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A GAzetA dos Municípios

Biblioteca inicia  
Circuito de Recitais  

em Pinda

 O espaço cultural 
no saguão da Prefeitura re-
cebe, neste mês de junho, 
uma exposição com as 
ilustrações dos integran-
tes da Imago Academia de  
Artes e Design em Pinda. 

As imagens podem ser 
conferidas até o dia 31 de 
junho, das 8 às 17h. Entra-
da gratuita.
     As exposições 
no saguão da Prefeitura 
são mensais e organiza-

das pelo Departamento 
de Cultura, além de ser 
uma oportunidade para os 
artistas da cidade mostra-
rem seu trabalho e para a  
população conhecer a pro-
dução artística local.

Categorias de base do  
Taubaté seguem bem  

nos Estaduais

 As categorias de 
base do Taubaté seguem 
com boas campanhas nos 
campeonatos estaduais.  
	 No	último	final	de	
semana, o sub 15 venceu 
o União Mogi, por 3 a 1, 
após sair atrás no marca-
dor, e manteve a liderança 
do grupo 8. Líder com 19 
pontos em oito partidas, 
o Burrinho tem um duro 
duelo no próximo sába-
do, dia 11, quando recebe 

o segundo colocado Fla-
mengo, às 9h, no Clube da 
Volkswagen.
 No sub 17, o time 
bateu o mesmo União 
Mogi por 5 a 2. Com a vi-
tória, o Taubaté chegou ao 
segundo lugar do Grupo 8, 
com 18 pontos, atrás ape-
nas do líder Corinthians. 
O time já abriu 11 pontos 
para o quarto colocado, 
primeiro time fora da zona 
de	 classificação,	 e	 no	 sá-

bado, dia 11, às 10h45, en-
frenta o Flamengo.
 A única derrota do 
final	de	 semana	veio	com	
a equipe sub 20, fora de 
casa, onde os taubateanos 
perderam do Bragantino 
por 3 a 1. Mesmo com o 
revés, o Burrinho ocupa a 
quinta colocação do Gru-
po 3, e na próxima rodada 
tenta a recuperação con-
tra o Corinthians, em São 
Paulo.

Taubaté recebe 4ª  
Etapa do Circuito de  

Xadrez Escolar

 Taubaté foi sede 
da 4ª Etapa do Circuito de 
Xadrez Escolar no último 
final	 de	 semana.	 O	 even-
to, que aconteceu no Sesc, 
foi organizado pela Asso-
ciação Valeparaibana de 
Xadrez, em parceria com 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer, e contou com qua-
se 30 jogadores de várias 
escolas do município. A 
competição contou com as 

categorias sub 10, 12, 14 e 
Livre masculino e femini-
no.
 Na categoria sub 
10 feminino, a campeã 
foi Victoria Fernandez do 
Colégio Objetivo, na ca-
tegoria sub 10 masculino, 
o campeão foi Pedro Fer-
nandez do também Colé-
gio Objetivo. Já catego-
ria sub 12, o destaque foi 
Guilherme Pereira Dias do 

Colégio Progressão.
 Na categoria sub 
14 feminino, a campeã foi 
Joice Carvalho da escola 
municipal Sedes, na cate-
goria sub 14 masculino, o 
campeão foi Breno Olim-
pio do Colégio Anchieta, 
na categoria livre, o cam-
peão foi Erick Alexandre 
Ramos.
 A 5ª etapa será rea-
lizada no mês de agosto.

Ubatuba abre  
consulta pública online 
para o Plano Municipal 

de Cultura

 Cidadãos ubatu-
benses e integrantes da 
cena cultural da cidade po-
derão apresentar sugestões 
e melhorias para a elabora-
ção do PMU – Plano Mu-
nicipal de Cultura.
 O documento vai 
orientar as políticas cul-
turais no município de 
Ubatuba pelos próximos 
dez anos.     
 A minuta apre-
sentada é composta por 
19 metas e 10 diretri-
zes para serem efetiva-
das no setor durantes 
os próximos dez anos. 
A consulta pública online 

receberá contribuições até 
23 de junho.
 Construída a partir 
de um amplo processo de 
participação social, a pro-
posta de texto aproveita 
importantes contribuições 
deliberadas nas Conferên-
cias Municipais de Cultu-
ra já realizadas em 2009, 
2012, 2013 e 2015. Todo 
o processo foi coordena-
do pela FundArt – Funda-
ção de Arte e Cultura de 
Ubatuba em parceria com 
o Conselho Municipal de 
Política Cultural.
 Quando aprova-
do, o Plano Municipal de 

