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A GAzetA dos Municípios

SOS – São Bento do Sapucaí

No dia 11 de novembro, última sexta-feira, o município de São 
Bento do Sapucaí enfrentou forte chuva de granizo, tendo início 
às 16h50 e duração de 45min. Não houve danos humanos, con-
tudo foram notificadas perdas materiais no centro, sobretudo no 
morro do Cruzeiro e da Matriz. Também houve avarias em prédios 
públicos, como na E.M.E.F. Cel. Ribeiro da Luz e na Santa Casa de 
Misericórdia.
No momento, os órgãos públicos, juntamente com a sociedade ci-
vil, que se voluntariou, estão mobilizados para atender às famílias 
mais atingidas pela tempestade. O CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) do município está como um ponto de moni-
toramento e base operacional, assegurando a vigilância social. A 
equipe de atendimento conta também com a Defesa Civil.
Desde o ocorrido, o CRAS esteve aberto recebendo as famílias 
atingidas e cadastrando-as em um banco de dados.
Até o momento, aproximadamente 80 familias em situação de vul-
nerabilidade foram cadastradas e esse cadastro facilitará a preste-
za no atendimento.
Agora mesmo,o voluntariado e as doações são muito importantes 
para o município. Doações estão sendo recebidas no CRAS,sen-
do que as principais necessidades da população atingida são col-
chões,lençóis,travesseiros,lonas,agasalhos,produtos de higiene e 
limpeza,alimentos e água mineral.
O recebimento de telhas eternit é o que mais pode ajudar os atin-
gidos.
A Defesa Civil está solicitando suprimentos ao Estado.
Endereço do CRAS: Rua Dr. Gama Rodrigues,n 39,Centro.
Contato: 12 98120-2202
Horário para atendimento até 15/11: 8h às 19h
A partir do dia 16/11, o CRAS voltará ao horário de atendimento 
normal: das 7h às 16h nos dias úteis.

Vem aí: Festival da Viola
em Santo Antônio

do Pinhal
Vem aí: 10º Festival da 
Viola com edição especial 
de 10 anos.
Acontecerá nos dias 25 e 

26 de novembro com um 
formato especial para co-
memorar a primeira déca-
da de festival.

Local: Auditório Munici-
pal.
Mais informações em bre-
ve!

Veterano A conquista
o título de campeão

em Paraibuna

Acadêmicos do Campo 
do Galvão conquista
1ª Copa Paraibuna

de Futebol

A Diretoria Municipal de 
Esporte, Turismo e Lazer 
realizou no último domin-
go (13), a final do Campe-
onato Municipal de Fute-
bol de Campo (Veteranos), 
realizada no Estádio Mu-
nicipal Amador Celeste, 
com o apoio da Prefeitura 
de Paraibuna, Diretoria 
Municipal de Saúde e da 
Fundação Cultural “Bene-
dicto Siqueira e Silva”.
    Na grande final quem 

Aconteceu no domingo 
(13), a final da 1ª Copa 
Cidade de Paraibuna de 
Futebol (Copa José Car-
los da Silva), no Estádio 
Municipal Amador Celes-
te. A equipe Acadêmicos 
do Campo do Galvão, de 
Guaratinguetá, conquis-
tou o título de campeã, ao 
vencer a Nova Era, de Pa-
raibuna, pelo placar de 03 
a 02, no tempo regulamen-
tar.
     A Diretoria Municipal 
de Esporte, Turismo e La-
zer, responsável pela or-

levou a melhor e sagrou-
se campeã da competição 
foi a equipe do Veterano 
A, que venceu o Veterano 
B por 05 a 01, num jogo 
onde o que predominou 
foi a confraternização en-
tre os atletas.
     Dentre os atletas que 
se destacaram na competi-
ção em 2016, estão: Adria-
no Diogo Simão “Buiu” 
(Veterano A) – Artilheiro 
com 09 gols; Carlos Al-

