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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tauba-
té ampliou este ano em 
mais 50, o número de 
sentenciados do regime 
semiaberto que atuam 
em frentes de trabalho no 
município. Com isto, o 
programa de ressociali-
zação passa a contar com 
200 detentos do Pemano 
(Presídio Edgard Maga-
lhães Noronha). Entre os 
serviços desempenha-
dos estão reformas ge-
rais, capina e limpeza de 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, oferece ofici-
nas GRATUITAS de artes 
no Projeto Fazendo Arte.
As oficinas oferecidas são; 

O projeto Ritmo Livre 
volta a praça Santa Tere-
zinha nesta quarta-feira, 
após período de férias. O 
programa, que atrai cada 
vez mais adeptos às aulas 
de zumba, acontece to-
das as quartas-feiras, das 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
o apoio de toda a popula-
ção para evitar a dengue. 
Em 2015 foram registra-
dos 936 casos autóctones 
- contraídos no próprio 
município, 13 importados 
e 3.688 foram descarta-
dos. Estamos no início de 
2016 e a Vigilância Epide-
miológica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba já teve 
mais um registro positivo 
de dengue. Os morado-
res podem contribuir com 

praças, recuperação de 
quadras esportivas, ser-
viços em veículos, pin-
tura de muros dentro do 
programa antipichação, 
manutenção de cemité-
rios e preparação de ali-
mentos, entre outros. A 
ampliação das frentes de 
trabalho ocorre em função 
do sucesso do programa, 
criado por meio de um 
convênio em 20 de mar-
ço do ano passado entre 
a Prefeitura e a Funap 

Recreação e Contação de 
Histórias; Brinquedos Ar-
tesanais e Modelagem; 
Percussão; Hip Hop; Téc-
nicas Circenses e Jazz.
As oficinas acontecem em 
vários horários até o fim de 

18h30 às 20h30, e é rea-
lizado pela Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Taubaté.  O even-
to, que é gratuito e reúne 
pessoas de todas as ida-
des, também atinge outros 
bairros da cidade. A pro-

as ações de prevenção da 
administração municipal 
realizando a eliminação 
de possíveis criadouros do 
mosquito aedes aegypti. 
Além de ser transmissor da 
dengue, ele também trans-
mite a febre chikungunya 
e o zika vírus. A secretária 
de Saúde e Assistência So-
cial da Prefeitura de Pinda-
monhangaba comenta que 
como este ano o clima está 
atípico, com muita chuva 
e sol, está favorecendo a 
proliferação do mosquito, 

(Fundação Prof. Dr. Ma-
noel Pedro Pimentel, em-
presa ligada ao governo 
estadual que atua na in-
clusão social de detentos). 
O programa começou 
com 120 detentos e foi 
ampliado em novembro 
para 150. A cada três dias 
de trabalho, o preso di-
minui um dia da pena. 
Os sentenciados também 
recebem três quartos de 
um salário mínimo pela 
prestação dos serviços.

janeiro na sede do projeto 
Fazendo Arte e qualquer 
aluno matriculado na Rede 
Municipal pode partici-
par. Maiores informações 
pelos telefones: 3672- 
1806 ou 98121 4833.

gramação completa pode 
ser encontrada no site da 
administração municipal: 
t a u b a t e . s p . g o v . b r . 
Mais informações tam-
bém podem ser ob-
tidas pelo telefone: 
12 3624-8740.

com isto, pode acontecer 
uma epidemia a qualquer 
hora, portanto, é necessá-
ria a conscientização e a 
cooperação das pessoas, 
ajudando a eliminar os 
criadouros. Para evitar os 
possíveis problemas que o 
aedes aegypti pode causar, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza reuniões 
com profissionais de di-
versas áreas. Em janeiro, 
o encontro ocorreu no dia 
8, na Secretaria de Saú-
de e Assistência Social.