Cultura será o instrumen-
to orientador das políticas 
públicas culturais de cur-
to, médio e longo prazo.  
 A criação deste ins-
trumento é um dos compro-
missos gerados pela ade-
são do município ao SNC 
– Sistema Nacional de 
Cultura, política que visa 
integrar a gestão pública 
cultural em âmbitos fede-
ral, estadual e municipal.  
 A minuta está dis-
ponível online pelo link 
http://minutas.ubatuba.sp.
gov.br/pmc/ . Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3833-7000 ou 3833-7001



página 2 A GAzetA dos Municípios 08 de junho de 2016

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 08/06/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração	Eletronica	e	Impressão:	Pré	Impressão	Gráfica		-	
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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reira,65.
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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

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos	afirmam	que	a	figura	do	bom	velhinho	foi	inspirada	num	bispo	chamado	
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o	nome	de	Papai	Noel.	Até	o	fim	do	século	19,	o	Papai	Noel	era	representado	com	uma	
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo	ano.	Atualmente,	a	figura	do	Papai	Noel	está	presente	na	vida	das	crianças	de	
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo	um	jazigo	quase	usado,	pronto	para	receber	a	qualquer	momento.	Vista	definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele	imediatamente	enfia	a	mão	no	bolso,	tira	uma	bolacha	e	oferece	ao	cachorro.	Ao	
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não	significa	que	você	é	falso,	quando	você	é	legal	com	alguém	que	você	não	gosta.	
Significa	que	você	é	maduro	o	suficiente	para	gostar	da	pessoa	e	dizer:	te	adoro	amigo.	
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás	vezes	ficamos	com	preguiça	e	passamos	semanas	 sem	meditar.	Somos	 tragados	
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais	natural	que	queiramos	parar	de	vez	em	quando.	Isso	não	significa	que	estejamos	
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
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.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Alunos de cursos do FSS  
participam de formatura  

em Pinda

 O mês de junho 
começou com festa para os 
mais de 250 alunos de oito 
cursos do Fundo Social de 
Solidariedade e que agora 
estão mais preparados para 
o mercado de trabalho. A 
cerimônia foi realizada na 
quarta-feira (1º), no audi-
tório da Prefeitura, com a 
presença de autoridades 
municipais, formandos e 
seus familiares.
Foram cerca de 70 alunos 
dos cursos de Cuidador de 
Idosos, Camareira e Gar-
çom, e mais 200 dos tele-
centros, que participaram 
dos cursos de Informáti-
ca, Rotina Administrativa, 
Planejamento Financei-
ro e Orçamento Pessoal, 
Marketing Pessoal, e Pró 
Show.
 Formandos apro-
vam
 Os formandos es-
tavam satisfeitos. A mora-
dora do Alto Cardoso, Nair 
Aparecida Castilho da 
Silva, se formou nos cur-
sos de Marketing Pessoal, 
Planejamento Financeiro e 
Orçamento Pessoal, e In-
formática. “Aprendi a fa-
zer muita economia, admi-
nistrar bem a minha casa. 
E o curso de Informática 
foi muito bom para mim”, 
contou. “Na realidade, fa-

zia muitos anos que não 
mexia no computador.  
 Como ganhei um 
do meu irmão que foi mo-
rar do exterior, e aprendi, 
com o curso, a conver-
sar com ele pelo Skype. 
 Foi muito provei-
toso e hoje procuro no 
computador tudo o que eu 
preciso saber, faço pesqui-
sas de preços, compras...”
Ela contou ainda que o 
curso de Marketing Pesso-
al também foi muito bom. 
“O curso de Marketing 
ajudou a melhorar meu 
relacionamento com as 
pessoas, a dominar bem 
minhas palavras, a pensar 
antes de falar”, confessou.  
 Ela pretende conti-
nuar a fazer o curso de In-
formática e aprender sem-
pre mais.
Para Márcio Alexandre Pi-
res dos Santos, que fez o 
curso de garçom, as expec-
tativas no mercado de tra-
balho são boas. “O curso 
foi excelente, gostei muito. 
 Conheci bastante 
pessoas, novas técnicas e 
tive um novo aprendiza-
do”,	afirmou	ele,	que	pre-
tende trabalhar nessa área 
e já está procurando alter-
nativas na cidade, além de 
enviar currículos. “Tudo o 
que a gente aprende, 

