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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Ilhabela 
anuncia série de

inaugurações

Começa segunda fase 
do restauro da fachada 
do Sobradão do Porto

em Ubatuba

Prefeitura de Taubaté
prorroga inscrições para 
Concurso de Presépios

A Prefeitura de Ilhabela 
anunciou a inauguração de 
mais uma série de obras 
nesta semana. Investimen-
tos na educação, cultura, 
esporte e modernização 
administrativa.
Na quinta-feira (22/12) 
serão duas importantes 
entregas oficiais: a nova 
sede da Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Ilhabela, às 
10h, na Barra Velha, e às 
18h, o Cine Villa Bella, a 
primeira sala de cinema da 
cidade, no Centro Cultural 
da Vila (prédio da antiga 
escola Gabriel).
Nova Apae: O novo prédio 
da Apae prevê um amplo 
espaço com salas de ofi-
cinas terapêuticas, biblio-
teca, pátio interno, salas 
de fisioterapia, fonoaudi-
óloga, psicologia, terapia 
ocupacional e assistente 
social. Também conta com 
recepção, administração, 
diretoria e salas dos pro-
fessores, além da coorde-
nação pedagógica, piscina 
aquecida, estacionamen-
tos e outros cinco espaços 
para os alunos. A APAE de 
Ilhabela atende aproxima-
damente 80 alunos na atu-
al sede no Perequê e conta 
com a parceria da Prefei-
tura. A unidade dispõe de 
uma escola especial com 
corpo docente especializa-
do e multidisciplinar (psi-
cóloga, fonoaudióloga, 
fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, nutricionista, 
assistente social) e tam-
bém conta com uma Sala 
de Estimulação, para o iní-
cio dos trabalhos após o 
primeiro diagnóstico.

Portas, janelas e pintura 
das fachadas laterais são o 
objeto da segunda etapa de 
conservação e restauro do 
Sobradão do Porto, inicia-
da nesta segunda-feira, 19 
de dezembro.
Na primeira fase do res-
tauro, que começou no fi-
nal de novembro de 2015, 
os trabalhos se concen-
traram na recuperação da 
cobertura, o que incluiu a 
hidratação, descupiniza-
ção e substituição de parte 
do madeiramento da estru-
tura bem como a limpeza 
e substituição de peças de 
cerâmica do telhado. Tam-
bém foi feita a limpeza e a 
pintura da fachada frontal, 
que utilizou técnicas tra-
dicionais milenares, além 
da recuperação das madei-
ras das janelas do terceiro 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté pror-
rogou as inscrições para 

Cine Villa Bella: Na noi-
te de quinta-feira (22/12), 
às 18h, Ilhabela ganhará 
sua primeira sala de cine-
ma. Trata-se do Cine Villa 
Bella, que funcionará no 
novo “Centro Cultural da 
Vila”, inaugurado no dia 
2 de dezembro. Além do 
cinema, o Centro Cultu-
ral que funciona no prédio 
revitalizado do antigo co-
légio Gabriel Ribeiro, na 
Vila, conta ainda com o 
Salão de Artes “Waldemar 
Belisário”, sede da Funda-
ci e Biblioteca Municipal 
“Dr. Renato Lopes Cor-
rêa”.
Piscina no PEII Itaquan-
duba: O antigo ginásio de 
esportes “Gilson Gomes 
Pinna” passou por revita-
lização e ao lado ganhou 
uma piscina semiolímpi-
ca, que será inaugurada 
na segunda-feira (26/12), 
às 16h, com uma home-
nagem a nadadora Maria 
Elizabeth Padilla Nassif 
– “Professora Beth Padi-
lha”, uma das pioneiras do 
esporte na cidade.
A nova piscina faz par-
te do novo PEII (Polo de 
Educação Integrada de 
Ilhabela) no Itaquanduba, 
que integrará o ginásio e o 
estádio municipal, propor-
cionando o maior número 
de atividades esportivas e 
educacionais para crian-
ças, jovens e adultos.
Nova Prefeitura: A entrega 
da segunda e última fase 
da Nova Prefeitura está 
marcada para o dia 28 de 
dezembro (quarta-feira), 
às 17h. Ao todo, o prédio 
conta com sete blocos e a 
obra tem investimento to-