ganização da competição, 
homenageou o senhor José 
Carlos da Silva (in memo-
rian), cidadão que dedicou 
boa parte de sua vida em 
favor do esporte parai-
bunense. Familiares dele 
estiveram presentes no Es-
tádio Municipal para rece-
berem o troféu que home-
nageou o “Sr. Zé Carlos”.
     Dentre os destaques da 
competição, estão: Éric 
Henrique (Acadêmicos do 
Campo do Galvão) – Arti-
lheiro da competição com 
05 gols; Christofer (Nova 

berto “Baca” (Veterano B) 
– Melhor Goleiro; “Xuxa” 
(Veterano A) – Melhor Jo-
gador; troféu ‘Fair Play’ - 
equipe mais disciplinada: 
Veterano B.
     A final do campeona-
to também ficou marca-
da pela solidariedade dos 
atletas e parte da torcida, 
que aproveitaram a oca-
sião para doar alimentos 
em ajuda ao Lar Vicentino 
de Paraibuna.

Era) – Melhor Goleiro; 
Pedro Henrique (Acadê-
micos do Campo do Gal-
vão) – Melhor Jogador; e 
equipe Pé de Pano, que re-
cebeu o Troféu Fair Play – 
equipe mais disciplinada.
     A 1ª Copa Cidade de Pa-
raibuna de Futebol (Copa 
José Carlos da Silva) con-
tou com a participação de 
08 equipes, 04 de Paraibu-
na e 04 convidadas de ou-
tras cidades, sendo 01 de 
Guaratinguetá, 01 de Tre-
membé e 02 de São José 
dos Campos.
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Curiosidades

Por que a água do mar é salgada?

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos caudais dos 
rios faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo com que a grande quan-
tidade de sais minerais, que as constituem, tenha desaparecido. Por sua vez os rios 
ao percorrerem os continentes trazem consigo átomos e moléculas de cloro e de 
sódio que ao se deslocarem para o mar, acabam por se alojar nas rochas. Por outro 
lado, a chuva também é responsável por dissolver os sais minerais da superfície 
terrestre e levá-los para o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na 
água. Assim sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evapora-
ção da água, ou seja, acuando do processo cíclico de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por se ir acumulando. 
Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa a acumular-se 
no mar. A repetição desse processo ao longo de centenas de milhões de anos, faz 
com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhecemos nos dias de hoje.

Humor

A mulher entra em um restaurante e encontra o marido com outra mulher e per-
gunta:
- Você pode me explicar o que é isto?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser muito azar!
***
A catequista estava discutindo os Dez Mandamentos com seus catequizandos. De-
pois de explicar o mandamento de Honrar Pai e Mãe, ela pergunta:
- Tem algum mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho da turma, responde:
- Tem... Não matarás...
***
Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora estava ten-
tando convencê-los a comprar uma cópia da foto do grupo como recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem a foto, 
disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada, ou também, este é o Miguel, agora 
ele é médico!
E um aluno levanta-se e diz:
- Olhem, olhem, ai está a nossa professora e hoje já morreu...

Mensagens

Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu 
contentamento quando alguém lhe enderece palavras de afeto e simpatia e faça o 
mesmo com os outros. Mobilize o sorriso e observará que semelhante investimento 
lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e 
compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie a todos com sua pa-
lavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer magia remanescendo da 
véspera comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. 
***
O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer tipo de 
distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo para não deixar 
morrer esse amor, mas nem sempre isso é possível. É difícil aceitar que o amor 
morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte da vida.
***
Ser feliz? Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem que-
rer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças compra 
alguma que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus compromissos. 
Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
***
O mundo e a vida estão se movendo através do único princípio de esforços e reali-
zações. Somos responsáveis pelo que somos hoje e, não podemos culpar ninguém. 
Não temos inimigos. Aqueles que apontam nossos erros são nossos amigos verda-
deiros. Eles estão dando dicas para a nossa futura jornada. Quanto mais receptivos 
nos tornarmos, mais ajudamos a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tor-
narmos, mais pessoas vêem a nós.

Pensamentos, provérbios e citações

A linguagem do amor está nos olhos.

São testemunhas os olhos do que o coração.

