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A GAzetA dos Municípios

Mistau realiza oficina 
de produção de vídeos 

para internet

Teatro Metrópole recebe 
Diálogo do Pênis neste 

sábado

Desempenho de atletas 
de Pinda resulta em
bolsa do Governo do 

Estado

RAIS realiza último
encontro do ano no CEU 

das Artes em Pinda

O Museu da Imagem e do 
Som (Mistau), em parce-
ria com o Pontos MIS-S. 
Paulo, realiza no dia 2 de 
dezembro, das 13h às 17h, 
a oficina “Produção de Ví-
deos para a Internet”, com 
o videomaker, produtor de 

O Teatro Metrópole rece-
be neste sábado, dia 19, 
às 20h, a comédia “Diá-
logo do Pênis”. A peça é 
baseada na curiosidade 
das mulheres para saber o 
que os homens conversam 
ao respeito delas em uma 
mesa de bar. Eles conver-
sam sobre o que silenciam 
quando elas estão presen-
tes. Conversam sobre seus 
desejos, preferências e 
inquietações, um papo de 
confraria em que os ho-

As atletas Thamires Eve-
lin da Silva, Danielle Sal-
vador Ribeiro e Ketiley 
Batista, da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura, 
representaram o Estado 
de São Paulo nos Jogos 
Escolares da Juventude, 
realizados no último final 
de semana, em João Pes-
soa – PB. O resultado da 

O RAIS – Rede de Apren-
dizagem e Inovação em 
Sustentabilidade – realiza, 
neste sábado (19), seu úl-
timo encontro, das 13h às 
17h, no CEU das Artes. O 
evento marca o encerra-
mento de mais esse ciclo 
de atividades.
A iniciativa do RAIS é do 
projeto A Sociedade do 
Amanhã, com parceria da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba – pois as ações 
são desenvolvidas nas es-

cinema e professor, Rena-
to Bulcão. No decorrer da 
oficina haverá um concur-
so e o vídeo mais votado 
será editado em aula e pu-
blicado nas redes sociais. 
A classificação etária é a 
partir de 12 anos. Há 20 

mens, apenas entre eles, 
não precisam procurar pa-
lavras para esmiuçar a mu-
lher. Diálogo dos Pênis é o 
lado oculto da lua mascu-
lina. Um desses momen-
tos confessionais em que 
dois amigos de infância, 
já maduros e descasados, 
abrem o verbo para refleti-
rem sobre a alma e o corpo 
feminino que lhes são tão 
caros. A comédia retrata 
uma conversa descontraí-
da entre esses dois amigos 

competição deu às atletas 
a Bolsa Talento Esportivo, 
do Governo do Estado.
Thamires Evelin da Silva 
foi vice-campeã brasileira 
nos Jogos, Danielle Sal-
vador Ribeiro e Ketiley 
Batista foram medalha de 
bronze no revezamento 
Medley. 
A Bolsa Talento Esporti-

colas da Rede Municipal 
–, patrocínio da Novelis 
e realização da Evoluir. O 
intuito do evento é recor-
dar o caminho trilhado, va-
lorizar as conquistas, reco-
nhecer as ações e projetos 
desenvolvidos e fortalecer 
a união dos membros, par-
ceiros e participantes da 
Rede.
Durante toda a tarde, di-
versas atrações marcarão 
o encontro: apresentações 
culturais, apresentação 

vagas disponíveis. As ins-
crições são gratuitas, vão 
até o dia 30 de novembro, 
e podem ser feitas pelo te-
lefone: (12) 3631 – 3955. 
O Mistau fica na Avenida 
Tomé Portes Del Rey 761, 
Jardim Ana Emília.

de infância, num momento 
maduro de suas vidas. Os 
assuntos dessa conversa 
abordam questões rela-
cionadas ao desempenho 
na cama, vantagens e des-
vantagens do casamento, 
conquistas e desejos re-
lacionados com detalhes 
anatômicos, entre outros. 
O texto da atração é de 
Carlos Eduardo Novaes e 
o elenco é composto por 
Marcos Wainberg e Ro-
berto Lopes.

