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A GAZETA DOS MUNICÍPIOS

Gerdau ensina conceitos de 
empreendedorismo a filhos 

de colaboradores

Ilhabela tem 84 vagas de 
emprego disponíveis

Legislativo de Pinda divulga 
projetos da Ordem do Dia

Produção industrial 
cresce em nove estados 

entre maio e junho

Jazz Caraguá a Gosto” 
é tema de exposição no 

museu

A Gerdau, por meio de sua 
unidade instalada em São 
José dos Campos, pro-
moveu recentemente uma 
atividade voltada para re-
passar conceitos de em-
preendedorismo a filhos 
de colaboradores da em-
presa.   
De acordo com a Ger-
dau, foi uma experiência 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego está 
com 84 vagas de empre-
go disponíveis em Ilhabe-
la. As vagas são divididas 
em diversos setores, entre 
eles, hoteleiro, comércio 
e serviços, com salários 
que variam de acordo com 
a função e as exigências 
também são diferentes 
para cada vaga.
O interessado em ter aces-
so às oportunidades deve 

Ordem do Dia
28ª sessão ordinária do 
ano de 2016, a realizar-se 
no palácio legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
15 de agosto de 2016, se-
gunda-feira, às 18 horas.
Matérias de Discussão e 
Votação

Na passagem de maior para 
junho de 2016 a produção 
industrial cresceu em nove 
dos 14 locais pesquisados 
pelo Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística 
(IBGE). Rio de Janeiro 
(5,7%), Santa Catarina 
(5,4%), Pará (4,9%), Rio 
Grande do Sul (4,6%) e 
Paraná (3,5%) foram os 
estados responsáveis pe-
las maiores altas. Tam-

 Está aberta ao pú-
blico no MACC - Museu 
de Arte e Cultura de Ca-
raguatatuba a exposição 
“Jazz Caraguá a Gosto”. 
Uma oportunidade de 
mostrar um pouco mais da 
música que tanto inspirou 
artistas e compositores de 
todo o mundo e, em Cara-
guá, vem inspirando chefs, 
cozinheiros e todo o públi-
co que prestigia o 11º Ca-
raguá a Gosto. Visitações 
na segunda-feira, das 13h 
às 18h, e de terça-feira a 
sábado, das 10h às 18h. 
 Dentro da pro-
gramação do evento gas-
tronômico, a exposição é 
uma homenagem a Glenn 
Miller e a outros grandes 
nomes do jazz no século 
XX, como, Duke Eling-

diferente e especial para 
os todos os participantes.  
Desenvolvido pela Junior 
Achievement, a iniciativa 
Introdução ao Mundo dos 
Negócios - que já é reali-
zada periodicamente pela 
Companhia - recebeu 31 
participantes, de 10 a 16 
anos, para um bate papo 
sobre mercado trabalho 

acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br 
, onde deverá criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
Vale lembrar que o cadas-
tramento do empregador 
também poderá ser feito 
no site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dispo-

I. Projeto de Lei n° 
83/2016, do vereador José 
Carlos Gomes - Cal, que 
“denomina uma praça de 
Terezinha Barbosa de To-
ledo”.
II. Projeto de Lei n° 
86/2016, do Poder Exe-
cutivo, que “autoriza o 
Poder Executivo a receber 

bém os estados do Ceará 
(2%), São Paulo (1,5%), 
Goiás (1,4%) e Pernambu-
co (1,2%) tiveram alta na 
produção. 
Todos os estados tive-
ram um crescimento aci-
ma da média nacional 
de 1,1% neste tipo de  
comparação. No acu-
mulado do ano, houve 
retração em 12 locais, 
com destaque para Es-

