Data: 06/04/2016
Horário: 19h30
Local: TCC: Rua Aní-
zio Ortiz Monteiro, 
129. Centro. Taubaté.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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2ª Copa Gol do Futuro deve 
reunir mais de 500 alunos 

em Taubaté
A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
realiza no próximo final 
de semana, sábado, 9, e 
domingo, 10, a 2ª Copa 
Gol do Futuro, no Está-
dio Municipal, conheci-
do como campo da CTI. 
Os jogos acontecem das 
7h30 às 13h e devem reu-
nir 560 alunos dos nú-

cleos do programa. No 
sábado jogam as catego-
rias sub 13 e sub 15 e no 
domingo é a vez da sub 11.
Campeões da 1ª Copa 
Gol do Futuro – 2015
Sub-11: Bardan (Registro)
Sub-13: Baracéia (Cataguá)
Gol do Futuro:
O Gol do futuro é ba-
seado nos fundamentos 
da modalidade futebol 

de campo, onde o obje-
tivo é proporcionar a vi-
vência cultural e esportiva 
do esporte, priorizando 
as experiências sócio-afe-
tivas e cognitivas. A faixa 
etária estipulada é de crian-
ças entre sete e 14 anos e 
as atividades são desen-
volvidas nos campos de 
futebol existentes em dife-
rentes bairros do município.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 30/03/2016 e 30/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 193, Termo nº 6257
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ RONILDO GOMES DOS SANTOS e PAMELA LARISSA DOS 
SANTOS, 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 em 21 de julho de 1986, de profissão soldador, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Cinco, nº 882, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho 
de JOSÉ RONILDO DOS SANTOS, de 48 anos, nascido na data de 1 de junho de 1967, residente e domi-
ciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSICLEA GOMES DA SILVA, de 46 anos, nascida 
na data de 28 de agosto de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 5 de dezembro de 1998, de profissão do lar, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Dois, nº 300, Jardim Maracaibo, filha de CLAUDINEI DOS SANTOS, de 40 
anos, nascido na data de 14 de setembro de 1975, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São 
Paulo/SP e de ODETE PIRES DOS SANTOS, de 37 anos, nascida na data de 16 de fevereiro de 1979, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular
Processos de casamentos autuados entre 07/04/2016 e 07/04/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 195, Termo nº 6261
Faço saber que pretendem se casar EVANDRO DA SILVA PRADO e VALÉRIA CRISTIANE DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Caçapava - SP, nascido em 8 de dezembro de 1984, de profissão analista de sistemas, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Conego Anibal Gravina, nº 40, São Vicente de Paula, 
nesta cidade, filho de ORLANDO HILÁRIO DO PRADO, de 55 anos, nascido na data de 14 de janeiro de 
1961, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Paraibuna/SP e de DIRCE DA SILVA PRADO, 
de 51 anos, nascida na data de 28 de fevereiro de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 30 de outubro de 1987, de profissão auxiliar de labo-
ratório, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ISRAEL 
DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 5 de abril de 2005 e de MARIA PEDRA DA SILVA, de 65 
anos, nascida na data de 3 de julho de 1950, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Eremita/MG. 
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. 
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Pindamonhangaba  
homenageia

Amácio Mazzaropi

Em Pindamonhangaba, 
abril é o mês dedicado a 
homenagear o cineasta 
Amácio Mazzaropi, que 
por muitos anos gravou 
seus filmes na cidade, uti-
lizando locações como a 
EE Dr. Alfredo Pujol e a 
Fazenda Coruputuba, en-
tre outras, conviveu com 
os pindamonhangabenses 
e descobriu diversos ta-
lentos locais. Mazzaropi 
e seus pais estão, ainda, 
sepultados no Cemité-
rio Municipal de Pinda, 
comprovando os laços 
do artista com a cidade.
A sede da Prefeitura rece-
be, até o final do mês, uma 
exposição de fotos e carta-
zes de filmes do cineasta, 
espalhados pelo térreo e 
primeiro andar. A visita-
ção é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
Além da exposição, a “Se-
mana Mazzaropi” estará 
agitando a cidade entre 10 
e 17 de abril. A tradicional 
Cantoria no Túmulo de 
Mazzaropi, no Cemitério 
Municipal, abre os eventos 
no domingo (10), às 9 ho-
ras, com a participação da 
“Orquestra de Violas e Vio-
lões Itaboaté”, entre outras 
apresentações musicais e 
declamações de poesia.
De 11 a 15 de abril, o Te-
atro Galpão exibirá fil-
mes de Mazzaropi, sem-
pre às 20 horas. De 13 a 
15 de abril, a Biblioteca 
Pública Municipal “Ver. 
Rômulo Campos D´Ara-
ce”, no Bosque, também 
exibirá filmes do cine-
asta, às 8h30 e às 13h30.
No domingo (17), o Do-
mingão Sertanejo Especial 
encerra os eventos da Se-
mana, a partir das 9 horas. 
O evento será realizado 
no Espaço Cultural Luiz 
Carlos Cardoso, no espaço 
da feira livre, praça Eng. 
José Salgado Ribeiro.
Os eventos comemo-
rativos à memória de 
Mazzaropi estão sendo 
realizados pela Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, com organização do 
Departamento de Cul-

tura e apoio cultural do 
Instituto Mazzaropi e 
do Museu Mazzaropi.
P r o g r a m a ç ã o :
EXPOSIÇÃO: MAZ-
ZAROPI EM CENA
De 4 a 29 de abril, das 
8h às 17h, de 2ª a 6ªfeira
Local: Saguão e corredo-
res da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba
CANTORIA NO TÚMU-
LO DO MAZZAROPI
Participação da “Or-
questra de Violas e 
Violões Itaboaté”
Dia 10 de Abril, das 9h às 12h
Local: Cemitério Munici-
pal de Pindamonhangaba
EXIBIÇÃO DE FILMES 
NO TEATRO GALPÃO
Dia 11 de abril, 
às 20h: O Lamparina 
(obra de 1964, P&B)
Dia 12 de abril, às 20h: O 
Puritano da Rua Augus-
ta (obra de 1965, P&B)
Dia 13 de abril, às 
20h: Zé do Periqui-
to (obra de 1960, P&B)
Dia 14 de abril, às 20h: 
O JECA MACUMBEI-
RO (obra de 1974, COR)             
Dia 15 de abril, às 
20h: O CORINTIANO 
(obra de 1966, P&B)
Local: Av. Nª Srª 
Bom Sucesso, 2750
EXIBIÇÃO DE FIL-
MES NA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL
Dia 13 de abril, as 8h30 e as 
13h30: BETÃO RONCA 
FERRO (obra de 1970, cor)
Dia 14 de abril, as 
8h30 e as 13h30: JECA 
CONTRA O CAPE-
TA (obra de 1975, cor)
Dia 15 de abril, as 8h30 
e as 13h30: JECÃO... 
UM FOFOQUEIRO NO 
CÉU (obra de 1977, cor)      
Local: Biblioteca 
Vereador Rômulo 
Campos D´Arace – La-
deira Barão de Pinda, s/n
DOMINGÃO SER-
TANEJO “ESPE-
CIAL MAZZAROPI”
Dia 17 de abril, a 
partir das 9h (domingo)
Local: Espaço 
Cultural Luiz Carlos 
Cardoso - Praça Eng. 
José Salgado Ribeiro


