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A GAzetA dos Municípios

Programação oficial do 
Aniversário de Tremembé

Ensino Integral tem noite 
de celebração em Taubaté

No dia 26 de novembro 
comemoramos 120 anos 
da nossa amada Tremem-
bé com uma série de atra-
ções:
– Coral da EMEF Prof. Er-
nani Giannico
– Grupo de flautas da 
EMEF Prof. Jerônymo de 

Cerca de 500 alunos do 
Ensino Integral da rede 
municipal de ensino de 
Taubaté apresentaram o 
espetáculo “Celebrar” na 
noite da última terça-feira, 
22. A comemoração acon-
teceu no Sedes e contou 
com a presença de toda a 
comunidade escolar.
“O Ensino Integral é uma 

Souza Filho
– Coral da EMEF Profª 
Maria Dulce David de Pai-
va
– Fanfarra do Centro Edu-
cacional Antônio de Mat-
tos Barros
– BAMUTRE, Banda Mu-
sical Estudantil de Tre-

conquista para a educação 
como um todo, por isso a 
noite é de celebração”, co-
menta a Secretária de Edu-
cação, Edna Chamon.
Alunos representantes das 
51 Unidades Escolares de 
Período Integral estiveram 
presentes na apresentação. 
“O espetáculo mostra uma 
parcela dos resultados de 

membé
– FAMUTRE, Fanfarra 
Municipal de Tremembé
– Acendimento oficial das 
luzes do Natal Iluminado
– Orquestra de viola e vio-
lões ITABOATÉ
Na Praça da Estação a par-
tir das 18h30.

todo o trabalho desen-
volvido com alunos, pela 
equipe do Integral”, expli-
ca Chamon.
Ao longo do ano mais de 
10 mil alunos, do Ensino 
Fundamental, de 6 a 14 
anos foram atendidos no 
Integral, com atividades 
artísticas, educativas e es-
portivas.

Museu terá exposição de 
maquetes de quilombos
em Pindamonhangaba

Crianças plantam árvores 
no Bosque em Pinda

Novembro Azul tem
atualização profissional
em Pindamonhangaba

Em comemoração ao mês 
da consciência negra, o 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina dará iní-
cio nesta terça-feira (22), 
às 19 horas, à exposição 
das maquetes de quilom-
bos confeccionadas pelos 
alunos da EE Professora 
Eloyna Salgado Ribeiro.
A abertura da exposição 

Na última semana, o De-
partamento de Meio Am-
biente da Prefeitura re-
alizou o plantio de mais 
17 mudas de jequitibá no 
Bosque da Princesa, com 
a participação das crianças 
da escola Arte Vida. Os 
alunos foram orientados 

Em comemoração ao No-
vembro Azul, foi realiza-

terá uma visita guiada à 
senzala do Museu, além da 
presença dos alunos expli-
cando seus trabalhos. Os 
integrantes do Conselho 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba também estarão 
presentes ao evento.
Além das maquetes dos 
quilombos, a exposição 

por funcionários da Prefei-
tura e a voluntária Helena 
Gomes.
O plantio fez parte da re-
posição de árvores no lo-
cal e também é uma ação 
de educação ambiental, 
que o Departamento de 
Meio Ambiente conside-

da um atualização profis-
sional na Santa Casa de 

conta ainda com as pe-
ças produzidas no proje-
to “Mãos da Liberdade”, 
também realizado na es-
cola.
A exposição permanecerá 
aberta ao público até o fi-
nal deste mês, no horário 
normal de funcionamento 
do Museu: de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 18 ho-
ras. Entrada gratuita.

ra de grande importância 
para a formação da cons-
cientização nas crianças.
Diversos outros plantios 
de árvores com a parti-
cipação de crianças e da 
comunidade estão planeja-
dos para serem realizados 
ainda este ano.

Misericórdia, com o tema 
“Cuidados Gerais com o 
Aparelho Genito-Uriná-
rio”, para profissionais 
da Saúde e estudantes. O 
evento teve uma palestra 
com o Dr. Tineo e uma 
roda de conversa sobre 
como abordar o pacien-
te de forma humanizada, 
com a equipe do Centro de 
Desenvolvimento Huma-
no, psicólogas Carla e Re-
nata, e terapeuta Márcia. 
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Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.
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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.

