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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, lan-
ça o projeto Escolinha de 
Basquete. No primeiro 
ano serão atendidos so-
mente meninos nascidos 
nos anos 2005 e 2006. 

O início das aulas está mar-
cado para o próximo dia 10.
Para a inscrição é neces-
sário comparecer na sede 
da Secretaria, das 8 às 18h, 
e pedir a ficha de inscrição.
Os treinos serão 
realizados todas as 

terças e quintas-feiras das 
18h30 às 20h no ginásio 
da CTI. A Secretaria de 
Esportes fica na Rua Ed-
mundo Morewood, s/n, 
Estiva. Mais infor-
mações pelo telefo-
ne (12) 3624-8740.

Prefeitura de  
Taubaté lança  
Escolinha de  

Basquete em maio

A equipe de atletismo 
de Taubaté conquistou 
o 1º lugar com Maria 
Ferraz na 4ª etapa do 
torneio da Federação 
Paulista da modalidade 
neste final de semana, 
em São Bernardo do Campo.
A atleta venceu os 5.000 
m, ficou em 2º nos 3.000 
m e na 5ª colocação nos 
1.500 m. Com os resulta-
dos, Maria garantiu vaga 
na Seleção Brasileira para 
o evento teste Ibero-a-
mericano, que contará 

com cerca de 20 países. 
No masculino, Willian 
Santos também conquis-
tou a vaga. A convocação 
para a seleção aconte-
ce na próxima semana.
Antônia Keyla foi 
outro destaque com 
a 1ª colocação nos 
3.000 m com obstácu-
lo, na categoria sub20.
R e s u l t a d o s :
Maria Ferraz – 1º lugar 
5.000 m/ 2º lugar 3.000 
m/ 5º lugar 1.500 m
Jessica Bueno – 4º lu-

gar 800 m/ 6º lugar 1.500 
m/ 4º lugar 3.000 m
Jeison Viana – 5º lugar Lan-
çamento do Martelo Sub18
Fabiana Cristina – 
4º lugar 10.000 m
Frederico Abraão 
– 5 lugar 5.000 m
Kaynã Junior – 2º lugar 
3.000 m c/obstáculo Sub20
Vinicius Rocha – 5º lu-
gar 1.500 m Sub23
Antônia Keyla – 1º lu-
gar 3.000 m c/obstáculo
Lineker Lucca – Ar-
remesso do Peso.

Atletismo de Taubaté 
vence e garante vaga 
na Seleção Brasileira

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitu-
ra de Taubaté realizou 
neste domingo, 24, o 1º 
Domingo no Parque de 
2016. O evento foi no Sí-
tio do Pica Pau Amarelo e 
contou com a participa-
ção de aproximadamente 
600 pessoas du-

rante todo o dia.
Entre as atrações, os par-
ticipantes puderam cur-
tir brincadeiras recreati-
vas e lúdicas como: ping 
pong, xadrez gigante, 
slackline, taco, paraque-
das, pintura de rosto, 
brincadeira de cor-
da, entre outras.

O objetivo é atrair as 
famílias da cidade para os 
parques, oferecendo op-
ções de atividades que pro-
porcionem momentos de 
lazer nos finais de semana.
O próximo Domingo no 
Parque acontece no dia 1º 
de maio, das 9h às 13h, no 
Parque Jardim das Nações.

Prefeitura realiza 
1º Domingo no Parque 

do ano em Taubaté

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté foi destaque em 
provas neste final de se-
mana, no interior de São 
Paulo.  Em Cajurú, Luan 
da Matta venceu a Copa 
São Paulo neste domingo, 
24. O ciclista já havia con-
quistado a vitória da Pro-
va Tiradentes, em Cam-
pinas, no último dia 21.
Em São José dos Cam-
pos, pelo Campeonato 
Valeparaibano, a equipe 
esteve representada no 
pódio em praticamen-
te todas as categorias. 

Na Sênior B, José Dióge-
nes Fernandes de Araú-
jo foi o 1º colocado. Na 
Júnior, Lucas Shimazu fi-
cou com a 2ª colocação. 
Já na Elite, Márcio Vi-
cente (2º), Márcio Ferrei-
ra Bigai (3º), João Ayres 
(4º) e Victor N. Barbosa 
(5º) praticamente domi-
naram o pódio. Na In-
fanto Juvenil, Malcolm 
Vinicius Rodrigues dos 
Santos ficou em 5º lugar.
Na Grande São Paulo, 
Valmir de Jesus venceu 
a Copa Barueri na cate-

goria Máster A e teve a 
companhia de Israel No-
gueira (3º) entre os me-
lhores. Pela Máster B, 
João Carlos Motta tam-
bém ficou em 1º e na Sê-
nior B, Luiz Otavio Pe-
reira foi o 3º colocado.
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura e é patrocinada  
por Arroz e Feijão Taru-
mã, JL Indústria de Peças 
Técnicas, Colégio Cotet, 
Mauro Ribeiro Sports, 
Spiuk, UpStore Tauba-
té, Portal R3 e Bike76

Ciclismo de Taubaté 
domina competições 

no interior de  
São Paulo
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
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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.