vo é um apoio financeiro 
concedido pelo Governo 
do Estado de São Paulo a 
atletas de vários níveis de 
excelência, praticantes de 
qualquer modalidade es-
portiva. Com isso, os atle-
tas contemplados poderão 
ter melhores condições de 
aprimoramento, melho-
rando suas performances.

de seminários dos proje-
tos da RAIS, ciranda de 
saberes (momento para a 
partilha livre sobre as ex-
periências dos projetos 
a partir dos pôsteres de  
apresentação com possibi-
lidade de troca de contatos 
e fortalecimento de parce-
rias), e recreação para as 
crianças.
O evento é aberto. O CEU 
das Artes fica na Avenida 
das Orquídeas, 647, Vale 
das Acácias. 
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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.

ATENÇÃO! COMUNICADO IMPORTANTE
NOVO SENTIDO DO TRÂNSITO NA RUA CAP. PROCÓPIO AZEVEDO

A Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí informa que, 
devido aos problemas ocasionados pelo trânsito e objetivando me-
lhorias em prol da população e visitantes, a Rua Capitão Procópio 
Azevedo (Rua do Fórum) será sentido único, a partir de 16/11/2016.
Os trechos alterados já estão sendo devidamente sinalizados para 
instruir com clareza o transeunte.
Informem familiares e amigos, para que todos saibam de antemão 
das alterações do trânsito e não ocorram percalços.
Certos de contar com a compreensão e respeito de todos. O Paço 
Municipal agradece antecipadamente.
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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.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 84, Termo nº 6437
Faço saber que pretendem se casar ROGÉRIO MONTEIRO DOS SANTOS e 
JULIANA APARECIDA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 19 de novembro de 1973, de profissão 
funcionário público municipal, de estado civil divorciado, residente e domicilia-
do na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de 
RAMIRO DOS SANTOS FILHO, falecido em Tremembé/SP na data de 29 de 
setembro de 2010 e de TEREZA MONTEIRO DOS SANTOS, de 71 anos, nas-
cida na data de 11 de agosto de 1945, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de São José do Barreiro/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 
25 de julho de 1986, de profissão salgadeira, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Avenida Marcilio Siqueira Frade, nº 1880, Taubaté/SP, filha de 
JOSÉ BENEDITO DA SILVA, de 57 anos, nascido na data de 17 de setembro 
de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Natividade da Serra/
SP e de RITA DE CÁSSIA DIAS DA SILVA, de 51 anos, nascida na data de 6 
de julho de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/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. 

CARRETA DA MAMOGRAFIA – PROGRAMA MULHERES DE PEITO
ESTÁ EM CUNHA

  
Nosso Município está recebendo a visita
da carreta da mamografia ( Programa Mulheres de Peito)
entre os dias 01/11/2016 a 26/11/2016,
porém a agenda deverá ser preenchida até 23/11/2016, no Centro de Saude – Central de vagas
na praça Prudente Guimarães,das 08:00 as 15:00 h
pois nos últimos dias 24, 25 e 26/11/2016 realizaremos complementos como Magnificação, Compressão e/ou USG.

COMO REALIZAR O EXAME NO MULHERES DE PEITO?
A paciente agendada deverá se dirigir a Unidade Móvel com pedido médico, R.G e cartão do SUS.
De segunda a sexta-feira serão realizados 50 exames e aos sábados 25 exames.
O projeto atende mulheres a partir de 35 anos.
Para pacientes de 35 a 49 anos: apresentar o pedido médico, R.G e cartão do SUS (obrigatório);
Para pacientes maiores de 50 anos: apresentar apenas R.G e cartão do SUS (obrigatório).
Nesta faixa etária estão isentas do pedido médico.
Faça parte deste projeto, seja uma Mulher de Peito
e troque o câncer pela coragem!