ton, Lester Young e Char-
lie Parker.
Ao idealizar o evento, a 
Secretaria Municipal de 
Turismo fez um tributo a 
Glenn Miller, compositor, 
arranjador e músico norte
-americano, um dos maio-
res nomes da era do swing 
do jazz e uma das maiores 
vendas musicais entre os 
anos de 1939 a 1944. A 
Glenn Miller Orchestra, 
formada e liderada por 
ele, em 1938, é a mais em-
blemática das big bands. 
Exímio condutor musical, 
trazia em sua banda uma 
sonoridade única, que con-
solidou a musicalidade das 
big bands e eternizou seu 
nome na história do jazz, 
mesmo em pouco tem-
po de carreira. Clássicos 

e funções básicas de uma 
empresa. 
Voluntários de diferentes 
áreas da companhia com-
partilharam com os jovens 
informações práticas sobre 
a organização e a operação 
de negócios, além de ensi-
nar conceitos relacionados 
à construção de uma car-
reira.

nibilizar vagas no sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empresa, 
razão social, endereço e o 
nome do solicitante.
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O sis-
tema conta com um banco 
de 3,5 milhões de currícu-
los cadastrados.

por doação, sem encargos, 
área de terreno localizado 
no loteamento Shangri-Lá, 
para fins de regularização 
de prolongamento de rua”.
Vereador Felipe César Pre-
sidente Pronunciamentos 
Pessoais: conforme inscri-
ção dos Senhores Verea-
dores no livro próprio.

pírito Santo (-22,6%), 
Pernambuco (-17,6%) e 
Amazonas (-16,8%). A 
produção industrial na 
Bahia manteve-se estável.  
Nesse período, ape-
nas dois locais tive-
ram alta: Pará (10,3%) 
e Mato Grosso (11,9%.  
Considerando-se o acu-
mulado de 12 meses, 13 
locais apresentaram que-
das na produção indus-
trial, com retração maior 
em quatro estados:  Ama-
zonas (-18,1%), Espírito 
Santo (-14,4%), Pernam-
buco (-11,2%) e São Paulo 
(-11%). Apenas dois esta-
dos tiveram crescimento 
neste tipo de comparação 
temporal: Pará (5,6%) e 
Mato Grosso (9%). 
Com informações da 
Agência Brasil 

como Moonlight Serenade 
se tornaram sucessos mun-
diais.
 O público também 
poderá conferir as fotos 
sobre o Caraguá a Gosto, 
que são um convite aos 
sentidos, uma festa de co-
res e sabores, acontecendo 
simultaneamente em res-
taurantes, bares, pizzarias 
e quiosques da cidade, 
criando uma sintonia de 
integração entre morado-
res e visitantes, entre che-
fs e gourmets, em um rico 
contexto cultural gastro-
nômico.
O MACC está localiza-
do no Polo Cultural Profª 
Adaly Coelho Passos, na 
Praça Dr. Cândido Motta, 
72 – Centro. Mais infor-
mações: (12) 3883-9980.
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Curiosidades

Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode levantar uma 
carga pelo menos vinte vezes mais pesadas que seu próprio peso, enquanto que o 
homem só consegue pouco mais que o seu próprio peso. Embora tenha fibras mus-
culares parecidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e prende-se 
aos músculos formando um conjunto de grande resistência.
***
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana 
de açúcar em um tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma 
consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com ser-
viços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. 
O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas 
do feitor. No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram 
duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levaram os dois ao fogo. 
Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporan-
do e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a 
cachaça já formada, que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas 
suas costas marcadas pelas chibatadas ardia muito, por isso deram o nome de “água 
ardente”. Caindo em seus rostos, escorregando até a boca, os escravos perceberam 
que, com a tal goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que que-
riam ficar alegres repetiam o processo.

Humor

Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e me respondeu:
- Faxina?
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada, pergunta 
se ele conhecia seu marido.
- Sim, ele era o meu melhor amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele me disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeee...
***
Certa dona de casa chorosa apresentou-se ao Juiz e disse:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indaga o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, estive examinando o rosto dos meus três filhos e nenhum deles 
se parece com ele!