Tremembé comemora
120 anos com jogo

comemorativo de craques 
da cidade e região

No próximo sábado, 26, 
acontece no campo do 
Clube Atlético Tremembé, 
no Centro a partir das 10h, 
um jogo comemorativo ao 
aniversário de Tremembé. 
Presenças confirmadas dos 
craques:
- Triguinho (Santos, São 
Caetano, Vasco)
- Rubens Junior (Palmei-
ras, Corinthians, Porto
-POR)
- Guaru (São Paulo, Forta-
leza, Água Santa)
- Moradei (Corinthians, 
Santa Cruz)
- Reinaldo Xavier (Pal-
meiras, Grêmio)
- Luciano Henrique (San-
tos, Sport)
- Emerson Bocardi (São 
Paulo, Japão)
- Ramalho (São Paulo, 
Santo André)
- Sandro Fonseca (Fla-

mengo, Portuguesa)
- Eber Henrique (Grêmio, 
Venezuela)
- Ronaldo Moia (Vasco)
- Tico (São Paulo, Vasco)
- César Careca (Portugue-
sa, Santa Cruz, Tremem-
bé)
- Jamur (Ceará, Braganti-
no)
- Sandro da Silva (Bélgica, 
Japão)
- Cláudio Mendes (São 
Caetano, Cerro Portenho
-PAR)
- Alessandro Ferrari (Mon-
te Azul, São Caetano)
- Leandro Braga (E.C. 
Taubaté, Indonésia)
- Dirley (E.C. Taubaté, 
China)
- Fabio Marcos (Ferroviá-
ria, China)
- Gilsinho (E.C. Taubaté, 
Tremembé)
- Gisiel Resende (E.C. 

Taubaté, Tremembé)
- Luiz Gustavo (Santo Ân-
gelo, Bagé)
- Marcos Rogério (E.C. 
Taubaté, XV Piracicaba)
- Rodrigo Zoom (Indoné-
sia, São José)
- Siri (Tremembé)
- Russo (Tremembé)
- Eder Taino (São Paulo)
- Toninho Taino (Bahia)
- Marcelo Prado (Tremem-
bé)
- Zé Eduardo (Tremembé)
- Paulo Madona (Tremem-
bé)
- Victor (Ferroviária)
- César (Tremembé)
- Gu (Corinthians, Tre-
membé)
- Fabiano (Tremembé)
A FAMUTRE abrirá ofi-
cialmente as comemora-
ções de aniversário.
Entrada: 1 kg de alimento 
não perecível ou fralda.
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Escola de Artes Fêgo
Camargo abre inscrições 
de processo seletivo 2017

A Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo abre inscrições de 
processo seletivo para in-
teressados nas áreas de 
Artes Visuais, Dança, Ins-
trumento Musical, Canto e 
Teatro. O cadastro poderá 
ser efetivado na própria 
unidade, das 8h às 11h e 
das 14h às 17h e cada can-
didato poderá inscrever-se 
apenas em um curso.
Para preenchimento da 
ficha de inscrição serão 
exigidos os seguintes do-
cumentos: xerox do RG ou 
da Certidão de Nascimen-
to, cópia de um compro-
vante de residência atual 
(em nome do candidato) e 
01 foto 3X4 recente. Im-
portante esclarecer que no 
ato da inscrição o aluno 
optará pelo período pre-
tendido para fazer o cur-
so e neste mesmo período 
será realizado o teste que 
acontecerá de 6 a 9 de de-
zembro. O candidato será 
informado da data e horá-
rio no ato da inscrição.
Dentro das áreas disponi-