Prefeitura de Taubaté
reforça frente de trabalho 

de detentos

Prefeitura oferece Oficinas 
de Arte e Recreação, nas 

férias, aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino

Ritmo Livre volta a praça 
Santa Terezinha após férias 

em Taubaté

Pinda conta com
apoio da população 
para evitar a dengue

Um dos principais servi-
ços do Abrigo Municipal 
de Animais é o recolhi-
mento de animais de gran-
de porte, soltos em via 
pública rural ou urbana, 
ou em área verde, soltos 
ou amarrados. É necessá-
rio fazer a denúncia pelo 
telefone 3648-2959, para 

que a equipe do Abrigo vá 
até o local fazer o recolhi-
mento. O AMA conta com 
caminhão e equipe espe-
cializados, em sistema de 
plantão, para este tipo de 
autuação. As denúncias 
podem ser feitas 24 horas 
por dia, sete dias da sema-
na. Para retirar o animal 

de grande porte recolhido 
pelo Abrigo, o proprietá-
rio tem que ir até a sede 
do AMA, se identificar 
por meio de documento, 
pagar uma taxa de reco-
lhimento, as diárias do 
animal e uma multa. O 
Abrigo fica na Estrada Mu-
nicipal do Maçaim, s/nº. 

Prefeitura realiza recolhimento 
de animais de grande porte
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta 
a lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e sal-
titando sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos 
arbustos existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram 
torrados os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares 
no Brasil e no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, 
os holandeses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras coloniais 
para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 
1727. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 
30% do mercado internacional e também o segundo maior consumidor mundial 
do produto e tem as maiores plantações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são os robusta, 
café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e 
o arábico de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor  

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai procu-
rar um grande sábio japonês (claro) e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara como eu conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É preciso karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muito dinheiro...
***
Sorria agora, pois na velhice não terás dentes!
Não ligue para a vida, pois ela não tem telefone!
Não pare prá pensar, pense andando!
E se o sonho acabou não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!
*** 
Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
para o garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto:
- Legal tia! Agora vamos sair correndo.

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, 
a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos 
sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tem-
po e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem 
positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas 
as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos es-
tão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. 
É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra 
uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reen-
carnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreen-
dem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras 
que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que 
aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência é preciso 
saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo 
um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para 
esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo 
nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, 
nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo 
em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que 
ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos se quisermos ser 
abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Seja ridículo, mas seja feliz.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

A memória nunca vive o suficiente pra melhorar.

Uma criança que lê será um adulto que pensa.

Ler um bom livro deixa o nosso dia bem melhor.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Se casamento fosse bom os homens não casavam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.

MISCELÂNEA

A Prefeitura está realizan-
do as obras de galeria no 
Loteamento Residencial 
Mantiqueira. Com a ini-
ciativa, será solucionada 
a questão de alagamen-
to que afeta diversas ruas 
do bairro, na época das 

chuvas, proporcionando 
assim mais qualidade de 
vida para a população. 
A área total da obra é 
de 63.775,55 m², com 
um investimento de R$ 
4.743.152,81 da Prefei-
tura, somando a galeria 

e a pavimentação, que 
será realizada em segui-
da. Também fará parte 
da obra a sinalização vi-
ária, horizontal e verti-
cal. Nessa primeira fase, 
serão abrangidas mais de 
70% das ruas do bairro.

Pinda: Mantiqueira
recebe obras de galeria

A Defesa Civil de Tauba-
té divulga o boletim me-
teorológico que foi emi-
tido pela Defesa Civil 
Estadual no último do-
mingo. As imagens de 
satélite mostram nu-
vens carregadas em todo 
o Estado de São Paulo. 
Foram registrados 23 mi-
límetros de chuva nas 
últimas 72 horas no mu-
nicípio. O tempo se man-
tém chuvoso durante toda 
a semana, com alerta de 
temporais para a região 
na quarta-feira, dia 13. A 
Defesa Civil disponibiliza 

o telefone 199 para casos 
de emergência. Confira as 
condições do tempo até 
quinta-feira e as orien-
tações da Defesa Civil 
em situações de chuva:
Quarta (13/01): A quarta-
feira começa com chuvas 
em pontos do oeste, centro 
e leste de São Paulo, mas a 
partir do período da tarde 
as instabilidades ganham 
força e volta a chover for-
te nas regionais paulistas 
como um todo. As chances 
de formação de tempo-
rais na faixa leste e áreas 
próximas e de chuvas per-

sistentes no leste paulis-
ta ficam elevadas, assim 
como o potencial para 
transtornos como desli-
zamentos de terra, alaga-
mentos, transbordamento 
de córregos e inundações.
Quinta (14/01): O dia 
começa nublado e chuvo-
so no leste paulista e com 
pontos de chuva disper-
sos pelas demais regiões. 
As chuvas ganham força 
e se tornam generaliza-
das no oeste paulista no 
período da tarde e no sul, 
centro e leste do Esta-
do no período da noite.