Mensagens

Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Doenças cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Dores musculares após esforços
- Alto nível de estresse
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não forem resolvi-
dos, prolongando assim o seu sofrimento.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com pes-
soas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os sentimentos 
satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo mundo e sim se alegrar 
com nossos relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira possível os 
relacionamentos problemáticos.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.

Se não existissem pessoas más, não haveria bons advogados.

O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.

Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.

Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.

O tempo destrói aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

É melhor viver sem felicidade do que viver sem amor.

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.

Mais perdido do que minhoca no galinheiro.

Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
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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

Crise faz Embraer abrir PDV 
em suas fábricas no Brasil

 Uma das mais só-
lidas empresas brasileiras, 
nem mesmo a Embraer foi 
poupada pela atual crise 
econômica. Nesta segun-
da-feira (8), a companhia 
comunicou aos seus fun-
cionários que promoverá a 
abertura de um Programa 
de Demissão Voluntária 
(PDV) em suas fábricas no 
Brasil. 
A medida faz parte de um 
pacote ações que a fabri-
cante de aeronaves vai 
adotar para reduzir em cer-
ca de US$ 200 milhões ao 
ano as despesas da com-
panhia. No comunicado 
feito por supervisores aos 
trabalhadores, a Embra-
er anunciou que pretende 

economizar US$ 200 mi-
lhões com o PDV e outras 
medidas anunciadas.
 O Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 
dos Campos afirmou que 
não apoia o PDV da Em-
braer ou qualquer outra 
medida que penalize os 
trabalhadores e que vai 
questionar a empresa 
em reunião prevista para 
acontecer na próxima 
quarta-feira (10).
“A Embraer não pode jo-
gar a conta desse caso de 
corrupção nas costas dos 
trabalhadores. É preciso 
que a denúncia seja mi-
nuciosamente investiga-
da e que, se o crime for 
comprovado, os respon-

sáveis sejam punidos e 
os prejuízos ressarcidos. 
Mais uma vez vemos os 
trabalhadores pagando por 
casos de corrupção, tan-
to em empresas públicas 
quanto privadas”, afirma o 
vice-presidente licenciado 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, Herbert Claros da 
Silva.
A Embraer sofreu no úl-
timo trimestre prejuízo 
de R$ 337,3 milhões.  
O resultado negativo con-
trasta e reverte os números 
positivos do mesmo perío-
do de 2015, que foi de R$ 
399,6.
Com informações do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de SJC e Região 

Associação Comercial de Ubatuba 
comunica vagas de emprego

A Associação Comercial 
de Ubatuba (ACIU) comu-
nica nesta semana diversas 
vagas de emprego dispo-
nibilizadas pelas empresas 
associadas da entidade. 
Os interessados deverão 
acessar o endereço http://
www.aciubatuba.com.br/

aciubatuba/default.aspx?-
c=empregos para que pos-
sam conhecer os contatos 
que estão recebendo os 
currículos. De acordo com 
a ACIU, também o em-
presário associado, caso 
esteja admitindo, admitin-
do, poderá cadastrar seu 

estabelecimento pelo site  
www.aciubatuba.com.
br. Mais informações 
pelo telefone (12)  3834 
1449. A ACIU está loca-
lizada na Rua Dr. Esteves 
da Silva, 51- Centro. Va-
gas: Divulgadora externa, 
Vendas direta e marke-
ting, Aux. de cozinha /
Cozinheira (masculino 
ou feminino, Revende-
dor(a) Hinode, Camareira,  
Ajudante cozinha , Co-
zinheira(o), Recepcio-
nista, Balconista, Go-
vernanta, Recepcionista 
(masculino), Garçom/
atendente /cozinheiro(a),  
Vendedora , Técni-
co de manutenção, Au-
xiliar de refrigeração 
e serviços gerais, Fiscal de 
estoque
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Confira a programação completa:

13 de agosto (sábado)
Na Casa do Figureiro
10h – Apresentação do Maculelê Ginga Brasil;
14h – Atividades da Casa do Figureiro;
14 de agosto (domingo)
Na Casa do Figureiro
10h –  Apresentação de Cultura Popular Jongo
14h – Espetáculo: Ateliê Aberto “Oficinas”/ Ofi-
cina de Modelagem: Figureiros Modelando Ar-
gila em Versos e Prosas;
15 de agosto (segunda-feira)
Na Casa do Figureiro
15h – Oficina de Modelagem: Figureiro Argila, 
Amor e Arte;
16 de agosto (terça-feira)
Na Casa do Figureiro
15h – Oficina de Modelagem: Figureiros Mode-
lando Argila em Versos e Prosas;
 17 de agosto (quarta-feira)
Na Casa do Figureiro
15h  – Oficina de Modelagem: Ensinando a Arte 
de Amar;
Na Rua Imaculada
19h –  Abertura Oficial no Portal da Rua Ima-
culada com a presença dos Grupos Folclóricos: 
Chora Tambu, Nossa Capoeira, Maculelê Gin-
ga Brasil, Companhia de Moçambique Parque 
Bandeirante e Personagens do Sítio do Picapau 
Amarelo;
19h –     Oficina de Modelagem: Figureiro Argi-
la, Amor e Arte;
20h –  Espetáculos: Oratórios Ambulantes, Cozi-
nha da Tia Nastácia e Cultura Popular  Capoeira;
20h –  Oficina de Modelagem: Figureiro Argila 
Amor e Arte;
21h30 – Espetáculos: Bandinha Truões, Vovós 
Raizeiras e Mãos de Barro;
No Palco Principal
19h – Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e 
Adriano;
20h – Show com Céu de Lamparina;
21h – Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e 
Adriano;
18 de agosto (quinta-feira)
Na Casa do Figureiro
15h – Oficina de Modelagem: Figureiros Mode-
lando Argila em Versos e Prosas;
19h – Sessão Solene da Câmara Municipal em 
Homenagem ao Dia do Folclore/ Música Serta-
neja com a cantora Patrícia Oliveira;
Na Rua Imaculada
19h – Oficina de Modelagem: Figureiros Mode-
lando Argila em Versos e Prosas;
20h – Espetáculos: Bandinha Truões, Maculelê 
Ginga Brasil, Cozinha da Tia Nastácia e Orató-
rios Ambulantes;
21h30 – Espetáculos: Vovós Raizeiras, Chora 
Tambu, Pintura ao Vivo e Mãos de Barro;
No Palco Principal
19h – Música Sertaneja com o cantor Wesley 
Jordani;
20h – Show com Orquestra de Viola de SJC;
21h – Música Sertaneja com o cantor Wesley 
Jordani;
19 de agosto (sexta-feira)
Na Casa do Figureiro
15h – Oficina de Modelagem: Ensinando a Arte 
de Amar;
Na Rua Imaculada
19h – Oficina de Modelagem: Ensinando a Arte 
de Amar;
20h – Espetáculos: Cultura Popular Maculelê, 
Bandinha Truões e Oratórios Ambulantes;
21h30 – Espetáculos: Cozinha da Tia Nastácia, 
Vovós Raizeiras e Mãos de Barro;
No Palco Principal
19h – Música Sertaneja com o cantor Claudio 
Henrique;
20h – Show com o cantor Peleco;
21h – Música Sertaneja com o cantor Claudio 
Henrique;

Especialistas descobrem 
“relógio interno” do girassol

Você sabe por que o giras-
sol acompanha o sol? Pois 
o mistério pode ter sido 
desvendado. De acordo 
com pesquisadores norte
-americanos, o que faz a 
planta acompanhar a po-
sição do astro-rei, do leste 
ao oeste, é um relógio bio-
lógico interno sincroniza-
do com o ciclo circadiano, 
ou seja, que tem 24 horas 
de duração.
A descoberta ocorreu 
na  Universidade Da-
vis, da Califórnia, nos 
Estados Unidos e foi 
publicada pela revista 
especializada Science.  