bilizadas existem diversas 
opções de curso. A área de 
Artes Visuais é dividida 
pelas modalidades: Expe-
rimental (20 vagas para o 
1º ano destinadas às crian-
ças de 7 a 9 anos), Infan-
tojuvenil (24 vagas para 
jovens de 10 a 14 anos), 
Básico em Artes Plásticas 
(36 vagas), Básico em Ce-
râmica (30 vagas). Estes 
dois últimos cursos são 
destinados a adolescentes 
a partir dos 15 anos.
A área de dança (balé 
clássico), possui o Básico 
(com 60 vagas para crian-
ças a partir dos 7 anos) e 
o Técnico (com 20 vagas 
para os acima de 15 anos).
Para a Musicalização In-
fantil são destinadas 120 
vagas para crianças de 7 
a 11 anos (divididas entre 
os períodos da manhã e 
da tarde).Na área “Instru-
mento Musical” existe o 
curso Básico para jovens 
a partir dos 12 anos, com 
33 vagas, em Viola de 
Arco, Violino, Violoncelo, 
Violão, Piano, Trombone, 

Saxofone, Trompete, Cla-
rinete, Flauta Transversal 
e Tuba. E o curso técnico a 
partir de 14 anos, com 25 
vagas disponíveis entre os 
mesmos instrumentos.
As aulas de Canto são 
ofertadas no nível Básico, 
com 10 vagas e Técnico, 
com disponibilidade de 04 
vagas. Ambos os módulos 
são indicados para jovens 
a partir dos 16 anos que já 
apresentem maturidade do 
aparelho vocal.
Na área de Teatro são ofer-
tadas vagas para o curso 
de Iniciação (Infantil – 23 
vagas e Juvenil -29 vagas), 
Básico (02 vagas para pes-
soas a partir dos 14 anos) 
e Técnico (a partir dos 16 
anos, com 20 vagas).
Para todos os cursos de ní-
vel Técnico é requisito que 
o aluno esteja cursando ou 
tenha concluído o Ensino 
Médio.
Os interessados em mais 
informações devem con-
sultar o Edital comple-
to disponível em www.
taubate.sp.gov.br.

Horto de Tremembé 
recebeu cerca de 1500 
pessoas no II Encontro 

FASTWORKS

No sábado, dia 19 de no-
vembro, a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secreta-
ria de Educação, realizou 
no Horto Municipal o II 
Encontro das famílias do 
Programa internacional 
FAST – Famílias e Esco-
las juntas.
O evento foi coordena-
do pela equipe do FAST, 
um Programa internacio-
nal, que revolucionou a 
educação de Tremembé, 
promovendo a aproxima-
ção e o fortalecimento das 
relações entre famílias, 
escola e comunidade. Foi 
implantado em 2014 em 
três escolas como piloto 
e, devido aos resultados 
positivos, em 2015 mais 
5 escolas receberam o 
Programa. Nesse ano de 
2016 todas as escolas da 
Rede Municipal, incluindo 
a Educação Infantil, estão 
realizando o FAST, conta-
bilizando ao todo em torno 
500 famílias que já parti-
ciparam.
O evento foi para realizar 
o “FASTWORKS”, uma 
etapa do Programa que tem 
como objetivo o empode-
ramento verdadeiro dos 
pais, dando continuidade 
na construção de vínculos, 
criando uma rede de apoio 
e sempre trabalhando na 
construção de diversos ní-
veis de suporte social para 
as crianças e pais .
Em uma bonita manhã 
compareceram, além de 
toda a equipe FAST, convi-
dados, uma média de 205 
famílias e 100 voluntários 
da rede. Prestigiaram o 
evento o Prefeito Munici-
pal Marcelo Vaqueli, o Se-
cretário de Administração 
João Vicente, a Secretária 
de Turismo, Cultura e Es-