a gente não esquece mais. 
Todo o conhecimento vai 
somar na nossa vida”, des-
tacou.
 A formanda no 
curso de Camareira, Eli-
sângela Sales da Silva, se 
surpreendeu com o curso. 
“No começo, eu falava 
que não ia fazer as aulas 
porque ouvia dizer que 
esses cursos eram só para 
tomar o tempo. Mesmo 
assim, eu pensei em fazer 
para colocar no meu currí-
culo, que não tinha nada. 
Eu sou do PEAD (Progra-
ma Emergencial de Auxí-
lio ao Desempregado) e 
gostei demais. Fiz aulas no 
hotel, aprendi muita coi-
sa, que inclusive já estou 
fazendo na minha casa.  
 O professor é óti-
mo, atencioso. Gostei 
muito do curso e pretendo 
fazer muitos outros, até 
meu contrato no PEAD 
terminar”, garantiu.
Ana Flávia Moreira dos 
Santos fez os cursos de 
Camareira e Garçonete. 
“Achei tudo muito bom, 
vai	qualificar	meu	currícu-
lo. Aprendi muitas coisas, 
o professor é ótimo. Tenho 
a intenção de trabalhar 
nessa área e já estou à pro-
cura de uma oportunida-
de”,	afirmou.

Biblioteca inicia Circuito de 
Recitais em Pinda

  A Biblioteca Pública 
Municipal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace” está 
realizando, em parceria 
com a APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, durante este ano, a 
Ciranda de Poesia. Dentro 
deste projeto, foi iniciado, 
no dia 31 de maio, o 1º 

Circuito de Recitais Esco-
la-Biblioteca, com a parti-
cipação dos alunos da Es-
cola Municipal Dr. Franco 
Montoro, que apresenta-
ram poesias. 
  O Projeto Ciranda de 
Poesia tem contemplado, 
a cada mês, um curso de 
formação para gestores e 

professores dos 5º anos da 
Rede Municipal de Ensino 
de Pindamonhangaba, vi-
sando a formação de um 
público leitor e autor de 
poesia. 
   Em cada mês, um escri-
tor é homenageado. Em 
maio, a homenageada é 
Cora Coralina.
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Judoca de Taubaté vence em 
Guará e vai com tudo para  
Jogos Regionais em julho

 O judoca de 
Taubaté, William Ribeiro 
de Carvalho (1º DAN), 
foi campeão da 31ª Taça 
Cidade de Guaratingue-
tá,	 no	 último	 final	 de	 
semana, em Guaratinguetá.  
 O evento também 
serviu de preparação para 
os Jogos Regionais de Ca-
raguatatuba em julho.

 Além de Carva-
lho, Estevam de Morais  
Correa Durão (1º DAN) 
foi o vice-campeão por 
faixa preta, Sidnei de Sou-
za Mariano (faixa Roxa) 
foi terceiro colocado na 
categoria de faixa roxa e  
marrom,Duilio Borges  
Ramos dos Santos foi ter-
ceiro colocado na cate-

goria roxa e verde, Fabio 
Oliveira foi vice-campeão 
da sua categoria faixa mar-
rom e roxa e Gabriel Turi-
no de Monteiro (faixa la-
ranja) foi vice-campeão da 
categoria da faixa amarela 
e laranja.
 A equipe de judô 
recebe apoio da Prefeitura 
de Taubaté.