Defesa Civil de Taubaté
divulga boletim meteorológico 

com chuvas até quinta-feira
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Impactos na rede: Pipas e balões deixaram 
mais de 700 mil clientes da EDP sem energia 

elétrica em 2015 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Suzano fo-
ram as cidades mais afetadas; Concessionária alerta para os riscos e dá dicas de 
segurança.
Mogi das Cruzes, 11 janeiro de 2016 – Sol, férias escolares e horário de verão. 
Combinação perfeita para a diversão da criançada, que aproveita o período para 
soltar pipas e, em algumas cidades, balões festivos.
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, alerta sobre os riscos e proibições que devem ser levados em conta na hora 
da brincadeira, já que, além de poder provocar o desligamento da rede, acidentes 
graves podem ocorrer.  E, a soltura de balões, é crime ambiental.
“A diversão fica ainda mais prazerosa quando não se descuida da segurança e, por 
isso, é imprescindível que crianças e adolescentes evitem empinar pipas próximo 
à rede elétrica e escolham praças, campos abertos e parques”, diz Marcos Scarpa, 
Relações Institucionais da concessionária.
Para se ter dimensão dos problemas que pipas e balões podem causar, de acordo 
com levantamento da EDP, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram regis-
tradas mais de 7.500 ocorrências nos 28 municípios da área de concessão. Como 
consequência, 710 mil clientes tiveram o fornecimento de energia elétrica interrom-
pido. Guarulhos (2.311), Itaquaquecetuba (1.004), Mogi das Cruzes (525), São José 
dos Campos (416) e Suzano (747) lideram o ranking de cidades com os maiores 
números de incidências de tal natureza. Nestes casos, as equipes da Distribuidora 
foram deslocadas para fazer a limpeza da fiação e restabelecer o fornecimento da 
energia interrompida por danos na rede elétrica.
Para evitar que os clientes não sofram com a interrupção no serviço, a EDP orienta 
sobre os perigos de empinar pipas e soltar balões próximo à rede elétrica:
*  A prática de soltar balão é crime previsto no Código Penal e na Lei de Crimes 
Ambientais. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões gera reclusão de um a três 
anos, multa, ou ambas as penas;
*  Se o balão cair sobre uma subestação, os danos poderão ser de grande propor-
ção, tendo como consequência a interrupção de energia para um grande número de 
clientes;
*  Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são condutores de energia e 
aumentam o perigo quando em contato com a rede elétrica. Rabiolas feitas de fita 
VHS ou cassetes são alguns exemplos.
* O uso de cerol (pó de vidro com cola) é proibido e pode acarretar em pagamento 
de multa pelo responsável. O cerol é um risco para motociclistas e pedestres e, tam-
bém, oferece perigo no contato com a rede de energia.
* Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves aci-
dentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha) ou qualquer outro item condutor 
de energia não devem ser lançados;
*  Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A proximidade 
com a rede elétrica aumenta o risco de acidentes;
*  É expressamente proibido invadir as subestações da EDP para recuperar pipas e 
balões. Esses locais são energizados e somente pessoas autorizadas podem entrar 
nas estações.
*  Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queima-
duras e até causar a morte.
Vale lembrar que, em caso de qualquer anormalidade na rede da distribuidora, os 
consumidores devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, 
por meio do telefone 0800 721 0123, que funciona 24 horas e com ligação gratuita.
A conscientização da brincadeira segura
Ao longo de 2015, a EDP, por meio do Instituto EDP e em parceria com a Evoluir, 
realizou o projeto Brincando com Pipas, uma iniciativa para conscientização da 
importância da brincadeira segura.
Capacitação de gestores e educadores, além de palestras para as crianças, inter-
venções artísticas e jogos cooperativos, fizeram parte do projeto que, em Suzano, 
cidade que sediou as atividades na região, envolveu quatro mil estudantes da rede 
pública municipal.