porte, Marcela Tupinambá 
e o Pároco Padre Edgar 
Delbem.
O evento começou com o 
tradicional “Olá, família 
FAST!” pelos membros 
da equipe e logo compar-
tilharam, ao ar livre, um 
piquenique comunitário, 
acompanhadas por apre-
sentações artísticas de 
alunos: camerata, coral, 
Bamutre e flauta. Depois 
os adultos se dirigiram 
para a tenda principal para 
uma importante palestra e 
as crianças e jovens para 
os quiosques para ativida-
des recreativas comanda-
das pelos voluntários do 
Programa Mais Educação.
A palestra foi ministrada 
por Maria Tereza Maldo-
nado, mestre em Psicolo-
gia Clínica pela PUC-RIO 
e membro da ABRATEF 
(Associação Brasileira de 
Terapia Familiar). Com 
40 livros publicados so-
bre relações familiares, 
desenvolvimento pessoal 
e construção da paz, ela 
abordou de maneira leve 
temas pertinentes ao pú-
blico presente. Os pais 
puderam aproveitar toda a 
experiência da palestrante 
e fazer perguntas a ela. O 
momento foi muito espe-
cial.
Marcelo Vaqueli, Prefeito 
Municipal, falou às famí-
lias: “É muito bonito ver 
tantas famílias envolvi-
das e preocupadas com a 
educação dos filhos, pa-
rabenizo a cada família, 
cada voluntário, diretores 
das escolas pela dedica-
ção e à Secretaria de Edu-
cação por promover esse 
programa que estimula a 
participação estimula essa 
parceria entre famílias e 

escolas”.
Idealizadora do evento, a 
Secretária de Educação, 
Cristiana Berthoud, falou 
a respeito da satisfação 
com o Programa:
“O FAST começou como 
um sonho e hoje é reali-
dade na rede municipal. 
Com todas as escolas de-
senvolvendo o Programa, 
constatamos uma melho-
ra significativa da relação 
das famílias com a escola 
de seus filhos.
No Brasil, infelizmente é 
cultural as famílias par-
ticiparem pouco da vida 
escolar dos filhos e em 
Tremembé temos uma ex-
pressiva participação das 
famílias como parcerias e 
com o FASTWORKS, po-
demos ver a força das fa-
mílias dando continuidade 
nas ações educativas reali-
zadas pelo FAST.”
O momento mais marcan-
te do evento foi quando as 
famílias foram convidadas 
a plantarem árvores, no 
horto, junto aos direto-
res das escolas e a equipe 
FAST, representando a 
perpetuação dessa parceria 
mais que importante.
Com a ajuda de muitos 
parceiros realizaram um 
sorteio que alegrou a todos 
com brindes de qualidade. 
Foram sorteadas 16 bici-
cletas, utilidades domés-
ticas, cestas de prêmios, 
livros, etc. A manhã encer-
rou com o “ritual da chu-
va”, como acontece nas 
sessões do FAST: todos 
numa grande roda criam 
com gestos e sons uma 
chuva e claro que, depois 
da chuva, sempre vem o 
sol, representando que coi-
sa boas acontecem com a 
união de todos.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 86, Termo nº 6440
Faço saber que pretendem se casar PITHER ALVES DOS SANTOS e EVELYN 
CAROLINE DA SILVA MOREIRA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 12 de março de 1992, de 
profissão almoxarife, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Um, nº 61, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de PEDRO CLEMEN-
TINO DOS SANTOS NETO, de 56 anos, nascido na data de 25 de outubro de 
1960, residente e domiciliado em Diadema/SP, natural de São Bernardo do Cam-
po/SP e de LUCIA ALVES DAMASCENO DOS SANTOS, de 49 anos, nascida 
na data de 12 de novembro de 1967, residente e domiciliada em Diadema/SP, 
natural de Curitiba/PR. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 16 de junho de 
2000, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de BENEDITO VICENTE MOREIRA, de 
56 anos, nascido na data de 18 de novembro de 1960, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natuaral de Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
MOREIRA, de 52 anos, nascida na data de 16 de agosto de 1964, residente e do-
miciliada em Tremembé/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
BARMAN
COZINHEIRO
CUMIM
GARÇON
OPERADOR DE CAIXA
RECEPCIONISTA DE RESTAURANTE
MOTORISTA  CARRETEIRO
MOTORISTA  CAMINHÃO TRUCK

