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Ação Social realiza passeio
com crianças e adolescentes do

Maracaibo, CRAS e projetos sociais

No dia 06/12/2016 acon-
teceu o passeio anual das 
crianças e adolescentes do 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial), Jardim Maracaibo e 
Projetos Espaço Amigo e 
Peti.
O local é muito bonito 
e possui instalações óti-
mas para receber jovens 
e crianças. Um ambiente 
acolhedor contendo mui-

tas árvores, piscina, rio 
para esportes radicais e 
alojamento com camas e 
banheiros com duchas.
Nesse dia as crianças 
se divertiram bastante 
e participaram de todas 
as atividades propostas. 
Haviam muitos monito-
res que recepcionaram e 
acompanharam as crian-
ças e jovens, o que, pos-
sibilitou muita diversão 

com bastante segurança. 
Todos tomaram café da 
manhã, almoçaram e to-
maram café da tarde antes 
da volta para casa. Esses 
momentos são importantes 
para as crianças e jovens, 
pois, proporciona um dia 
diferente da rotina deles, 
além de viabilizar o conta-
to de todas as crianças dos 
projetos executados pela 
Secretaria de Ação Social.

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.

Prefeitura abre inscrições
para Concurso de

Marchinhas de Quiririm

Taubaté abre inscrições 
para Corte de Momo 

2017

A Secretaria de Turismo e 
Cultura abriu as inscrições 
para o 11º Concurso de 
Marchinhas de Quiririm. 
Os interessados podem 
realizar as inscrições, que 
são gratuitas, até o dia 6 de 
fevereiro, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h, na sede da 
secretaria, que fica na Pra-
ça Cel. Vitoriano, nº 1, no 
Centro.
Todas as marchinhas ins-
critas serão enviadas a 
uma comissão julgadora, 
responsável pela fase de 
pré-seleção a qual irá jul-
gá-las, utilizando-se dos 
mesmos critérios da co-
missão julgadora respon-
sável pelos três dias do 
concurso.
A partir daí serão escolhi-
das as 20 marchinhas que 
participarão do concurso. 
O Concurso de Marchi-
nhas será realizado no dia 
24 de fevereiro, no Pal-
co de Eventos do distrito 
de Quiririm, na Rua Cel. 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, está 
com inscrições abertas 
para a Corte de Momo do 
Carnaval 2017. As inscri-
ções são gratuitas e podem 
ser feitas até o dia 6 de 
fevereiro na sede da se-
cretaria, das 8h às 12h, na 
Praça Cel. Vitoriano, 1, no 
Centro. A Eleição da Corte 
será no dia 11 de fevereiro, 
na Avenida do Povo.
Exigências:
·         Ser brasileiro nato ou 
naturalizado;
·         Possuir, até a data da 
realização do concurso, 18 
anos completos;
·         Assinar a ficha de 
inscrição, declarando co-

Marcondes de Mattos, s/n. 
No dia 23 de fevereiro, a 
partir das 20h, haverá a 
fase eliminatória, onde se 
apresentarão as 20 músi-
cas pré-selecionadas.
Ao final da fase elimina-
tória serão indicadas as 
cinco músicas com melhor 
pontuação que serão auto-
maticamente classificadas 
para concorrer dentre as 
finalistas.
Documentos: Cópia do 
RG e do CPF do responsá-
vel pela inscrição que pode 
ser o autor ou um dos au-
tores;   Cópia de inscrição 
no cadastro social (INSS/ 
PIS/ PASEP/ NIT) do res-
ponsável pela inscrição
·         Certidão Negativa de 
Débito junto ao município, 
que deve ser solicitada 
com 15 dias de antecedên-
cia na sede da Prefeitura 
de Taubaté e entregue no 
ato da inscrição. Somen-
te serão aceitas a certidão 
original ou a cópia da mes-

nhecimento das normas do 
presente Edital, obrigan-
do-se a respeitá-lo inte-
gralmente, se eleito.
Documentos: ·         Cópia 
do RG e do CPF;
·         1 foto 3×4;
·         Cópia do compro-
vante de residência em 
nome próprio ou em nome 
dos pais, atestando que o 
concorrente reside no mu-
nicípio de Taubaté ou re-
gião;
·         Certidão negativa 
de débito junto ao municí-
pio de Taubaté entregue no 
ato da inscrição, a certidão 
deverá ser solicitada com 
15 dias de antecedência 
na sede na Prefeitura de 
Taubaté;