andar.sobradao-do-porto
-ubatuba-antes-depois
“Agora concluiremos o 
restauro de todos os de-
mais caixilhos externos 
– batentes, portas e jane-
las – da frente e das late-
rais. Com isso, o edifício 
deixará de sofrer como 
vinha sofrendo”, explica 
Toninho Sarasá, conser-
vador do Estúdio Sarasá, 
responsável pelo acompa-
nhamento do restauro do 
Sobradão.
A previsão é a de que, até 
o final de maio de 2017, o 
restauro da fachada esteja 
completamente concluído. 
Paralelamente, a Prefei-
tura de Ubatuba trabalha 
junto ao IPHAN – Institu-
to do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – para 
conseguir recursos para o 

o 26º Concurso de Presé-
pios da cidade. As inscri-
ções podem ser feitas até 

tal de R$ 17 milhões.
A primeira fase da obra foi 
entregue em junho deste 
ano, quando parte dos se-
tores administrativos já 
ocuparam as novas salas. 
O projeto do novo prédio 
tem a preocupação am-
biental e conta com um 
programa de eficiência 
energética, coleta e reuso 
de água, além da geração 
de energia por placas so-
lares. Também prevê aces-
sibilidade completa para 
pessoas com mobilidade 
reduzida e necessidades 
especiais, incluindo eleva-
dor, e já melhorou a con-
dição do estacionamento 
de veículos, desocupando 
vagas nas ruas adjacentes.
A nova sede administra-
tiva da Prefeitura contará 
ainda com bicicletários e 
vestiários para os servi-
dores. A empreiteira con-
tratada conta com mão de 
obra local quase que em 
sua totalidade, gerando 
empregos na cidade.
O novo Paço Municipal 
fica Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Carva-
lho, 86, no Perequê. Ocu-
pa a mesma área onde es-
tava instalado há 18 anos 
o antigo prédio, que apre-
sentava uma série de pro-
blemas, como infiltrações 
em dias de chuva.
Mais obras: A Prefeitura 
entregará ainda nos pró-
ximos dias o Centro Cul-
tural do Norte da Ilha, a 
antiga Salga, que contará 
com biblioteca municipal, 
a Nova Escola do Portinho 
e a Plataforma de Esportes 
Náuticos com homenagem 
a “Robert Scheidt”.

restauro da parte interna.
O restauro da cobertura e 
fachadas externas repre-
sentou um projeto com 
valor total de 1,632 mi-
lhão de reais, dos quais 1,5 
milhão foram financiados 
pelo Ministério da Cultu-
ra, por meio do IPHAN. Já 
a contrapartida da Prefei-
tura de Ubatuba foi de 132 
mil reais.
O trabalho é acompanhado 
por uma comissão forma-
da pelo IPHAN, a FundArt 
e a Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Ubatuba. 
Todas as etapas são re-
gistradas com boletins de 
medição e relatórios da 
fiscalização do IPHAN, 
bem como catalogação do 
material para que a memó-
ria dessa intervenção fique 
para as gerações futuras.

o dia 30 de dezembro, 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 Vitoriano, 
1, no Centro. 
O edital está disponível no 
site da administração mu-
nicipal: www.taubate.sp.
gov.br. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3629-
5868.
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Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, o apare-
lho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas, aumenta a tranqüili-
dade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. Nos tra-
jes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação de infecções e na solução de proble-
mas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o senso de 
competitividade e é, portanto, ideal para prática esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos procedimen-
tos que evita o desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a 
transformação. Carne moída pode ser bem saborosa, mas bem preparada não resta 
uma porção sequer para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem menor. A 
mágica culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto 
pode entrar na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar 
três colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legu-
me pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira 
o miolo, que também pode ser misturado ao recheio. Depois de encher o vegetal, 
vai todo ao forno por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi des-
coberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.
Entre 41 e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada 
por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem 
patrulhas e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.
Depois dos 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, 
mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só membro.