Durante o verão, há maior 
incidência de chuvas, com 
rajadas de ventos e raios 
e, muitas vezes, árvores e 
galhos caem sobre a rede 
elétrica, arrebentando-a 
ou provocando um curto 
circuito, interrompendo 
de imediato o forneci-
mento de energia elétrica.
De acordo com informa-
ções da Defesa Civil de 
Pinda, no último verão, o 
principal motivo para a in-
terrupção do fornecimento 
de energia no Estado de 
São Paulo foi a queda de 
galhos e árvores nos ca-
bos da rede elétrica. Re-
centemente, em menos de 
uma semana, foram cinco 
ocorrências desta natu-
reza, nos bairros Manti-
queira, Mombaça, Ribei-
rão Grande, Ouro Verde 
e no Centro da cidade.
Em caso de emergên-
cias, os telefones para 
acionar a Defesa Civil de 
Pinda são 3643-1084 e 
199. Bandeirante Ener-
gia deve ser acionada
Nestes períodos chuvo-
sos, a Defesa Civil de 
Pinda aconselha que se 
tenha com facilidade nas 
mãos, na agenda ou pró-
ximo de um aparelho te-
lefônico ou do celular, 
o telefone de emergên-
cia da EDP Bandeirante 
Energia (0800-721-0123), 
que funciona 24 horas.
Também é necessário ter 
em mãos o número da ins-
talação, composto de oito 
dígitos, que se localiza na 
parte superior direita da 
conta de luz. Ao pedir au-
xílio da EDP pelo telefone 
de emergência, o atenden-
te vai solicitar esse núme-
ro para, no sistema, loca-

lizar o endereço do cliente 
e o local da interrupção 
de energia. Assim, poderá 
encaminhar de imediato 
o socorro para o conser-
to da rede elétrica. Auto-
móvel ‘isola’ eletricidade
A Defesa Civil de Pinda 
alerta ainda que, em caso 
de forte chuva, o ideal é se 
abrigar em garagens e sob 
viadutos, por exemplo, 
ou ficar dentro do carro, 
caso tenha de permane-
cer na rua. Se um cabo de 
energia se soltar e atingir 
o veículo, seus ocupantes 
devem permanecer dentro 
do automóvel. “Há pouco 
risco para que estiver den-
tro do carro, mas, se tentar 
sair do veículo e colocar 
os pés no chão, a pessoa 
servirá como ‘fio terra’, 
recebendo toda a descarga 
elétrica, que é fatal. As-
sim, não saia do carro en-
quanto alguém da Bandei-
rante ou concessionária de 
energia não tirar o fio de 
cima dele. Se estiver fora 
do carro, não tente entrar 
nem toque no veículo”, 
recomenda o coordenador 
da Defesa Civil de Pinda.
Ele explica que o socorro 
a esse tipo de ocorrência é 
feito após o desligamento 
da rede elétrica, pela con-
cessionária, e necessita 
de contato urgente com 
os órgãos públicos (Bom-
beiros, Defesa Civil, Po-
lícia Militar, Guarda Mu-
nicipal e Departamento 
de Trânsito Municipal), 
principalmente para que 
seja feito o isolamento da 
área enquanto são aguar-
dadas as providências 
cabíveis pela concessio-
nária para o desligamento 
da rede. Gaiola metálica