Suspenção atendimentos 
da UBS e do ESF no  
Postão em Caçapava

 Nos próximos dias 
8, 9 e 10 (quarta, quinta e 
sexta-feiras), a UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) e o 
posto da ESF (Programa 
Estratégia de Saúde da Fa-
mília) que atendem no pré-
dio da secretaria de saúde 
do Município de Caçapa-
va, conhecido como Pos-
tão, serão suspensos devi-
do à mudança de endereço.  
      A UBS vai passar a 
atender na rua Capitão 

Venâncio Félix da Rocha, 
160 (entre o Postão e a 
avenida Henri Nestlé), a 
uma distância de 100 me-
tros do endereço atual.  
 O “postinho” ESF 
vai mudar para a rua Fa-
brício Correia de Toledo, 
300, no Jardim Shangri-Lá 
(uma das travessas da rua  
  Colômbia que também 
começa próximo ao Pos-
tão). A partir de segunda-
feira, 13, os atendimentos 

voltarão a ser feitos nos 
novos endereço.
 As mudanças, se-
gundo a secretaria mu-
nicipal de saúde, não 
prejudicam os usuários.  
 A UBS, que atende 
a maior número de bairros, 
vai continuar próxima a li-
nhas de ônibus, tanto da 
estação rodoviária quanto 
da avenida Henri Nestlé. 
Qualquer dúvida a ser tira-
da no telefone: 3653-4000.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 18, Termo nº 6304
Faço saber que pretendem se casar FLÁVIO REANI RODRIGUES e SANDRA REGINA BORDON, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro.	Ele	é	natural	de	Santos	-	SP,	nascido	em	15	de	março	de	1968,	de	profissão	administrador,	de	estado	
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Condessas, nº 246, Campos do Conde II, nesta cidade, 
filho	de	ANTONIO	VALDO	DE	ASSUNÇÃO	RODRIGUES,	de	77	anos,	nascido	na	data	de	20	de	junho	de	
1938, residente e domiciliado em Serra Negra/SP, nascido em Santos/SP e de MARISA MIRIAN REANI 
RODRIGUES, falecida em falecida em Santos/SP na data de 20 de maio de 2002. Ela é natural de Tamarana 
-	PR,	nascida	em	20	de	novembro	de	1967,	de	profissão	administradora,	de	estado	civil	solteira,	residente	e	
domiciliada	na	Rua	das	Condessas,	nº	246,	Campos	do	Conde	II,	nesta	cidade,	filha	de	IRANI	BORDON,	
de 76 anos, nascido na data de 20 de outubro de 1939, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, 
nascido em Cambé/PR e de IRACI MARIA DE AMORIM BORDON, falecida em falecida em Rezende/RJ 
na data de 6 de novembro de 1983. 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.	

Livro D- 24, FLS. nº 17, Termo nº 6303
Faço saber que pretendem se casar EDNILSON GUSTAVO GONÇALVES e VANESSA DOS SANTOS 
GOMES, 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	em	29	de	janeiro	de	1991,	de	profissão	sushiman,	
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos salgado, nº 125, Guedes, nesta 
cidade,	filho	de	NILSON	GONÇALVES,	de	57	anos,	nascido	na	data	de	12	de	maio	de	1959	e	de	RO-
SÂNGELA MARIA GONÇALVES, de 52 anos, nascida na data de 12 de novembro de 1963, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Capão Bonito - SP, nascida 
em	22	de	fevereiro	de	1981,	de	profissão	téc.	de	segurança	de	trabalho,	de	estado	civil	solteira,	residente	e	
domiciliada	no	mesmo	endereço	do	contraente,	filha	de	MARCELO	DOS	SANTOS	GOMES,	de	56	anos,	
nascido na data de 8 de agosto de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Passa Quatro/
MG e de VANIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES, de 52 anos, nascida na data de 1 de novembro 
de 1963, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Paraguaçu Paulista/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 18, Termo nº 6305
Faço saber que pretendem se casar DANIEL BORGES DA SILVA FIRMINO e NATÂNIA TAIS DA SIL-
VA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro.	Ele	é	natural	de	Taubaté	-	SP,	nascido	em	20	de	julho	de	1985,	de	profissão	oficial	de	porto	de	areia,	
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada Municipal, nº 4359, Poço Grande, nesta cidade, 
filho	de	ANTONIO	FIRMINO,	de	75	anos,	nascido	na	data	de	21	de	abril	de	1941,	residente	e	domiciliado	
em Tremembé/SP, natural de Tocantins/MG e de RAIMUNDA BORGES DA SILVA FIRMINO, de 53 
anos, nascida na data de 22 de junho de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Bélem/
PA.	Ela	é	natural	de	Mairinque	-	SP,	nascida	em	25	de	setembro	de	1990,	de	profissão	do	lar,	de	estado	civil	
divorciada,	residente	e	domiciliada	no	mesmo	endereço	do	contraente,	filha	de	IVANILDO	JOÃO	DA	SIL-
VA, de 51 anos, nascido na data de 17 de março de 1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Jaboatão/PE e de JOSEFA ALICE DA SILVA, de 53 anos, nascida na data de 7 de maio de 1963, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Arapiraca/AL. 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.	