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua mulher abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira em casa, uma ratoeira em casa!
E a galinha disse:
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo com isso.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não se orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado em minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se 
um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 
correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu que a ratoeira havia 
pegado a causa de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para 
alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro 
pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. Como a doen-
ça da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, 
o fazendeiro matou: o porco. A mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita 
gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, então aca-
bou sacrificando: a vaca.
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, todo família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter falado nunca de ter calado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
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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.

5 motivos para fazer sua 
viagem de fim de ano de ônibus
Seja para descansar ou visitar familiares e amigos, muitos brasileiros aproveitam 
o recesso de final de ano para viajar. De acordo com o Guichê Virtual, startup 
líder na venda de passagens de ônibus pela internet no país, no mês de dezembro 
as vendas crescem 40% na comparação com a média dos outros meses. Com 
os constantes investimentos das companhias de ônibus para fidelizar os clientes, 
viajar de ônibus tornou-se o meio mais barato, seguro, confortável e prático de 
se viajar. Confira abaixo cada um dos motivos e agende já sua viagem de final de 
ano.

1) Preço
O preço da passagem de ônibus sofre poucas variações de empresa para empre-
sa e não acontecem muitos reajustes ao longo do ano. Os valores normalmente 
mudam apenas de acordo com o tipo de acomodação: convencional, executivo, 
semileito e leito cama. Neste ano, com a situação econômica complicada para 
todo mundo, muita gente já garantiu sua passagem através do site. Prova disso é 
que segundo o Guichê Virtual, o número de passagens vendidas para dezembro 
cresceu 40% em relação ao mesmo mês do ano passado.

2) Aeroportos lotados e problemas relacionados
Somente em dezembro do ano passado, 21 milhões de passageiros passaram pelos 
60 principais aeroportos brasileiros. Nessa época, problemas como roubos, extra-
vios de mala, atrasos, cancelamento de voo e overbooking (quando se vende mais 
passagens do que há de lugares) são bastante comuns. Nesse momento, alguém 
vai dizer: mas também há tumulto na rodoviária. Aí que o Guichê Virtual entra 
em ação. Comprar a passagem pela internet é mais cômodo e resolve o problema 
de quem precisa garantir sua passagem logo, mas está sem tempo para enfrentar 
as filas quilométricas nos guichês das empresas.

3) Estradas lotadas
De acordo com a Agência de Trânsito do Estado de São Paulo (Artesp), somente 
as estradas que passam pela Grande São Paulo receberam 4 milhões de veículos 
no dia do Revéillon 2015. Para este ano, esse número deve ser ainda maior. Para 
não se estressar com o trânsito e garantir a segurança, melhor viajar recostado 
em uma confortável poltrona de ônibus, não acha? Além do mais, as empresas de 
ônibus trabalham com motoristas e operadores capacitados e que seguem regras 
rígidas de segurança. É obrigatório estar bem descansado para viajar, por isso há 
a troca de turno, diminuindo a incidência de acidentes.

4) Conforto
Foi-se o tempo em que as pessoas viajavam de ônibus somente por necessidade 
e chegavam ao destino com as costas doendo. Hoje as companhias de ônibus 
evoluíram de um modo que é mais confortável viajar de ônibus do que de avião 
ou de carro. Além do investimento no conforto (ar condicionado, wi-fi e aumento 
do espaço interno) e alta tecnologia aplicada aos motores dos veículos, as em-
presas construíram salas VIP para os passageiros esperarem com mais conforto e 
alinharam suas operações com empresas como o Guichê Virtual, que agilizam e 
facilitam a compra via internet.

5) Praticidade
Além de comprar pela internet, para viajar de ônibus você pode chegar na rodo-
viária com uma mínima antecedência, algo impensável no caso dos aeroportos, 
onde é necessário fazer check-in e despachar as malas horas antes. Para comple-
tar, a diversidade de horários disponíveis quando se vai de ônibus é infinitamente 
maior, principalmente agora nessa época, com as companhias colocando cada vez 
mais ônibus extras para atender a demanda.