O professor do Instituto 
de Física da USP, Antonio 
Martins Figueiredo Neto, 
explica que o carro, por 
sua estrutura de aço, fun-
ciona como uma “gaiola 
metálica”, em relação ao 
cabo de energia, manten-
do essa energia em seu 
exterior, isolando quem 
está dentro do veículo. 
“Não há corrente elétri-
ca”, afirma, lembrando 
que isso foi demonstra-
do pelo físico e químico 
inglês Michael Faraday, 
na experiência chama-
da “gaiola de Faraday”.
Figueiredo Neto lembra 
experiências que ainda 
hoje são realizadas nas 
universidades. “Nós co-
locamos um estudante 
sobre uma plataforma de 
madeira, ele segura uma 
bola metálica e ela é car-
regada eletricamente. Os 
cabelos ficam em pé, mas 
ele não sente nada porque 
está isolado. A corrente 
só passa a existir se tiver 
um diferencial, que é o 
caso de a pessoa pisar no 
chão, porque a terra está 
a um potencial diferente 
do carro e, assim, fecha 
o circuito, gerando a des-
carga elétrica”, esclarece 
o professor. Ainda há risco
No entanto, não há ris-
co zero para quem está 
em um carro atingido por 
um cabo de energia, ad-
verte o professor. “Pode 
ocorrer de uma corrente 
elétrica passar pelo carro 
se os pneus entrarem em 
contato com água com 
sal (íons) ou metais”, diz. 
Por isso, a recomendação 
é, mesmo dentro do car-
ro, não tocar em nenhuma 
parte metálica do veículo.

Defesa Civil de Pinda
alerta sobre procedimentos 

em caso de queda de
cabos elétricos em veículos

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 12/01/2016 e 12/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 165, Termo nº 6201
Faço saber que pretendem se casar ELEANDRO APARECIDO DOS SANTOS e CAMILA RABELO JUSTINO, aprensentando os documentos necessário exidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Redenção da Serra - SP, nascido a 8 de março de 1990, de profissão motoboy, estado 
civil solteiro, residente na Rua Alameda das Cravinas, nº 250, Flor do Campo, filho de JOSÉ DE ASSIS VITOR DOS SANTOS, brasileiro, 54 anos, nascido na data 
de 6 de maio de 1961, residente em Redenção da Serra/SP, natural de Redenção da Serra/SP e de ZILDA MARIA DE MOURA SANTOS, brasileira, 47 anos, nascida 
na data de 20 de junho de 1968, residente em Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/SP. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascido a 25 de maio de 1994, 
de profissão balconista de padaria, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de ALEXANDRE APARECIDO JUSTINO, brasileiro, 
41 anos, nascido na data de 16 de abril de 1974, residente em Campos do Jordão/SP, natural de Campos do Jordão/SP e de SILVIA HELENA RABELO JUSTINO, 
brasileira, 41 anos, nascida na data de 26 de agosto de 1974, residente em Tremembé/SP, natural de Campos do Jordão/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, .

Tremembé, 12 de janeiro de 2016. 

Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular. O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2016, Processo nº 01/2016, para 
Contratação de Empresa para Realização das Festividades Carnavalescas 2016. Aber-
tura da Sessão Pública dia 25/01/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar 
o Edital completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 21/01/2016, 
na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. 
O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGE-
LISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Aconteceu neste domin-
go, dia 10, na Câmara 
Municipal, a posse dos 
novos Conselheiros Tute-
lares de Tremembé. Uma 
data importante para nos-
so município, visto que 
o Conselho Tutelar é um 

As inscrições para o Fes-
tival de Marchinhas 2016 
seguem até terça-feira 
(12). Neste ano, o home-
nageado será o premiado 
compositor de marchi-
nhas Walter Leme, um 
dos idealizadores deste 
festival. As inscrições de-
vem ser realizadas pesso-
almente no Departamento 
de Cultura ou enviadas 

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebeu, neste 
domingo, o tradicional 
Encontro de Grupos Fol-
clóricos, em frente ao pre-
sépio na cascata. O evento 
homenageia o Dia de Reis, 
comemorado em 6 de ja-
neiro, e marca o momento 
de desmontar os presépios 
e enfeites natalinos. Para o 
encontro deste ano, estão 
confirmadas as presenças 
do grupo de congada Fi-
lhos N´Zambi, de São José 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
replantando as palmei-
ras imperiais da avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e anel viário, tre-
chos entre a rotatória ‘João 
do Pulo’ até o Araretama 
e depois até o Castolira; 
e da avenida Teodorico 