Os cientistas notaram que 
o fenômeno só ocorre 
quando os girassóis ainda 
estão em fase de cresci-
mento, porque o lado que 
recebe menos luz cresce 
mais e isso faz que o caule 
incline. 
De acordo com os resulta-
dos da pesquisa, depois de 
se tornarem plantas adul-
tas e florescerem, os  gi-
rassóis param de seguir o 
sol e se posicionam apenas 
para o leste. Isso acontece 
porque as flores buscam a 
primeira luz da manhã, as-
sim se esquentam mais rá-
pido e atraem cinco vezes 

mais os insetos poliniza-
dores, fator essencial para 
a reprodução da espécie.
“Este é o primeiro exem-
plo, na natureza, onde o 
relógio interno modula o 
crescimento”, disse Stacey 
Harmer, a pesquisadora 
que liderou o projeto.
Os cientistas também ex-
perimentaram efeitos em 
girassóis plantados em 
vasos dentro de locais 
fechados, induzindo as 
flores ao lado ‘errado’. 
 Os experimentos  
mostraram que é possível 
não acompanhe a posição 
do sol.

Taubaté apresenta programação
da 56ª Festa do Folclore

A tradicional Festa do 
Folclore, em Tauba-
té, acontece neste mês 

de agosto, entre os dias  
17 e 21, na rua Imaculada 
e terá entre as atrações do 

evento show do Céu de 
Lamparina, da Orquestra 
de Viola de São José dos 

20 de agosto (sábado)
Na Casa do Figureiro
10h – Apresentação de Cultura Popular Macu-
lelê;
14h – Espetáculo: Pintura ao Vivo/Oficina de 
Modelagem: Ensinando a Arte de Amar;
Na Rua Imaculada
15h – Oficina de Modelagem: Figureiro Argila, 
Amor e Arte;
16h – Espetáculos: Oratórios Ambulantes, Ban-
dinha Truões, Maculelê Ginga Brasil, Cozinha 
da Tia Nastácia e Cultura Popular Maculelê;17h 
– Espetáculo: Ateliê Aberto “Oficinas”;
19h – Oficina de Modelagem: Figureiros Mode-
lando Argila em Versos e Prosas;
20h30 – Espetáculos: Vovós Raizeiras, Chora 
Tambu e Mãos de Barro;
No Palco Principal
13h –  Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga;
14h –  Dança da Fita com o projeto de adoles-
centes do Lar Irmã Amália;
14h30  –  Integrarte Dança;
15h –   Alunos da EMEF Vereador Pedro Gran-
dchamp;
15h30  –  Balé da Cidade;
16h – Fanfarra Municipal de Taubaté – FAMU-
TA;
17h – Banda Músicos do Futuro – BAMUF;
18h – Zumba com a ONG Ajuda Já;
19h –   Quadrilha de Bonecões com Os Bone-
cões da Mantiqueira;
20h – Show com Demônios da Garoa;
21h – Música Sertaneja com o cantor Rolando 
Martinez;
21 de agosto (domingo)
Na Casa do Figureiro
11h –  Música Sertaneja com o cantor Vinicius 
de Andrade
14h – Espetáculo: Pintura ao Vivo
Na Rua Imaculada
10h – Espetáculos: Oratórios Ambulantes e Pin-
tura ao Vivo;
14h – Oficina de Modelagem: Ensinando a Arte 
de Amar;
16h – Espetáculos: As Vovós Raizeiras, Ateliê 
Aberto “Oficinas”, Cozinha da Tia Nastácia e 
Bandinha Truões;
17h –  Concentração do Cortejo de Grupos Fol-
clóricos com saída da Praça do Cristo Redentor 
em  direção ao Palco Principal na Rua Imacu-
lada. Participação dos Grupos Folclóricos: As-
sociação de Capoeira Berimbau de Ouro, Cul-
tura Popular Maculelê, Folia de Reis Estrela 
do Oriente, Folia de Reis Mineira do Bairro da 
Água Quente, Maculelê Ginga Brasil, Moçam-
bique     do Parque Bandeirante, Moçambique 
União de São Benedito e Moçambique Verme-
lho e Branco;
18h30 –  Procissão do Mastro na Rua Imacula-
da, seguida de Santa Missa na Igreja Imaculada  
Conceição;
19h – Oficina de Modelagem: Figureiro Argila, 
Amor e Arte;
20h30 – Espetáculos: Mãos de Barro e Chora 
Tambu;
No Palco Principal
11h –  Música Sertaneja com a cantora Cristiane;
12h – Coral Conexão UMADET;
13h30 –  Samba de Roda e Maculelê com o Gru-
po Capoeira Vida;
14h00 –  Cia O Clã da Dança;
15h30 – Balé da Cidade;
16h – Música Sertaneja com o cantor Silvio 
Chagas;
17h – Grupo Raiz Catira;
17h30 – Música Sertaneja com o cantor Saturno;
18h – Música Sertaneja com a dupla Rony e Ro-
ney;
19h – Música Sertaneja com o cantor Gabriel-
zinho;
20h – Show com Circuladô de Fulô;
21h – Música Sertaneja com o cantor Gabriel-
zinho;