Sobre o Guichê Virtual
A plataforma do Guichê Virtual permite que as pessoas comprem passagens 
de ônibus de diversas empresas para todo o Brasil. A startup foi fundada pelos 
empreendedores Thiago Carvalho, Rodrigo Barbosa e Halyson Valadão, trio de 
engenheiros do Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA).A empresa entrou em 
operação no início de 2013 com capital próprio dos sócios, e em 2016 recebeu 
sua primeira rodada de investimentos, liderada pela gestora de capitais Kaszek 
Ventures - fundo liderado por Hernan Kazah e Nicolas Szekasy, Cofundador e 
ex-CFO do Mercado Livre, respectivamente.Neste ano, a Guichê Virtual pretende 
consolidar sua liderança de mercado e superar a marca de 2 milhões de passagens 
vendidas.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 93, Termo nº 6454
Faço saber que pretendem se casar FLÁVIO ALEXANDRE DA SILVA e CLÉIA 
APARECIDA DAS GRAÇAS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Campos do Jordão - SP, nascido em 23 de agosto de 1976, de profissão moto-
rista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Alameda dos Gladiolos, 
nº 53, Flor do Campo, nesta cidade, filho de BENEDITO ANTONIO DA SILVA, 
falecido em Campos do Jordão/SP na data de 25 de julho de 2015 e de MARIA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, de 55 anos, nascida na data de 11 de julho de 1961, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Campos do Jordão/SP. Ela 
é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 25 de julho de 1977, de profis-
são ajudante geral, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de MARIA DAS GRAÇAS, de 68 anos, nascida na 
data de 7 de fevereiro de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Delfim Moreira/MG. 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 92, Termo nº 6453
Faço saber que pretendem se casar EVERTON MARCILIANO CABOCLO DA 
SILVA e SUELLEN SUSAN CARVALHO COUTO, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de São Sebastião - SP, nascido em 8 de outubro de 1994, 
de profissão promotor de vendas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Clélia Santos Moreira, nº 122, Araretama, Pindamonhangaba/SP, filho de 
MACIEL CABOCLO DA SILVA, de 43 anos, nascido na data de 18 de agosto 
de 1973, residente e domiciliado Maresias/SP, natural de Garanhuns/PE e de 
MIRIAM MARCILIANO DA SILVA, de 45 anos, nascida na data de 16 de maio 
de 1971, residente e domiciliada em Maresias/SP, natural de Abreu e Lima/PE. 
Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 27 de dezembro de 1991, 
de profissão atendente, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Nicolau Couto Ruiz, nº 410, Região Fazenda Reiplan, Tremembé/SP, filha de 
DANIEL COUTO, de 54 anos, nascido na data de 19 de junho de 1962, residente 
e domiciliado Tremembé-SP, natural de Taubaté/SP e de VERA APARECIDA 
DE CARVALHO COUTO, de 56 anos, nascida na data de 25 de novembro de 
1960, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Cunha/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 93, Termo nº 6455
Faço saber que pretendem se casar JOÃO RAFAEL REZENDE DA SILVA e 
KÁTIA HELENA DE FREITAS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 9 de julho de 1984, de profissão reparador de produ-
ção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Quiririm, nº 49, Par-
que Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filho de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA 
E SILVA, de 71 anos, nascido na data de 25 de outubro de 1945, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Cunha/SP e de TANIA TEIXEIRA 
REZENDE DA SILVA, de 68 anos, nascida na data de 3 de setembro de 1948, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Bento Abade/MG. Ela 
é natural de Campos do Jordão - SP, nascida em 22 de junho de 1986, de pro-
fissão analista de rh, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ODAIR DE FREITAS, de 64 anos, nascido na 
data de 29 de julho de 1952, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP, 
natural de Engenheiro Schmidt/SP e de LEILA MARIA DOS SANTOS FREI-
TAS, de 58 anos, nascida na data de 14 de maio de 1958, residente e domiciliada 
em Campos do Jordão/SP, natural de Campos 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 94, Termo nº 6456
Faço saber que pretendem se casar FELIPE REIS DE MATOS e BRUNA APA-
RECIDA BARBOSA DE MELO, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São José dos Campos - SP, nascido em 14 de outubro de 1985, de profissão 
funcionário público estadual, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Vitória Régia, nº 517, Flor do Vale, nesta cidade, filho de JORCIMAR 
BATISTA DE MATOS, de 56 anos, nascido na data de 19 de julho de 1960, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Barra de São Francisco/
ES e de MATILDE REIS DE CASTRO MATOS, de 52 anos, nascida na data 
de 30 de julho de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Seritinga/MG. Ela é natural de Jacareí - SP, nascida em 30 de julho de 1993, de 
profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo en-
dereço do contraente, filha de ROBERTO APARECIDO DA SILVA MELO, de 
50 anos, nascido na data de 10 de outubro de 1966, residente e domiciliado em 
Igaratá/SP, natural de Santa Isabel/SP e de MARIA PAULA SIQUEIRA BAR-
BOSA MELO, de 42 anos, nascida na data de 24 de janeiro de 1974, residente 
e domiciliada em Igaratá/SP, natural de Igaratá/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.