O desapontamento é a babá da sabedoria.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.

Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.

As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.

O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.

Segue a PROGRAMAÇÃO: NOVEMBRO/ZUMBI
DIA 11 – 20h – 6ªF. Pré Abertura no TEATRO FUSCALHAÇO com a FINALIZAÇÃO DA 
OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS com o Prof. Fábio Miguel.

DIA 14 – 2ª F – 16:30 – ( VESPERA DO FERIADO) – ABERTURA SOLENE – APRESEN-
TAÇÃO DO PROJETO- NO Espaço de Leitura e Arte Eugênia Sereno – e Importância da Data.
17h – Roda de Música ( Negro em Foco) – Homenagem aos Compositores e Intérpretes Negros. 
Com artistas da região.
(Cortejo para a Roda de Música ao Ar Livre – caso não chova).

DIA 15 – 3ª F. FERIADO
16h – OFICINA de Bonecas ABAYOMI – (Bonecas Negras de Pano que simbolizam a Felici-
dade) – COM ANA RIBEIRO – 25 VAGAS. NO Espçao de Leitura e Arte “Eugênia Sereno” 
– Inscrições pelo whatsApp (12) 9 9787-1187 ou e-mail vanderbarbo@gmail.com
18:30 – Reapresentação da Finalização das Oficina de DANÇAS BRASILEIRAS – Na Casa de 
Cultura – Com O Prof. Fábio Miguel.
19:30 – CINEMA – Conversa com Tarantino – NO MUSEU CINEMA PARADISO – com Mau-
rício Ribeiro.

DIA 16 – 4ª FEIRA – 19:30 – No ESPAÇO DE LEITURA E ARTE EuGênia Sereno – Pales-
tra – O NEGRO E A ESPIRITUALIDADE – Com Fabrício Camilo – REPRESENTANTE DO 
CONEN VALE DO PARAÍBA – CONEN ( Coordenação Nacional de Entidades Negras)

DIA 17 – 5ªF –
14h – CINEMA – Bate Papo/Palestra – UMA VIDA MUITO ANIMADA- PONTOS MIS (Es-
paço de Leitura e Arte) – com JOAQUIM 3 RIOS – animador, diretor de animação e produ-
tor cinematográfico – Criador de FAMOSAS VINHETAS – “Cobertores Paraíba, Vila Sésamo, 
Grande Família entre outras – 25 vagas – Inscrições (12) 9 9787-1187 ou e-mail: vanderbarbo@
gmail.com
Informações: http://www.pontosmis.org.br/atividade/palestra-uma-vida-muito-animada (Com 
Certificado do MIS)
18:30 – Oficina de DANÇA AFRO – Com Prof. Fábio Miguel na CASA DE CULTURA.

DIA 18 – 6ªF.
No Espaço de Leitura e Arte “Eugênia Sereno”
16h – OFICINA DE TURBANTES AFRO com Joanna do Instituto Etno – 25 vagas.
20h – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO – PROJETO “ESPELHO MEU”- Empoderamento de 
meninas Negras num ensaio fotográfico e proposta de reflexão sobre Etnia – Com a Profª RE-
NATA BUENO que fará uma Palestra sobre – A MULHER NEGRA HOJE e a criação do Projeto 
“Espelho Meu”.

DIA 19 – às 19:30 – NO Espaço de Leitura e Arte e LADEIRA dos PIRILAMPOS (ao lado) 
– INTERVENÇÃO ARTÍSTICA – ” Alforria – Quando será?” – SARAU DOS NOSSOS NE-
GROS – Cortejo TEMÁTICO Até o Largo da Matriz – COM O Grupo de Teatro JOTA e LÍRI-
CAS E PROSAS – Declamação NA MATRIZ dO POEMA Navio Negreiro com Ditão Poeta de 
Paraisópolis.