Livro D- 24, FLS. nº 19, Termo nº 6306
Faço saber que pretendem se casar JOSE EDUARDO MARTINS FOGAÇA e ERIKA FABIANA SOA-
RES DE MORAES, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Caçapava	-	SP,	nascido	em	7	de	março	de	1961,	de	profissão	
autônomo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Mamboré, nº 220, Parque das Fontes, 
nesta	cidade,	filho	de	AMAURY	DE	ANDRADE	FOGAÇA,	de	92	anos,	nascido	na	data	de	22	de	julho	de	
1923	e	de	LUIZA	MARTINS	FOGAÇA,	de	87	anos,	nascida	na	data	de	8	de	fevereiro	de	1929,	residentes	e	
domiciliados em Caçapava/SP, naturais de Caçapava/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 21 de ju-
nho	de	1983,	de	profissão	do	lar,	de	estado	civil	divorciada,	residente	na	no	mesmo	endereço	do	contraente,	
filha	de	BENEDITO	BARRETO	DE	MORAES	FILHO,	de	55	anos,	nascido	na	data	de	10	de	julho	de	1960	
e de MARINA SOARES DE MORAES, de 49 anos, nascida na data de 8 de setembro de 1966, residentes 
e domiciliados 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.	

Livro D- 24, FLS. nº 19, Termo nº 6307
Faço	saber	que	pretendem	se	casar	MIKE	PATRICK	DE	ALMEIDA	GAZOLA	e	TATIANE	DE	SOUZA	
CORRÊA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Pindamonhangaba	-	SP,	nascido	em	11	de	janeiro	de	1993,	de	profissão	
ajudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Resistência, nº 3, Assentamento Olga 
Benario,	nesta	cidade,	filho	de	EDSON	JAIR	GAZOLA,	de	47	anos,	nascido	na	data	de	19	de	setembro	
de 1968 e de LAUDELINA APARECIDA DE ALMEIDA, de 47 anos, nascida na data de 24 de janeiro de 
1969, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 8 de 
setembro	de	1995,	de	profissão	babá,	de	estado	civil	solteira,	residente	e	domiciliada	na	Rua	manoel	Mar-
tiniano	de	Godoy,	nº	116,	Araretama,	Pindamonhangaba/SP,	filha	de	PAULO	ROBERTO	CORRÊA,	de	51	
anos	e	de	VERA	LUCIA	DIAS	DE	SOUZA,	de	47	anos,	residentes	e	domiciliados	em	Pindamonhangaba/
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.

Prefeitura inaugura  
iluminação na quadra do 

Cerâmica

 Nesta terça-fei-
ra (7), às 18 horas, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba	 entrega	 oficial-
mente a iluminação da 
quadra de areia da Co-
munidade do Cerâmica. 
           A quadra foi inau-
gurada no último mês e, 
na ocasião, a população 
solicitou sua iluminação – 
solicitação que agora será 

atendida.
 Para a iluminação 
do local, a Prefeitura insta-
lou 12 postes de concreto e 
mais oito projetores de 400 
watts, na cor metálica.  
 O custo aproxima-
do do investimento gira 
em torno de R$12 mil, de 
acordo com cálculo do Se-
tor de Elétrica, da Secreta-
ria de Obras da Prefeitura.

Para o evento de inaugu-
ração, a Secretaria de Es-
portes está organizando 
atividades de lazer e uma 
partida de vôlei com atle-
tas da cidade.
 A quadra de areia 
com	 iluminação	 fica	 na	
Estrada Particular Cerâ-
mica São Geraldo, s/nº, no 
Mandu – ao lado do Proje-
to Cerâmica. 
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Prefeitura de Taubaté e 
Sesi renovam parceria 
para Atleta do Futuro