Rematrículas para o
ensino infantil seguem 
até o dia 23 em Ilhabela

Secretaria de Educação promove 
neste sábado o II Encontro das 
Famílias FAST – FASTWORKS

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Educação, informa que a 
rematrícula para os alunos 
de ensino infantil (Primei-
ros Passos e Maternal I) 
seguem até o dia 23 de no-
vembro. Já as matrículas 
para o EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) encerra-
rão no dia 30/11.
Ensino infantil: Para ga-
rantir a vaga da criança é 
necessária a apresentação 
dos seguintes documentos:
– Comprovante de ende-
reço atual (apenas para 
alteração na ficha de ma-

Hoje, dia 19, das 8h às 
12h acontece no Horto 
Municipal o II Encon-
tro das Famílias FAST – 
FASTWORKS, um even-
to voltado ao encontro 
das famílias que partici-
pam do Programa FAST.  
Haverá atividades espor-
tivas, culturais e de lazer 
para toda a família, com a 
expectativa de participa-
ção de aproximadamente 
2.000 pessoas, além dos 
180 voluntários que atuam 
como mediadores treina-
dos e suas famílias.
Neste dia também teremos 
a participação da palestran-
te Maria Tereza Maldona-
do, Mestre em Psicologia 
Clínica pela PUC-RIO, 
onde lecionou no Depar-

trícula).
– Comprovante de tra-
balho atualizado. Para as 
mães que trabalham sem 
carteira assinada, o ates-
tado deve apresentar firma 
reconhecida em cartório.
Os pais que têm interes-
se em transferir o filho de 
Unidade Escolar deverão 
procurar a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Setor 
de Matrículas), a partir do 
dia 4 de janeiro de 2017.
EJA: Os interessados em 
ingressar no EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) 
deverão procurar a Secre-

tamento de Psicologia. 
Membro da ABRATEF 
(Associação Brasileira de 
Terapia Familiar), possui  
40 livros publicados so-
bre relações familiares, 
desenvolvimento pesso-
al e construção da paz, 
com mais de um milhão 
de exemplares vendi-
dos. Presença constante 
como entrevistada nos  
principais programas de 
televisão, jornais e revis-
tas. Destacam-se:
Televisão: Encontro com 
Fátima Bernardes, Ma-
rília Gabriela Entrevis-
ta, Faustão, Fantástico,  
Sem Censura, Alternativa 
Saúde;
Jornais: O Globo, Estado 
de São Paulo, Folha de 

taria de Educação no Setor 
de Matriculas das 8h às 
12h e das 13h às 17h até o 
dia 30/11 portando os se-
guintes documentos:
– Declaração de transfe-
rência ou histórico escolar
– Cópia da certidão de 
nascimento ou casamento
– Cópia do RG e do com-
provante de endereço atual
Os alunos do EJA que 
estudam na E.M. Profa. 
Dra. Ruth Correia Leite 
Cardoso  deverão efetuar 
sua rematricula na própria 
unidade também até o dia 
30/11 das 17h às 22h.

São Paulo, Correio Brasi-
liense, Zero Hora;
Revistas: Veja, Isto é, 
Cláudia, Marie Claire, 
Época.
O Programa chegou a 
Tremembé de forma iné-
dita, visto que nosso mu-
nicípio é o primeiro no 
país a ter o programa nas 
escolas, através do auxí-
lio e  patrocínio do Insti-
tuto Natura. Atualmente,  
temos o programa em 16 
escolas da Rede Munici-
pal de Ensino e atendemos 
a aproximadamente 800 
famílias que se graduaram 
como “Famílias FAST”, 
após frequentarem dois 
meses de atividades em 
família, com a presença de 
adultos, crianças e jovens.

Última etapa do Circuito de 
Corrida de Rua tem inscrições 

abertas em Taubaté

Equipe de Ciclismo de Taubaté 
é tricampeã da Copa Rio

O Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua está com 
as inscrições abertas para 
a 4ª e última etapa, que 
acontece no dia 3 de de-
zembro (sábado), às 20h, 
na Avenida do Povo, em 
comemoração ao aniver-