DIA 20 – ATIVIDADES CULTURAIS TEMÁTICAS NO BAIRRO DO QUILOMBO:
15h – Núcleo Teatral Opereta de Poá com o ESPETÁCULO: OPERETA CANTA ZUMBI
16h30 – Contação de Histórias – CONTOS AFROS, LENDAS NEGRAS – Vanderléia Barboza.
17h30 – Sarau dos Nossos Negros.
19h – Missa na Igreja Nossa Senhora da Conceição
20h – Apresentação da Congada da Dona Luzia.

DIA 21 – SEGUNDA 19h – No Espaço de Leitura e Arte Eugênia Sereno – PALESTRA FOR-
MATIVA com relatos e Documentários SOBRE:
A HISTÓRIA E OBRAS DE ARTISTAS NEGROS NO BRASIL com o Professor e Artista 
Plástico NELSON SCRENCI.
Encerramento da Semana com Café com Broa.
Salve a Negritude em nós! Salve Zumbi!
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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 
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.

1ª Semana da Consciência
Negra do Coletivo Raízes 

São Bento do Sapucaí
Evento em comemora-
ção ao Dia Nacional de 
Zumbi e da Consciência 
Negra, celebrado em 20 
de novembro, foi institu-
ído oficialmente pela lei 
nº 12.519, de 10 de no-
vembro de 2011. A data 
faz referência à morte de 
Zumbi, o então líder do 
Quilombo dos Palmares – 
situado entre os estados de 
Alagoas e Pernambuco, na 
região Nordeste do Brasil. 

Zumbi foi morto em 1695, 
na referida data, por ban-
deirantes liderados por 
Domingos Jorge Velho ( 
O EXTERMINADOR DE 
INDIOS E NEGROS).
A SEMANA TEM UMA 
PROGRAMAÇÃO DI-
VERSIFICADA ENTRE:
TETRO, SARAUS, CI-
MENA NÃO TEMÁTI-
CO, DANÇAS, PALES-
TRAS, EXPOSIÇÃO E 
OFICINAS.

A REDE para a realização 
das atividades foi forma-
da com a participação de 
vários agentes culturais 
da cidade de São Ben-
to, onde foi formado o 
COLETIVO RAÍZES.  
O qual propões envolver 
no máximo os Espaços 
Culturais da cidade com 
a finalidade de somar ide-
ologias humanitárias e li-
bertárias a partir da Arte e 
da Cultura.
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Programação:
DIA 19 - ABERTURA
Das 8 às 15 horas 
Local:  Igreja Metodista Bela Vista
Rua Dalva de Oliveira, 223 - Bela Vista
Apoio: ONG Trabalhadores da Colheita Final 
Atividades Sociais e de Saúde: serviços de enfermagem, psicólogos, corte cabelo e 
barba, solicitação de exames, atividades infantis.

DIA 21 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
Às 14h
Local: Santa Casa
Apoio: Núcleo De Educação Permanente E Humanização – Nep-H
Tema: Cuidados Gerais com o Aparelho Genito-Urinário

Dia 22 - SEGUNDA CAMINHADA AZUL DE MOREIRA CÉSAR 
Das 8 às 12 horas
Local: Concentração no Recinto São Vito 
Apoio: Associação  Terapia e Lazer - Feliz Idade, Escola Deputado Claro César, 
Escola Rubens Zamith, Escola Arte Toledo
Após a caminhada haverá  ações sociais e de Saúde: serviços de enfermagem, mas-
sagem relaxante, corte de cabelo e barba, 

Dia 23 - DSM - Departamento de Serviços Municipais 
Local: Crispim
Horário: 15 horas
Ações internas de Saúde para os funcionários.

Dia 24 - NOVEMBRO AZUL - UNOPAR
Local - Em frente ao Supermercado Dia.
Organizadores - Centro de Desenvolvimento Humano - Espaço  Zen Terapias
Ações: Palestra: Papel Social do Homem, serviços de enfermagem, terapias alterna-
tivas para tratamento do câncer, distribuição de preservativos

Dia 25- NOVEMBRO AZUL
SINDICATO Sindmetp
Local – Rua Sete de Setembro, 232, centro
Das 9 às 16 horas
Evento aberto
Atividades do evento: 9h - aferição de pressão arterial, panfletagem com orientação 
de prevenção ao câncer de próstata e distribuição de preservativos, orientação com 
enfermeira da Secretaria de Saúde com entrega de pedidos de exames para homens, 
painel de fotos com o símbolo da campanha (bigode); 15h – bate-papo com os 
temas câncer de próstata, terapias alternativas e papéis sociais do homem; 16h – 
encerramento com café da tarde.  