Prefeitura de Campos 
do Jordão antecipa o 

pagamento do 13° dos 
Funcionários Municipais

Audiência pública do
plano municipal de
gerenciamento de
resíduos sólidos

em Redenção da Serra

Horário de funcionamento
das repartições públicas 
municipais mudam neste 
fim de ano em Paraibuna

O 13º salário dos servido-
res municipais da Prefei-
tura de Campos do Jordão 
foi antecipado nesta sexta-
feira (16). A determinação 
do prefeito Fred Guidoni, 
reconhece a importância 
do benefício para os ser-
vidores e, de quebra, tam-
bém movimenta a econo-
mia do município. 
Com a liberação do re-
curso, a Prefeitura deve 
injetar na economia local 
cerca de R$2,3 milhões. A 
Prefeitura conta com cerca 
de 2 mil servidores que re-
cebem metade do décimo 
terceiro no pagamento do 

O Município de Re-
denção da Serra está 
elaborando seu Pano  
Municipal de Gerencia-
mento de Resíduos Só-
lidos e realizou duas au-
diências: uma no Bairro 
das Paineiras e outra 
na Câmara Municipal.  
Nessa fase foi apresen-
tado aos presentes à si-

A partir desta semana, a 
Prefeitura de Paraibuna e 
as demais repartições pú-
blicas municipais funcio-
narão em meio período, 
das 08 às 12h. Este horário 
segue nos dias 20, 21, 22, 
27, 28 e 29 de dezembro. 
Na segunda-feira (26) e 
nas sextas-feiras dos dias 
23 e 30 não haverá expe-
diente.
     Esta mudança de horá-
rio faz parte do Decreto Nº 
3125, assinado pelo Pre-

mês de aniversário e em 
dezembro, é creditado 
na conta o complemento 
do benefício, exceto para 
aqueles que optam pelo re-
cebimento integral no últi-
mo mês do ano.
O décimo terceiro é um 
direito dos trabalhadores 
e a gestão do Prefeito Fred 
Guidoni, apesar da cri-
se, tem se empenhado em 
manter em dia todos os pa-
gamentos e o Vale Alimen-
tação que teve um aumen-
to de mais de 400% nos 
últimos 4 anos, passando 
de R$ 150,00 em 2013, 
para R$ 450,00 neste ano.

tuação real dos resíduos 
sólidos no município. Em 
breve teremos novas au-
diências para apresentar 
sugestões de melhorias 
para a questão em pauta.  
A Secretaria de Agrone-
gócio e Meio Ambiente, a 
Empresa Genos e a Prefei-
tura Municipal agradece a 
participação dos presentes.

feito Antonio Marcos de 
Barros, em 09 de dezem-
bro de 2016, e acontece 
em virtude dos feriados de 
fim de ano.
   O Governo Munici-
pal informa que o tra-
balho será normal nas 
repartições em que são  
executadas atividades 
consideradas essenciais e 
naquelas que por sua natu-
reza, houver necessidade 
de funcionamento ininter-
rupto.