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté venceu pela ter-
ceira vez neste feriado da 
Proclamação das Repú-
blica, a Copa Rio da mo-
dalidade, em Teresópolis 
(RJ). Destaque para Fa-
biele Mota que subiu no 

sário de Taubaté (5 de de-
zembro). Os interessados 
devem se dirigir a Secre-
taria de Esportes e Lazer 
para realizar as inscrições, 
no horário das 9h às 17h, 
até esta sexta-feira, dia 18. 
São duas mil vagas e os 

degrau mais alto do pódio, 
seguido de Márcio Lopes 
Vicente e Luan da Matta. 
Com a segunda colocação, 
Lopes ainda conquistou o 
título da competição em 
2016. Esta foi a última eta-
pa do campeonato. A equi-

kits serão distribuídos no 
dia da corrida, das 9h às 
17h, na Avenida do Povo.
A secretaria fica na Rua 
Edmundo Morewood, s/n 
, Estiva. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3624-
8740.

pe tem patrocínio de Arroz 
e Feijão Tarumã e apoio da 
Prefeitura de Taubaté, JL 
Indústria de Peças Técni-
cas, Colégio Cotet, Mau-
ro Ribeiro Sports, Spiuk, 
UpStore Taubaté, Portal 
R3 e Bike76.

Escola na Cruz Pequena 
desenvolve projeto de

horta com alunos em Pinda

A Escola Municipal Pro-
fessora Maria Madureira 
Salgado - Dona Minica, 
no bairro Cruz Pequena, 
está desenvolvendo o pro-
jeto de responsabilidade e 
cidadania “Cuidados com 
a Horta”.
A intenção da escola com 

essa iniciativa é de incen-
tivar a alimentação sau-
dável, valorizando o meio 
ambiente onde os alunos 
estão inseridos, assim 
multiplicando os valores 
e ensinamentos que apren-
deram, para sua comuni-
dade. 

O projeto conta com 
a participação de to-
dos os alunos da escola,  
professores e funcioná-
rios, e tem ainda a par-
ceria dos voluntários 
biólogo Thiago Ribeiro 
Coutinho, que dá todas 
as dicas e orientações aos  
alunos, e do senhor Eliel 
Fialho da Silva, que é mo-
rador do bairro e ajuda no 
cultivo e incentivo da hor-
ta.
A gestora da escola pa-
rabeniza a toda a equipe, 
alunos e envolvidos com o 
projeto. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°048/2016 - No dia 18 de Novembro de 2016, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉ-
BIO TORRES, Prefeito Municipal, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoei-
ro referente ao Pregão nº 48/2016, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços e implantação de gabinete de gestão de seguran-
ça, sistema informatizado de recursos de segurança, videomonitoramento urbano e logística, com-
preendendo treinamento operacional, fornecimento e configuração de equipamentos, sistemas, mão 
de obra e infra-estrutura necessária, neste município (perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga e 
Distrito de Catuçaba e acessos a pontos turísticos), à empresa: REAL CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA., na ordem de R$1.180.000,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Bosque terá atrações 
gratuitas neste domingo

O Bosque da Princesa re-
cebe, neste domingo (20), 
mais uma aula gratuita do 
projeto “Yoga para todos” 
e da oficina de modelagem 
em argila. As atividades 
são realizadas das 10 horas 
ao meio-dia.
A aula de Yoga é realiza-
da pela instrutora Dani 
da Terra, no gramado do 
Bosque, por isso, reco-
menda-se que o praticante 
leve uma toalha, canga ou 
esteira para maior confor-
to. Lembrando sempre de 

usar filtro solar. É só che-
gar e participar, não é pre-
ciso ter experiência. 
Em caso de chuva, a aula 
é transferida para a quadra 
coberta do Lar São Judas 
Tadeu, localizado em fren-
te ao Bosque da Princesa. 
Já a oficina de modela-
gem em argila é realizada 
na varanda da biblioteca, 
pelos artistas plásticos 
premiados Sérgio e Felipe 
Callipo. Pessoas de todas 
as idades podem participar 
da atividade e aprender um 

pouco das técnicas de mo-
delagem. Como uma mo-
dalidade artística, trabalha 
com a concentração e tam-
bém é uma forma de lazer.
As atividades  
gratuitas no Bosque da 
Princesa são coordena-
das pelo Departamento 
de Cultura, da Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura. A intenção é 
oferecer atividades artís-
ticas e culturais gratuitas, 
aos domingos, para toda a 
população.