ma e não serão aceitas ins-
crições com o protocolo;
·         Dois CDs com gra-
vação da música inscrita. 
Na superfície do CD deve 
constar somente o nome 
da música, sem o nome do 
autor ou intérprete. Qual-
quer irregularidade, ou 
mesmo má qualidade da 
gravação do CD poderá 
acarretar na desclassifica-
ção da canção;·         Doze 
cópias da letra da música 
cifrada onde devem cons-
tar os nomes dos autores.
Premiação:
1º Lugar: R$ 2.500,00 + 
Troféu
2º Lugar: R$ 2.000,00 + 
Troféu
3º Lugar: R$ 1.500,00 + 
Troféu
Melhor Intérprete: R$ 
500,00 + Troféu
Mais informações devem 
ser obtidas no edital com-
pleto, que está disponí-
vel no site da Prefeitura: 
taubate.sp.gov.br.

·         Serão aceitas a certi-
dão original ou a cópia da 
mesma e não serão aceitas 
inscrições com o protoco-
lo;
·         Cópia de inscrição 
no cadastro social (INSS/ 
PIS/ PASEP/ NIT).
Premiação:
Rei Momo – R$ 3.500,00 
+ Troféu
Rainha – R$ 3.500,00 + 
Troféu
Primeira Princesa – R$ 
3.000 + Troféu
Segunda Princesa – R$ 
2.500,00 + Troféu
Mais informações devem 
ser obtidas no edital com-
pleto, que está disponí-
vel no site da Prefeitura: 
taubate.sp.gov.br.
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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.

MISCELÂNEA

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 23/12/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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(Ao lado do campo de futebol).
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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.: 
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Prefeitura de Ilhabela 
anuncia série de

inaugurações

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.

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-

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”.
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Escola de Artes Fêgo 
Camargo divulga lista 

de aprovados em
processo seletivo

Prefeitura de Taubaté 
antecipa feira por conta 

do feriado de Natal

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-

A Secretaria de Serviços 
Públicos da Prefeitura de 
Taubaté informa que a fei-
ra do Mercado Municipal 
será antecipada por conta 
do feriado de Natal.
Nos dias 22 e 23 (quinta e 
sexta-feira), a feira funcio-
nará das 6h às 14h. No sá-
bado, dia 24, a população 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 

poderá fazer suas compras 
das 6h às 13h; não haven-
do assim comercialização 
de produtos no domingo, 
dia 25.
‘Assim, pede-se atenção 
aos munícipes, já que o 
trânsito no entorno do 
Mercado Municipal, nas 
ruas Newton Câmara Leal 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.

Barros, Bispo Rodovalho, 
Cel. Jordão e Euzébio Câ-
mara Leal; e as avenidas 
Juca Esteves e Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, estarão parcialmen-
te interditadas para garan-
tir segurança aos feirantes 
e famílias que fazem com-
pras no local.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 20/12/2016 e 21/12/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 94, Termo nº 6457
Faço saber que pretendem se casar ALEX JUNIOR MARIANO e APARECI-
DA DOS SANTOS RAMOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 19 de outubro de 1991, de profissão vigilante, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, 
nº 147, casa 6, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filho de PAULO SEBASTIÃO 
MARIANO, falecido em Tremembé/SP na data de 27 de maio de 2010 e de BE-
NEDITA ELIAS DA SILVA, falecida em Tremembé/SP na data de 19 de maio 
de 2010. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 11 de outubro de 
1968, de profissão manicure, de estado civil viúva, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ RAMOS, falecido em Tremembé/
SP na data de 7 de maio de 2012 e de ANA ROSA DOS SANTOS RAMOS, 
falecida em Taubaté/SP na data de 17 de setembro de 2000. 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 95, Termo nº 6458
Faço saber que pretendem se casar MAIKE DOUGLAS ALVES CABRAL e 
THAINÁ APARECIDA DOS REIS FLORA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 6 de outubro de 1995, de 
profissão auxiliar de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Oitenta e Nove, nº 70, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de CLAIR 
ALVES CABRAL, de 44 anos e de SEBASTIANA DE JESUS, de 43 anos, resi-
dentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural 
de Jacareí - SP, nascida em 11 de abril de 1999, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Leonilda Lucia Alves, bloco 47, 
apto. 3, Cecap III, Quiririm - Taubaté/SP, filha de DANIEL CARLOS FLO-
RA, de 37 anos, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP 
e de GABRIELA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA, de 34 anos, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Jacareí/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. 