   O prefeito Ortiz Junior 
esteve presente nesta quin-
ta-feira, dia 2, na inaugura-
ção das novas instalações 
esportivas do Sesi Tauba-
té. O evento contou com a 
presença do presidente do 
Sesi, Paulo Skaf. Junior e 
Skaf aproveitaram para re-
novar a parceria entre Sesi 
e Prefeitura com o progra-
ma Atleta do Futuro. Na 
oportunidade, a diretora 
da unidade em Taubaté, 
Roberta Borrego, também 

apresentou as obras da 
nova escola que está sendo 
construída no local.
Atleta do Futuro
    Criado para estimular a 
prática esportiva e a cida-
dania, o programa Atleta 
do Futuro está presente em 
284 municípios e contem-
pla 107 mil participantes 
entre 6 e 17 anos.    Em 
Taubaté, o convênio aten-
de 310 alunos que prati-
cam as modalidades de 
vôlei e natação.

Além da prática esportiva, 
os alunos recebem orienta-
ção em temas transversais 
como 
saúde, trabalho, consumo 
consciente, meio ambiente 
e pluralidade cultural, den-
tre outros. 
  Os instrutores trabalham 
para difundir valores como 
ética, superação, autoesti-
ma e socialização, com o 
intuito de ajudar o aluno a 
se desenvolver de 
modo pleno

Campos Maia recebe  
recapeamento asfáltico 

em Pinda

  A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
diversas melhorias na 
cidade, e nesta semana en-
trega o recapeamento as-
fáltico do bairro Campos 
Maia, às 19 horas, na fren-
te do Centro    Comunitá-
rio, na rua Tenente Djalma 

de Oliveira Franco, nº 380. 
O objetivo principal da 
obra	 é	 beneficiar	 os	 mo-
radores e trazer melhorias 
para a mobilidade urbana.
  O recapeamento foi reali-
zado em dez ruas do bair-
ro, totalizando 10.554 m² 
de área recapeada. 

O valor investido total foi 
de R$360.433,00.
 De acordo com 
informações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, o 
serviços incluem recapea-
mento com CBUQ - Con-
creto Asfáltico Usinado a 
Quente e pintura das vias. 

Posto de Atendimento 
ao Munícipe gera  

impacto positivo e  
elogios em Ubatuba

 Um dos investi-
mentos da Prefeitura de 
Ubatuba neste ano foi a 
reforma do Posto de Aten-
dimento ao Munícipe, re-
alizada por meio do Pro-
grama de Modernização e 
Atualização Tributária, e 
que agora recebe o nome 
de Fácil.
Foram adquiridos novos 
móveis, cadeiras e compu-
tadores com o objetivo de 
proporcionar mais acessi-
bilidade à população, com 
instalações adequadas e 
conforto. Além dos atendi-
mentos convencionais e do 
Posto do Sebrae, o espaço 
também atende a demanda 
do setor tributário.
Essas mudanças, promo-
vidas em uma parceria 
da Secretaria da Fazenda 
com a Secretaria de  Tec-
nologia da Informação, 
causaram impactos positi-
vos tanto para os usuários 
como para quem trabalha 
no novo ambiente.
 O munícipe Marco 
Antonio Imperato aprovou 
as mudanças no Fácil. “Fi-
cou bom. melhorou mes-
mo. Está show de bola”, 
disse.  Aline Corbe tam-
bém utilizou os novos ser-
viços e saiu satisfeita. “Fui 

ao local antigo, estava fe-
chado, então vim para cá.  
Com a mudança, até o 
atendimento parece que 
melhorou”, comentou.
Outro usuário que para-
benizou a Prefeitura pelo 
investimento nas mudan-
ças foi Élvio Nascentes 
Coelho. Ele é empresário 
e precisou utilizar os servi-
ços para conseguir o Alva-
rá do seu estabelecimento 
– processo que foi agili-
zado com as melhorias da 
reforma.
“Em menos de cinco mi-
nutos saí com minha licen-
ça renovada e espantado 
por estar em Ubatuba, em 
São Paulo, no Brasil. Não 
poderia deixar de externar 
a minha completa surpre-
sa pelo total compromisso 
com o atendimento pres-
tado pelo setor e, princi-
palmente, pelos seus ser-
vidores Charles e Luiz. 
Sinceramente não poderia 
deixar de enaltecer a gra-
ta e imensurável surpresa 
pelo comprometimento 
desses	 profissionais	 pela	
inimaginável celeridade 
na obtenção do documen-
to”, enfatizou Élvio.
Segundo o diretor do De-
partamento de Relações 