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 42, Termo nº 6353
Faço saber que pretendem se casar TIAGO BARRETO AGUIAR e JESSICA MIGOTTO, 
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 16 de abril de 1987, de 
profissão analista de suprimentos, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
José Vicente de Barros, nº 750, Parque Santo Antônio, Taubaté/SP, filho de LUIS FLAVIO 
SIQUEIRA AGUIAR, de 49 anos, nascido na data de 28 de julho de 1967, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP, natural de Caçapava/SP e de CILENE ALMEIDA BARRETO 
SIQUEIRA AGUIAR, de 50 anos, nascida na data de 7 de abril de 1966, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 3 de fevereiro de 1991, de profissão bancária, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Avenida Luiz Gonzaga das Neves, nº 3442, Caminho Novo, nesta cidade, filha de 
VALDIR MIGOTTO, de 54 anos, nascido na data de 15 de janeiro de 1962 e de LEONOR 
APARECIDA MIGOTTO, de 46 anos, nascida na data de 17 de agosto de 1969, residentes 
e domiciliados em Tremembé, naturais de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, 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 43, Termo nº 6354
Faço saber que pretendem se casar CARLOS RODRIGO MADUREIRA e TAMIRES 
CRISTINA COUTINHO, 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 3 de julho de 1987, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Ovidio Paulo de Oliveira, nº 140, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filho 
de CARLOS ALBERTO MADUREIRA, de 50 anos, nascido na data de 1 de outubro de 
1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP e de ROSEMEIRE 
APARECIDA DE JESUS MADUREIRA, de 45 anos, nascida na data de 31 de dezembro de 
1970, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 2 de maio de 1991, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 122, Jardim dos Eucaliptos, 
nesta cidade, filha de ROSEMEIRE APARECIDA COUTINHO, de 47 anos, nascida na data 
de 6 de julho de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. 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 43, Termo nº 6355
Faço saber que pretendem se casar LUIS GUSTAVO DA SILVA CABRAL e LAURA LE-
TÍCIA DA SILVA LEMES, 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 24 de setembro de 1991, de profissão auxiliar de produção, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua 31, nº 40, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de LUIZ 
HENRIQUE ALVES CABRAL, falecido em Caçapava/SP na data de 19 de maio de 2001 
e de REGINA MÁRCIA SILVA CABRAL, de 47 anos, nascida na data de 10 de novembro 
de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Quixadá/CE. Ela é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascida em 12 de março de 1996, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ ANSEL-
MO LEMES, de 47 anos, nascido na data de 15 de março de 1969, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de JOELMA DA SILVA SILVÉRIO, de 40 
anos, nascida na data de 10 de julho de 1976, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/
SP, natural de Carapina/ES. 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. 

Campos, do grupo Demô-
nios da Garoa e do Circu-
ladô de Fulô.