Dia 26 - Terceira Mobilização Novembro Azul
Local: Praça  Monsenhor Marcondes
Horário: das 8 às 13 horas
Apoio: ONG Missionários Trabalhadores da Colheita Final, Instituto Beleza Fenix, 
Fábio -  Massagens, Centro Odontológico, Conselho da Consciência Negra
Ações: Verificação  de Pressão, Solicitação de exames, Orientação Psicológica, 
Triagem Odontológica, Orientação  Nutricional, Corte Cabelo e barba, Massagem 
Relaxante, Serviço de Apoio e orientação Profissional, Orientações gerais para a 
saúde dos Homens

Programação do
Novembro Azul começa 
neste sábado em Pinda

A Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, sob 
a coordenação do Núcleo 
de Educação  Permanente 
em Saúde, realiza a Ter-
ceira Semana Municipal 
de Saúde do Homem - No-
vembro Azul, de 19 a 26 
de novembro. 
Embora o foco seja o Cân-
cer  de Próstata,  é  históri-
co no município a solicita-
ção de outros exames para 
rastreamento de doenças  
cardiovasculares, DST/
AIDS, avaliação Hepática 
e renal.
A programação será  rea-
lizada por meio de ações 

de rotina em todas as Uni-
dades de Saúde, para ho-
mens acima de 40 anos, 
que poderão  procurar as 
Unidades mais próximas 
de sua casa para avalia-
ção de saúde e retirada da 
solicitação dos exames de 
rastreamento. De acordo 
com informações da Se-
cretaria de Saúde, todas as 
unidades estão preparadas 
e orientadas para estes cui-
dados durante o ano todo, 
com maior intensificação 
neste mês de novembro.
Importante destacar que, 
para pegar o pedido destes 
exames de rastreamento 
ou preventivos, não será 
necessário consulta mé-