com o Contribuinte, Luiz 
Gomes de Campos, du-
rante a reforma surgiram 
algumas	 dificuldades	 no	
atendimento que, agora, 
foram eliminadas, pois to-
dos os setores, inclusive o 
de	 assinaturas	 fiscais,	 es-
tão integrados no mesmo 
espaço.
 “Facilitou para o 
munícipe e para nós tam-
bém, porque está tudo 
aqui. Se precisar, é só se 
deslocar aqui dentro, sem 
subir rampa ou pegar chu-
va. Quanto mais facilida-
de, a gente pode resolver 
mais rápido – essa é a in-
tenção”, disse.
 Sobre o atendi-
mento, Campos reforçou 
que o objetivo da equipe 
é sempre oferecer o me-
lhor atendimento, de for-
ma igualitária, para todos.  
“O normal, que sempre 
queremos fazer, é dessa 
forma.	 É	 desafiador,	 por-
que lidamos com pessoas 
diferentes que tem humo-
res diferentes. Tem dia 
que você também não está 
legal, mas eu não deixo 
transparecer. Eu não que-
ro méritos, quero que meu 
grupo trabalhe legal”, des-
tacou.

Espaço Juventude
realiza segunda edição 
do Show de Garagem

em Pinda
  O Espaço juventude irá 
realizar o Show de Ga-
ragem com bandas da re-
gião,	neste	final	de	semana	
de junho, às 15 horas, na 
Praça do Cruzeiro. 
  O evento incentiva ban-
das locais e expõe seu tra-
balho para a sociedade. 
Esse show irá contar com 

cinco bandas e apresenta-
ções do DJ Lucas Danese.
 As bandas que se apresen-
tarão serão a Banda F.D.P., 
às 15 horas; a   Banda Lu-
mens, às 16h30; 
  Banda Atitude Insana, às 
18 horas; a Banda Promis-
ses, às 19h30; e a Banda 
Mil Volts, às 21 horas.

  O Show de Garagem bus-
ca divulgar o talento das 
bandas da cidade e apre-
sentar seu trabalho para o 
público, sem qualquer tipo 
de premiação. Esse 
evento traz um ambiente 
seguro e familiar para o 
público e proporciona um 
momento de lazer.

Pat de Caraguá anuncia as  
vagas de emprego

Ubatuba abre consulta pública 
online para o Plano Municipal 

de Cultura

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Ajudante de moto-
rista, Instalador de painéis, 
Motorista de caminhão,  

 Teve início nessa 
semana , mais uma edição 
da Campanha do Agasalho.  
 Com o slogan 
“Você não acha que tam-
bém tem roupa demais?”, 
a meta deste ano é arre-
cadar cobertores e roupas 
para crianças. A ação se-
gue até 30 de julho.
Lançada em São Paulo 
no dia 18 de maio, a cam-
panha tem um mascote, 
a  Malu Moletom, 
que tem uma história linda 
contada em vídeo, dispo-
nível	 na	 página	 oficial	 da	

Motorista de caminhão-
guincho leve, Padeiro, 
Técnico em gesso hospita-
lar, Técnico em manuten-
ção de equipamentos de 
informática e Vigilante.
 As vagas possuem 
perfis	 específicos	 com	 re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 

Prefeitura de Caraguá no 
Facebook (facebook.com/
caraguacomunicacao).
 Em 2015, a cam-
panha arrecadou, aproxi-
madamente, 22.125 peças 
de roupas, 758 pares de 
calçados e 130 cobertores, 
além de móveis, utensílios 
domésticos e brinquedos. 
Para este ano, o foco é a 
doação de cobertores e a 
expectativa é que dobre o 
número arrecadado no ano 
passado.
 Pontos de arreca-
dação – São 50 caixas para 

e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

coleta distribuídas nos co-
mércios centrais (super-
mercados e agências dos 
Correios), bancos, escolas 
públicas e particulares e 
secretarias municipais.
 A Campanha do 
Agasalho é uma ação rea-
lizada pelo Fundo de Soli-
dariedade e 
Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São 
Paulo, em parceria com o 
Governo Municipal de Ca-
raguá, por meio do Fundo 
Social 
de Solidariedade.