Tremembé, 22 de dezembro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

COZINHEIRO GERAL

GERENTE DE LOJA

VISTORIADOR  
VEICULAR

Cadastro para Empresas 
PAT

As empresas que têm o in-
teresse em cadastrar vagas 
abertas  entrar em contato 

pelo e-mail:  
taubatepatvagas@gmail.

com

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-

TRO:  
-RG -CPF  

-CARTEIRA DE  
TRABALHO  

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: 
Piso superior da Rodoviária 

Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIO-

NAMENTO: SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA DAS 08H 

ÀS 17H
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Prefeitura de Taubaté
prorroga inscrições para 
Concurso de Presépios

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

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

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.

Representantes da
sociedade civil são

eleitos para o Comjuve
em Ubatuba

No final da tarde da última 
quarta-feira, 14, os repre-
sentantes das entidades 
indicados para compor 
o Comjuve – Conselho 
Municipal de Juventude 
se reuniram na Prefeitura 
para eleger os membros da 
sociedade civil no órgão.
Foi feita uma apresentação 
de cada um dos presentes 
e, após uma introdução 
sobre o conselho, a discus-
são sobre o papel de cada 
um e sobre como iria fun-
cionar a eleição, o pleito 
teve início.
“O Conselho da juventude 
irá cumprir um papel mui-
to importante neste setor. 
Por se tratar de um setor 
transversal, através dele 
os jovens poderão opinar 
sobre as diversas políticas 
sociais. É importante que 
este Conselho abra portas 
para o diálogo direto com 
os jovens e entidades que 
façam esse trabalho. Para 
o Orçamento Participativo 
Jovem é muito gratificante 
ver essa demanda se tornar 
realidade”, enfatizou a co-
ordenadora do OP- Orça-
mento Participativo,  Mi-

chelle Rodrigues
Confira a composição 
da sociedade civil para o 
Conselho:
Representante dos estu-
dantes matriculados no 
Ensino Superior, residente 
de Ubatuba:
Titular: Barbara França de 
Carvalho Barbosa
Suplente —
Representantes de orga-
nismos religiosos distintos 
ligados à juventude:
– Igreja Evangélica Bola 
de Neve
Titular: Edmur Junior de 
Carvalho Giannini
Suplente: Sabrina Rodri-
gues Martins
– Setor Diocesano de Ju-
ventude – Diocese de Ca-
raguatatuba
Titular: Benedito Donizet-
ti de Paula Junior
Suplente: Danielly Gui-
marães Silva 
Representantes de enti-
dades, institutos e organi-
zações de representação 
e trabalho direcionado à 
juventude: Titular: Gaiato 
– Grupo Aberto a Infância 
e Adolescência – Técnicas 
Ocupacionais

Carlos Alberto Alves de 
Oliveira Filho / Tayná 
Luani Emidio dos Santos
Suplente: Associação Co-
munitária Ubatuba em 
Foco
Bruno Borges Cesar Pires
Titular: PTB Ubatuba
Gadãdhara Pandita Gon-
zalez Graña – Gady
Suplente: Associação Polo 
Produtivo de Ubatuba
Paula Ferraz de Andrade
Representante dos movi-
mentos de manifestação 
cultural e social da cidade:
Titular: AUSK  – Associa-
ção Ubatuba de Skate
Elton Herreras Junior
Suplente: UJS de Ubatuba 
– União da Juventude So-
cialista
Júlia Mariane Cardozo
Representantes dos movi-
mentos tradicionais (um 
caiçara, um quilombola 
um indígena):
Titular: Cristiano de Jesus 
Braga – Quilombo da Fa-
zenda Picinguaba.
O grupo ficou responsável 
por se reunir junto com o 
Poder Executivo e definir 
ações para contemplar as 
cadeiras faltantes.