dica, bastando procurar 
o enfermeiro da Unidade 
mais próxima da residên-
cia.Contudo, se o homem 
tiver queixa clínica, será 
necessário conversar com 
o enfermeiro ou enfermei-
ra para que seja avaliada 
a gravidade do problema 
e agendada uma consulta 
médica.
Além das ações técnicas 
específicas da Saúde, se-
rão realizadas mobiliza-
ções em vários momentos, 
com o objetivo de criar a 
consciência coletiva para 
a necessidade de preven-
ção e o auto-cuidado,  isto 
é, a responsabilidade com 
a própria saúde.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 83, Termo nº 6434
Faço saber que pretendem se casar MARCELO FELICIO DA CONCEIÇÃO 
e ANGÉLICA DE PAULA COSTA DA SILVA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 18 de março de 1989, 
de profissão ajudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Dezesseis, nº 129, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de GERALDO 
FELICIO DA CONCEIÇÃO, de 55 anos, nascido na data de 15 de outubro de 
1961, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/
SP e de VERA LUCIA CABRAL DA SILVA, de 48 anos, nascida na data de 1 
de fevereiro de 1968, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural 
de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Jacareí - SP, nascida em 9 de junho 
de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de WAGNER DA COSTA SILVA, de 45 
anos, nascido na data de 21 de janeiro de 1971, residente e domiciliado em Ati-
baia/SP, natural de Santa Isabel/SP e de MARIA SELMA DE PAULA SANTOS, 
de 50 anos, nascida na data de 27 de abril de 1966, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Lima Duarte/MG. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 83, Termo nº 6435
Faço saber que pretendem se casar ALEX WILKER DA COSTA GONÇALVES 
e AMANDA SOUZA BRAGA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 7 de março de 1982, de profissão inspetor de qua-
lidade, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Antonio Luiz 
Silva, nº 135, São Vicente de Paula, nesta cidade, filho de FRANCISCO CAR-
LOS GONÇALVES, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Pinda-
monhangaba/SP e de MARIA ISABEL DA COSTA GONÇALVES, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 7 de setembro de 1992, de profissão operadora de telemarketing, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de ALDEVAN ALVES DE BRAGA, de 61 anos, nascido na data de 3 de 
setembro de 1955 e de ANGELA MARIA ROSA DE SOUZA BRAGA, de 55 
anos, nascida na data de 16 de março de 1961, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP, naturais de Santa Maria do Salto/MG. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixa-
do em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 84, Termo nº 6436
Faço saber que pretendem se casar JOÃO DE JESUS RAMOS e SILVIA HE-
LENA RABELO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Salto da Divi-
sa - MG, nascido em 11 de maio de 1964, de profissão motorista, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Alameda das Cravinas, nº 208, Residencial 
Flor do Campo, nesta cidade, filho de VALDIVIO ALVES RAMOS, falecido em 
Tremembé/SP na data de 25 de novembro de 2001 e de CRISOLITA MARIA DE 
JESUS, de 72 anos, nascida na data de 15 de maio de 1944, residente e domici-
liada em Tremembé/SP, natural de Guaratinga/BA. Ela é natural de Campos do 
Jordão - SP, nascida em 26 de agosto de 1974, de profissão faxineira, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de VICENTE RABELO, falecido em Campos do Jordão/SP na data de 20 de 
julho de 2005 e de ANA ROSA RABELO, de 73 anos, nascida na data de 10 de 
dezembro de 1942, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Cam-
pos do Jordão/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE COZI-
NHA
AUXILIAR DE LIMPE-
ZA
BARMAN
COZINHEIRO
CUMIM
GARÇON
OPERADOR DE CAIXA
RECEPCIONISTA DE 
RESTAURANTE
MOTORISTA  CARRE-
TEIRO
MOTORISTA  CAMI-
NHÃO TRUCK

TODAS AS VAGAS DIS-
PONÍVEIS SÃO PARA 
TRABALHAR EM 
FRANQUIA DE RES-
TAURANTE EM GUA-
RAREMA E CAMPINAS. 
OS INTERESSADOS 
DEVEM TER DISPONI-
BILIDADE PARA MO-
RAR EM ALOJAMENTO 
CEDIDO PELA EMPRE-
SA.

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO: -RG -CPF -CAR-
TEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: 
Piso superior da Rodovi-
ária Velha - TEL: 3632-
3984
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO: SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2016, para Registro de Preços 
nº06/2016, Processo nº 31/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimen-
to de Óleos Lubrificantes e Insumos com entrega parcelada. Abertura da Sessão 
Pública dia 01/12/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital 
completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 30/11/2016, 
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 EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2016, para Registro de Pre-
ços nº07/2016, Processo nº 33/2016, para Contratação de Empresa para Forne-
cimento de Combustíveis com entrega parcelada. Abertura da Sessão Pública dia 
01/12/2016 às 13:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 30/11/2016, 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 EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Formatura da 1ª turma 
do curso de operador

de empilhadeira de
Tremembé

Concurso de Presépios 
tem inscrições abertas 
até dia 22 de dezembro 

em Taubaté

CCZ denunciará
maus-tratos animais a 
partir desta semana

em Taubaté

Pinda mantém
festividades natalinas a 
partir de 2 de dezembro

Pela 1ª vez em Tremem-
bé, o Fundo Social de 
Solidariedade em parce-
ria com o SENAI formou 
uma turma do curso de 
operador de empilhadeira.  
O curso teve aulas te-
óricas e também prá-
ticas que foram rea-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté está 
com inscrições abertas 
para o 26º Concurso de 
Presépios da cidade. As 
inscrições podem ser fei-

A partir desta sema-
na, os funcionários do 
CCZ (Centro de Con-
trole de Zoonoses) de  
Taubaté terão o dever 
de denunciar, por meio 
de boletim de ocorrên-