órgão que cuida e zela pe-
los direitos das crianças e 
adolescentes, os quais são 
o futuro de nossa cidade.
Tomaram posse, cin-
co conselheiros 
que estarão em vi-
gência no período de 

pelos Correios. A divul-
gação dos selecionados 
será no dia 15 de janeiro. 
O ensaio aberto dos se-
lecionados será nos dias 
27 e 28 de janeiro, sendo 
a primeira eliminatória 
no dia 29 de janeiro, a 
segunda eliminatória no 
dia 30 de janeiro e a fi-
nal, no dia 31 de janeiro. 
Podem participar com-

dos Campos; grupo de ma-
racatu Cultura na Kombi, 
de Taubaté; e cortejo cul-
tural “Recital em Cordel”, 
com a Cia Cênica de Dan-
ça Mônica Alvarenga, de 
Pindamonhangaba. Além 
da apresentação dos gru-
pos, a professora Vânya 
Dulce D´Arace Maciel 
está organizando exposi-
ção e declamação de tro-
vas alusivas à data. Inclu-
sive, todos os trovadores 
que estiverem interessados 

Cavalcante de Souza, no 
Boa Vista, até a ponte do 
Paraíba.   Mais de cem 
palmeiras que morreram 
ou foram arrancadas já 
foram replantadas pela 
equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente. A 
intenção é fazer todas as 
substituições necessárias. 

10/01/2016 a 09/01/2020:
– Rose Praça Vargas;
– Ana Lucia de Lima;
– Mayara Bussi Pereira;
– Simone Lazarini;
– Vicente Paiva Neto;
Parabéns e sucesso aos 
novos conselheiros!

positores de todo o país. 
Cada participante po-
derá inscrever até duas 
composições, individu-
al ou em parceria. Mais 
informações e solicita-
ção de regulamento de-
vem ser feitas pelos te-
lefones: 3642-1080 ou 
3643-2690, ou ainda pelo 
e-mail cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com

poderão participar. Já con-
firmaram presença João 
Paulo Ouverney e Dágui-
ma Verônica. De acordo 
com a professora Vânya, 
as trovas ficarão expostas 
na praça na manhã de do-
mingo, saudando o Deus 
Menino pela passagem dos 
Santos Reis Magos. O De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, organizador do 
Encontro de Grupos Fol-
clóricos, incentiva e apóia 
a iniciativa da professora. 

As pessoas que quise-
rem, podem retirar mu-
das de plantas e árvores 
gratuitamente, no Viveiro 
Municipal, que fica na 
avenida Professor Ma-
noel César Ribeiro, s/
nº, Maricá, na sede do 
Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura.

Posse dos Conselheiros
Tutelares de Tremembé

Últimos dias de
inscrição para

Festival de Marchinhas
de Pindamonhangaba

Encontro de grupos
folclóricos marca
homenagem ao

Dia de Reis em Pinda

Palmeiras imperiais são 
replantadas em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para calça-
das. A doação de janeiro 
será feita nos dias 28 e 29. 
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-

reço para fazer a retirada. 
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, 
e cada pessoa pode levar 
até 30 mudas de plantas, 
sendo 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez de pingos 
de ouro e três mudas de 
árvores apropriadas para 
calçadas. De acordo com 
as informações do Depar-

tamento de Meio Ambien-
te, as pessoas que pegarem 
as mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias. A doação é realiza-
da no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pires, 
s/nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.

Prefeitura de Pinda realiza 
doação de mudas de árvores

Comunicamos que a par-
tir do dia 15 de Janeiro 
de 2016, o horário de Va-
cina no Centro de Saú-
de e ESFs (Estratégia 
Saúde da Família) serão:
Segundas, Quartas e 
Sextas – feiras – Das 
07:00h às 15:00h

Terças e Quintas – fei-
ras – Das 10:00h às 
15:00h (Devido coleta 
de exames laboratoriais).
Salvo dias de co-
letas, nos ESFs;
– Segunda-feira – ESF I e 
IV – Jardim Santana e Ben-
virá – das 10:00h as 15:00h;

– Terça-feira – ESF 
VI – Flor do Vale – 
das 10:00h as 15:00h;
– Quarta e quinta-fei-
ra – ESF II – Maracaibo 
– das 10:00h as 15:00h;
– Sexta-feira – ESF III 
e V – Parque Nossa Srª 
da Glória e Guedes.

Novo horário de
vacina no Centro de Saúde

e ESFs a partir de 2016