Mercado projeta inflação
de 6,49% e volta para dentro

da meta este ano

Economistas ligados ao 
mercado financeiro bai-
xaram a projeção para 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor  
Amplo (IPCA) de 6,52% 
para 6,49%. Com isso, a 
previsão para a inflação 
volta, depois de um ano, a 
ficar dentro da meta para 
2016.
O mercado financeiro 
tinha meta de inflação 
4,50% e limite superior de 
6,50%. A estimativa para 
o índice caiu pela sexta 
vez seguida, segundo o 
Boletim Focus, feito com 
base em pesquisa do Ban-
co Central a instituições 
financeiras sobre os prin-

cipais indicadores eco-
nômicos.  As instituições 
financeiras estimam para 
2017 um IPCA seguindo 
em 4,90%. A meta de in-
flação para o próximo ano 
é 4,5%, com teto em 6%.  
Na previsão do BC, a 
Selic encerrará 2017 
em 10,50% ao ano.  
Controle da inflação -  
A Selic é um instrumento 
que ajusta a atividade eco-
nômica e, consequente-
mente, a inflação. Quando 
mais alta, a Selic pode con-
ter a demanda aquecida, e 
isso gera reflexos nos pre-
ços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.  

Quando o Copom dimi-
nui os juros básicos, a 
tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com 
incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a inflação.  
PIB - A projeção de ins-
tituições financeiras para 
a queda da economia 
(Produto Interno Bruto 
– PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas 
pelo país) este ano, per-
manece em 3,48%. Para 
2017, a expectativa de 
crescimento foi alterada 
de 0,70% para 0,58%, na 
nona redução consecutiva.  
Com informações da 
Agência Brasil 

Sabesp dá dicas contra problemas 
no abastecimento no litoral

O Verão ainda nem co-
meçou, mas as praias 
brasileiras já recebem 
os banhistas. Em algu-
mas regiões, como o  
Litoral Norte, cidades mo-
vimentadas e de praias 
famosas como Ubatuba 
chegam a abrigar uma 
população quatro ou cin-
co vezes maior do que o 
número de moradores ha-
bituais. Logo, a grande 
demanda gera consumo e, 
em consequência, insatis-
fazção geral.
Dentre os problemas mais 
comuns identificados pela 
Sabesp nesses períodos, 
a superlotação dos imó-
veis, cujas instalações hi-
dráulicas e  caixa d’água 
não atendem ao número 
de pessoas de forma ade-
quada é o que impacta no 
abastecimento. Muitas ve-
zes, verifica-se que casas 
projetadas para até cinco 
pessoas acabam abrigando 
de 20 a 30 pessoas.
A Sabesp recomenda al-
gumas medidas simples 

aos turistas que pretendem  
visitar  o  litoral  paulista  
durante a temporada. Isso 
pode evitar problemas  de  
abastecimento  de água no 
imóvel. Antes da viagem, 
é importante  verificar  se  
as  contas de consumo es-
tão pagas e providenciar 
previamente a  lavagem da 
caixa d’água (medida que 
deve ser tomada a cada 
seis  meses). Já ao chegar à 
residência, é preciso veri-
ficar se o registro do imó-
vel está aberto.
“No período  da alta tem-
porada, com a quantidade 
de pessoas no litoral de 
São  Paulo,  incluindo  a  
população  fixa  e turis-
tas, o deslocamento das 
equipes  da Sabesp é difi-
cultado e demanda tempo. 
Muitas vezes os técnicos 
chegam  ao  local  da  ‘fal-
ta  d’água’ e identificam 
que o problema é um re-
gistro  fechado. Com isso, 
um atendimento real, que 
precisaria ser feito com  
urgência  do  outro lado da 

cidade, acaba prejudica-
do”, explicou José Bosco 
Fernandes de Castro, su-
perintendente da Sabesp 
no Litoral Norte.
O  consumo de água au-
mentou sem que hou-
vesse grandes mudan-
ças dentro de casa?   
Verifique  a  existência  de  
vazamentos internos, a efi-
ciência dos equipamentos 
domiciliares no seu imó-
vel e seus hábitos.
Confira dicas importantes:
Informe-se se a fatura de 
água está com o pagamen-
to em dia.
Ao entrar no imóvel verifi-
que se o registro encontra-
se aberto.
Peça  informações  sobre  
as  instalações  internas  
(canos),  limpeza perió-
dica e dimensão da caixa 
d’água.
Em  caso  de  proble-
mas  com  abastecimento,  
ligue gratuitamente para 
a Central de Atendimen-
to, que funciona 24 horas 
pelo 195.