Taubaté Vôlei 
inicia troca de 
ingressos para 
último jogo do 

ano na Superliga

Os ingressos para a par-
tida entre Vôlei Taubaté 
e JF Vôlei, última partida 
do 1º turno e do ano na 
Superliga, começam a ser 
trocados nesta quarta-fei-
ra (21). A partida aconte-
ce no ginásio do Abaeté 
nesta quinta-feira (22), às 
21h55.
As entradas devem ser 
trocadas por um quilo de 
alimento não perecível das 
8h30 às 18h, no ginásio da 
CTI ou das 10 às 22h, na 
loja Loucos por Esporte 
do Via Vale Garden Sho-
pping. Ao todo serão dis-
ponibilizados 800 ingres-
sos para troca. Sobrando 
os ingressos, a troca conti-
nuará na quinta-feira (22), 
mas não há troca de bilhe-
tes na hora da partida.
O torcedor deverá fazer a 
troca portando o CPF que 
poderá ser trocado por até 
02 ingressos (titular do 
CPF deverá estar presen-
te). Para adquirir o bilhe-

te será preciso doar 1 kg 
de alimento não perecível 
para cada ingresso, portan-
to, para adquirir 02 ingres-
sos é preciso levar 2 quilos 
de alimentos. Crianças de 
até 04 anos não precisam 
do bilhete.
O Vôlei Taubaté vem de 
derrota. No último sába-
do (17), a equipe perdeu 
para o Sada Cruzeiro, 
em partida fora de casa, 
e terminou a rodada em 
quinto na tabela de clas-
sificação da Superliga.  
A partida também terá 
transmissão do canal 
Sportv. Postos de troca: - 
Ginásio da CTI: Rua das 
Três Meninas, S/N - das 
8h30 às 18h - Devido ao 
feriado do dia 12 de outu-
bro, a troca na quarta-feira 
será feita somente na loja 
Loucos por Esporte das 
13h às 20h.
- Via Vale Garden Sho-
pping: Av. Dom Pedro I, 
7181 - São Gonçalo.
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Exército firma acordo 
com CAS para combate 

ao Aedes aegypti
em Taubaté

Nota Leilão
de Pindamonhagaba

Escola de Artes Fêgo 
Camargo divulga lista 

de aprovados em
processo seletivo

Formatura no CEU
em Pindamonhangaba

O Cavex (Comando de 
Aviação do Exército) de 
Taubaté irá a partir do dia 
19, de segunda à quinta-
feira, das 8h às 11h e das 
13h às 16h, encaminhar 
uma equipe para apoiar os 
agentes de controle de ve-
tores do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) na 
vistoria às casas no com-
bate ao Aedes aegypti.
A proposta é de que os 
militares ajudem a con-
vencer a população a abrir 
sua casa, uma vez que a 
recusa, por parte do mo-
rador, tem sido alta. Ao 

Aconteceu nessa ma-
nhã de segunda-feira  
no Auditório da Prefeitura, 
um leilão de veículos an-
tigos.  

A Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo disponibiliza a lista 
preliminar dos candidatos 
classificados no proces-
so seletivo para o ano de 
2017. As informações es-
tão disponíveis na sede da 
escola, na Secretaria de 
Educação e no site da Pre-
feitura de Taubaté.
Nos dois dias subsequen-
tes à data de divulgação, 
o candidato que se consi-
derar lesado quanto à clas-
sificação pode protocolar 
recurso na unidade, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h. 
Os resultados finais serão 
divulgados no dia 22.
A efetivação da matrícu-