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodo-
viária Velha - TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade CONVITE nº13/2016, Processo nº23/2016, Edital nº24/2016, 
para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Implantação de Sis-
tema de Captação der Águas Pluviais na Escola Municipal Edna Regina. Abertura 
da Sessão Pública dia 06/12/2016 às 10:00 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
05/12/2016, 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

O Prefeito de S.L.do Paraitinga, Alex E. Torres, nos termos da L. C. 1.347/10, ar-
tigo 117-B, Lei 6.766/79, Cap. I, artigo 2º, §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, e artigo 3º, § único, 
Cap. II, artigo 4º - II e Cap. VII, artigo 26, AUTORIZA a regularização dos imóveis 
no setor de cadastramento tributário e AUTORIZA a liberação para construção de 
residências no local indicado como Setor 685315, quadra 39, lotes 84, 273, 279, 
283, 287, 293 e 299. SLP.23/11/16.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

EXTRAVIO DE TALÃO

O Sr Denis Carlos Intrieri Fiebig Carvalho EPP, inscrito no CNPJ 
da Receita Federal e no Estado sob o número 23805103/0001-68, 
comunica o extravio do Talão de 000001 ao 000050 do talonário 
extraviado do escritório na data de 25 de novembro de 2016.
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TRE aceita recurso e
garante posse de Ortiz Jr. 
na prefeitura de Taubaté

O TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) julgou na tarde 
desta segunda-feira (21) o 
recurso do prefeito Ortiz 
Junior (PSDB) que pleite-
ava a liberação do registro 
da candidatura do tucano, 
reeleito em 1º turno no úl-
timo dia 2 de outubro. A 
Corte avaliou o pedido e 
aceitou a apelação, a ter-
ceira apresentada pelos 
advogados do prefeito. 

A decisão favorável já era 
esperada pela equipe de 
Ortiz, tendo em vista que 
no dia 25 de outubro, um 
embargo de declaração 
reformou a decisão que 
indeferia a candidatura da 
chapa com base na Lei da 
Ficha Limpa. A decisão do 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) permitiu que já 
no último dia 17, Ortiz e 
seu vice e Edson Olivei-

ra (PSD) reassumissem o 
cargo.
O registro de candidatura 
da coligação foi indeferi-
do em setembro após acu-
sações de abuso de poder 
econômico durante a cam-
panha eleitoral de 2012. 
A chapa foi cassada pelo 
Ministério Público e Ortiz 
Junior acusado de ter sido 
beneficiado por recursos 
oriundos de fraudes em 
licitações na compra de 
mochilas. Nesse perío-
do, Bernardo Ortiz, o pai, 
presidia a Fundação para 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), órgão ligado 
ao governo paulista.
O próximo passo agora 
será a homologação, ainda 
sem data definida, que vai 
proclamar Ortiz Junior e o 
vice Edson Oliveira ven-
cedores da eleição para 
o cargo majoritário em 
Taubaté.

Campos do Jordão
receberá a última etapa

da Mitsubishi Motorsports

Equipe de Ciclismo de Taubaté 
é tricampeã da Copa Rio

A cidade de Campos do 
Jordão será palco da última 
etapa do campeonato da 
Mitsubishi Motorsports, 
que no decorrer de 2016, 
passou por Santa Catarina, 
São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Goiânia e fecha-
rá a temporada com nove 
etapas realizadas no Sul e 
Sudeste do País. A prova 
largará no sábado, 26, no 
Centro de Eventos André 
Franco Montoro, e de lá 
partirá para um percurso 
de aproximadamente 180 
quilômetros para as cate-
gorias Graduados e Tu-
rismo, e 120 quilômetros 
para a Turismo Light.
A Serra da Mantiqueira re-
serva uma beleza ímpar e 
bastante variada, pois são 
cerca de 280 quilômetros 
quadrados de montanhas 
e muita natureza. Logo, 
condições naturais para 
um bom rali de regularida-
de não faltarão. Segundo a 
organização do evento, o 