Acompanhando a abertu-
ra do comércio durante a 
noite, as festividades na-
talinas em Pindamonhan-
gaba começam no dia 
2 de dezembro. A partir 
desta data, até o dia 23 
de dezembro, Papai Noel 
e Mamãe Noel estarão na 
casinha montada na Praça 
Monsenhor Marcondes re-
cebendo as crianças e suas 
cartinhas, sempre às sex-
tas, sábados e domingos. A 
Acip – Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba – é mais uma 
vez parceira da Prefeitura 
na realização das come-
morações natalinas.
Com a situação econômi-
ca desfavorável no país, a 
regra atual na administra-
ção pública é a redução de 
despesas. No caso da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, a prioridade é pagar 
o funcionário público em 
dia e para tanto uma con-
tenção geral de despesas 
está em vigor, com ações, 
por exemplo, como a proi-
bição da realização de ho-
ras extras, exceto em casos 

lizadas no SENAI de 
Taubaté. Todo o transporte 
dos alunos, foi gratuito e  
custeado pela Secretaria 
de Ação Social.
A entrega dos certifica-
dos aconteceu no último 
dia 26 de outubro com as 
presenças da Secretária 

tas até o dia 22 de dezem-
bro, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12h e das 14 
às 17h, no Centro Cultural 
(sede da secretaria), que 
fica na praça Coronel Vito-

cia, os animais que che-
garem com sinais de  
maus-tratos no local. 
A ocorrência, quan-
do existente, deverá ser  
instruída de fotos e lau-
do pericial, elabora-

emergenciais, entre outras.
Dessa forma, houve uma 
redução da comemoração 
natalina, com a realização 
dos eventos centralizada 
na Praça Monsenhor Mar-
condes e com a retirada 
do Paradão de Natal da 
programação, que esta-
va previsto para o dia 25. 
“Conseguimos manter 
nossas festividades nata-
linas, mesmo que reduzi-
da, até mesmo como uma 
forma de colaborar com o 
comércio, pois o aumento 
das vendas nesta que é a 
principal época do ano, fa-
vorece a cidade como um 
todo”, explicou o secretá-
rio de Administração da 
Prefeitura.
Preparativos: O Departa-
mento de Cultura vem re-
alizando diversas reuniões 
desde o início do ano, para 
garantir a comemoração. 
“Temos a sensibilidade de 
entender que a festividade 
natalina é muito ligada ao 
imaginário infantil, por 
isso vamos manter o aten-
dimento do Papai Noel e 
da Mamãe Noel na Praça 

de Ação Social e Presi-
dente do Fundo Social,  
Andrea Vaqueli e a Coor-
denadora de Relaciona-
mento com a Indústria do 
SENAI, Sabrina Simões 
Machado Serapião.
O curso teve um total de 
32 horas / aula.

riano, 1, no Centro. O edi-
tal está disponível no site 
da administração munici-
pal: www.taubate.sp.gov.
br. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3629-5868.

do pelo médico vete-
rinário responsável. A 
iniciativa do prefeito Paulo  
Miranda vai ao encontro 
de pedidos de entidades 
protecionistas dos ani-
mais.

central, e estamos bus-
cando parcerias para con-
tinuar fazendo uma festa 
bonita para a população”, 
afirmou o diretor de Cultu-
ra da Prefeitura.
Os preparativos para o 
Natal já tiveram início na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, com a montagem 
da casinha, construção do 
gazebo em cima do chafa-
riz e instalação das man-
gueiras de led nas árvores. 
Será construída, ainda, 
uma manjedoura na casca-
ta, para receber o tradicio-
nal presépio.
Nos próximos dias, tam-
bém receberão iluminação 
natalina a Praça do Cru-
zeiro e a Praça da Bíblia, 
além da Praça do Cisas, 
em Moreira César.
A programação de Natal 
está sendo finalizada. Co-
rais, escolas de dança e 
outros artistas da cidade 
que tiverem interesse em 
utilizar o espaço do gazebo 
para apresentações podem 
entrar em contato com o 
Departamento de Cultura, 
pelo telefone 3642-1080. 