O Centro de Artes e Espor-
tes Unificado - CEU das 
ARTES de Pindamonhan-
gaba realizou a entrega de 
certificados do curso de 
inglês, da oficina de teatro 
e do Projeto Jovem Con-
dutor.
Os cursos aconteceram no 

todo, a disponibilidade 
é de 200 homens que em 
sistema de rodízio serão 
enviados em equipes de  
25 militares diariamente, 
divididos em 5 equipes 
que irão ao local da ativi-
dade de campo e vão per-
correr os quarteirões antes 
dos nebulizadores, desta 
forma, não terão contato 
com o inseticida.
Além dessa parceria, o 
Cavex também tem apoia-
do o CAS em vistorias às 
escolas da rede municipal 
de ensino, em que vascu-
lham a unidade em bus-

Foram leiloados além dos 
veículos que eram inserví-
veis para a Prefeitura e 63 
lotes de sucata.
Os veículos leiloados 

la para os aprovados irá 
acontecer de 10 a 20 de 
janeiro de 2017, das 8h às 
11h e das 13h às 16h na se-
cretaria da escola. E os do-
cumentos necessários são: 
requerimento de matrícula 
entregue pela secretaria 
para preenchimento, xerox 
da certidão de nascimento. 
Para o Curso Básico: có-
pia do histórico escolar do 
Ensino Fundamental (se 
concluído) ou declaração 
escolar comprovando que 
o aluno está cursando o 
mesmo.
Para o Curso Técnico, a 
documentação exigida é: 
cópia do histórico esco-
lar do Ensino Médio (se 

CEU, tiveram inicio em 
julho e se encerraram no 
dia 15 de dezembro, com 
duração de 150 horas . O 
curso de inglês e o do Pro-
jeto Jovem Condutor for-
maram 15 pessoas cada e a 
oficina de teatro 10.
Os cursos tem o objetivo 

ca de focos do mosquito 
e fazem panfletagem aos 
alunos, em sala de aula. 
Dez escolas já foram vi-
sitadas até o momento.  
A atividade ocorre às sex-
tas-feiras, no período da 
manhã e em 5 unidades de 
ensino indicadas pela Se-
cretaria de Educação. Ain-
da não foram encontrados 
focos, o que demonstra o 
empenho dos gestores em 
manter os locais limpos, 
sem acúmulo de água, evi-
denciando o comprometi-
mento de professores, alu-
nos e funcionários.

são antigos ou pos-
suem alguns danos e  
foram usados por diversos 
departamentos da Prefei-
tura. 

concluído) ou declara-
ção escolar comprovan-
do que o aluno está cur-
sando o mesmo, cópia do 
CPF e RG, quando me-
nor de idade – cópia do  
RG e CPF do responsável, 
comprovante atualizado de 
endereço em que conste o 
CEP, 2 fotos 3X4 recente, 
1 pasta suspensa, atestado 
médico para os cursos de 
dança.
O candidato que não com-
parecer ao ato da matrícu-
la em local, data e horário 
citados e/ou não entregar 
todos os documento exigi-
dos, será considerado de-
sistente, sendo convocado 
o candidato seguinte.

de promover a cidadania 
e a inclusão social, através 
da formação para o traba-
lho, contribuindo e valori-
zando o conhecimento do 
público. A entrega de cer-
tificados marcou o encer-
ramento das atividades do 
CEU das Artes neste ano.

PAT de Caraguá divulga 
vagas para esta semana

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pesso-
ais (RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Costureira, Cozinheiro 
geral, Eletrotécnico, Fisio-

terapeuta geral, Funileiro 
de automóveis, Garçom, 
Gerente de bar e lanchone-
te, Gerente de restaurante, 
Governanta de hotelaria, 
Instalador de painéis, La-
vador de automóveis, Me-
cânico de manutenção de 
máquinas de construção 

civil, Operador de caixa, 
Operador de retro-escava-
deira, Pedreiro, Pizzaiolo, 
Promotor de vendas, Ser-
vente de obras, Técnico 
de manutenção eletrônica, 
Técnico de refrigeração e 
Vendedor.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.