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 

roteiro passará pelos mu-
nicípios de São Bento do 
Sapucaí, e atravessará as 
divisas do Estado, entran-
do em Minas Gerais por 
Tajubá, Piranguçu e Bra-
zópolis.
Na disputa pelo título do 
campeonato, a dupla Pe-
dro Junio de Oliveira e 
Alessandro Bonsucesso, 
da BH Racing, conta os 
dias para a grande final. 
“Estamos bem perto des-
sa conquista. Somos líde-
res da categoria Turismo 
e precisamos fazer uma 
prova na ponta dos de-
dos e de forma tranquila, 
sem permitir que a pres-
são dessa decisão influen-
cie no nosso rendimento. 
Precisamos defender esse 
primeiro lugar, sem nos 
preocupar com os adver-
sários, então, teremos que 
manter o foco e não come-
ter erros! Será um dia difí-
cil, porém, prazeroso para 
nós”, comentou o piloto 

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-

Oliveira. Os campeões da 
Turismo serão contempla-
dos com uma viagem para 
Petrópolis, RJ.
A movimentação do certa-
me começou na sexta-fei-
ra, 25, e a partir das 8h do 
sábado, 26, pilotos e nave-
gadores darão início a dis-
puta derradeira. Às 14h, 
está previsto o início da 
confraternização e, poste-
riormente, premiação dos 
melhores participantes. 
Programação - Mitsubishi 
Motorsports 
Campos do Jordão, SP
25 de novembro - Sexta-
feira
17h às 22h - Entrega de 
kits, vistoria, briefing e 
aula de navegação 
Endereço: Centro de 
Eventos André Franco 
Montoro. Rua Eunice So-
lis Alem, s/n - Abernéssia
26 de novembro - Sábado
8h - Início das largadas
14h - Chegada, almoço e 
premiação

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.

Fibria é reconhecida pela 13ª vez 
com o Selo de Empresa Cidadã

A Fibria, empresa brasi-
leira de base florestal e lí-
der mundial na produção 
de celulose de eucalipto, 
recebe nesta sexta-feira 
(18), pela 13ª vez, o Selo 
de Empresa Cidadã, em 
sessão solene na Câmara 
Municipal de Jacareí.
A cerimônia contará com a 
presença do gerente-geral 
Industrial da Fibria, Ale-
xandre Lanna, que deve 
receber o prêmio em nome 
da unidade, e da analista 
de Patrimônio Imobiliário 
da Fibria, Ângela Machu-
ca Dias, que em nome de 
todos os profissionais da 
empresa, será homenagea-
da com o título de Traba-
lhador Cidadão 2016.
 “Temos exercido a nos-
sa cidadania empresarial 
buscando apoiar ações 
que contribuam para o de-

senvolvimento social das 
comunidades vizinhas a 
nossas operações. O prê-
mio que a Fibria recebe 
hoje mostra que estamos 
no caminho certo e que 
evoluímos no fomento ao 
desenvolvimento social da 
região e melhoria da quali-
dade de vida das pessoas”, 
disse Alexandre Lanna, 
gerente-geral Industrial da 
Fibria. Para a analista de 
Patrimônio Imobiliário, 
integrar a premiação que 
reconhece empresas que 
privilegiam ações de res-
ponsabilidade social e sus-
tentabilidade é muito gra-
tificante. “É muito bom ser 
parte de uma empresa que 
promove e incentiva que 
os profissionais integrem 
ações que fomentem a mo-
bilização social para o bem 
comum. Sinto-me privile-

giada em representar meus 
colegas que, assim como 
eu, vestiram a camisa e se 
tornaram voluntários em 
prol do benefício da co-
munidade”, disse Ângela. 
Assim como a analista, 
diversos profissionais da 
empresa também se desta-
caram por meio das ações 
sociais, como: Carolina 
Augusta Yansen, Helena 
Alves de Melo, Fabiana 
Helena de Jesus Roberto, 
Amanda Barros de Olivei-
ra dentre outros.
O Selo Empresa Cidadã 
foi criado em 2001, pelo 
Decreto Legislativo 196, 
com o objetivo de difundir 
as práticas de responsabi-
lidade social das empresas 
que atuam em Jacareí, em 
reconhecimento aos in-
vestimentos e ações feitas 
para a comunidade.