EXPEDIENTE

Mais de 1.700 atletas já es-
tão inscritos para participar 
da 4ª edição do Desafio das 
28 Praias, que acontece no 
próximo sábado, 30 de 
abril, na região sul de 
Ubatuba. O percurso pos-
sui um total aproximado 
de 42.200 metros, inician-
do na Praia da Tabatin-
ga com término na Praia 
Dura (sentido Caraguá
-Ubatuba). O horário da 
largada da prova é às 7 ho-
ras da manhã e com che-
gada e premiação previs-
to para o início da tarde.
A prova tem duas cate-
gorias: solo (masculino 
e feminino), com circui-
tos de 42 km ou 21 km, 
e revezamento (mascu-
lino, feminino ou mis-
to), com 42 km percorri-
dos por até cinco atletas. 
As 28 praias percorridas 
no percurso são: Taba-
tinga, Galhetas, Figuei-
ra, Ponta Aguda, Mansa, 

Lagoa, Simão, Saco das 
Bananas, Raposa, Caçan-
doquinha, Caçandoca, 
Pulso, Maranduba, Sapê, 
Pontal, Lagoinha, Oeste, 
Peres, Bonete, Grande do 
Bonete, Deserto, Cedro, 
Fortaleza, Brava da fortale-
za, Costa, Vermelha do sul, 
Brava do sul e Praia Dura.
Estímulo à economia local
O Desafio das 28 Praias 
é um evento que já cons-
ta do Calendário Tu-
rístico do município, 
principalmente por atrair 
um grande público para 
a cidade, o que também 
reflete e contribui com 
a economia local. Os par-
ticipantes da prova e seus 
acompanhantes ativam 
diversos serviços como 
refeição, hospedagem, 
transfer, staff, academias 
e grupos de corrida e de 
diversas cidades e países.
Pesquisa realizada 
pelo Observatório da 

Secretaria de Turismo 
de Ubatuba (Setur) jun-
to a uma amostra dos 
participantes da prova 
mostra que cada atle-
ta traz para a cidade pelo
menos dois acompa-
nhantes. Em 2015, isso 
significou 3.320 pesso-
as presentes em Ubatu-
ba em função da prova. 
Ainda segundo o Obser-
vatório, a estimativa de re-
cursos deixados para a ci-
dade nos diversos serviços 
utilizados durante sua es-
tadia foi de R$ 244.655,00.
“Ubatuba é uma das pou-
cas cidades de todo o lito-
ral paulista a fazer esse tipo 
de estudo, que nos ajuda a 
orientar os investimentos 
em turismo e a potencia-
lizar a economia local”, 
explica Claudinei Ber-
nardes, diretor do De-
partamento Desen-
volvimento e Turismo 
Sustentável da Setur 

Ubatuba recebe 4ª edição do 
Desafio das 28 Praias

Teatro terá oficina e  
espetáculo de dança 

gratuitos

A E² Cia de Teatro e Dança 
realiza, em Pindamonhan-
gaba, duas apresentações 
do espetáculo “Baleia”, no 
Teatro Galpão, na quinta 
(28) e sexta-feira (29), às 
20 horas. O grupo ofe-
recerá, ainda, a oficina 
“O Acaso na Criação em 
Dança”, para estudantes de 
dança, teatro e artistas em 
geral, na sexta-feira (29), 
das 14 às 17 horas. Todas 
as atividades são gratuitas.
Os ingressos para os 
dois dias de espetácu-
lo devem ser retirados 
na bilheteria do Teatro 
Galpão, uma hora antes 
de cada apresentação.  
O projeto da E² Cia de 
Teatro e Dança é realiza-
do por meio Proac – Pro-
grama de Ação Cultural 
de 2015 – do governo do es-

tado, com apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.
E s p e t á c u l o
O trabalho de dança “Ba-
leia” é inspirado na obra 
literária de Graciliano 
Ramos, Vidas Secas, a 
partir do olhar da cachor-
ra Baleia. Na seca descrita 
pelo autor, o vazio do es-
paço parece coincidir com 
a fragilidade (e talvez a 
brutalidade) da existência 
humana. Neste espetácu-
lo, a cenografia e a trilha 
sonora perseguem este 
vazio e este coincidir, um 
campo fértil onde o cor-
po encontra apoio para 
seus dizeres coreográficos. 
Em cena, Eliana de San-
tana e Leandro de Souza 
buscam transpor para a 
linguagem corporal a ari-
dez presente no romance, 

c r i a n d o 
uma poética do cor-
po como deserto. Após 
a apresentação, have-
rá uma conversa com o 
público. Recomendado 
para maiores de 14 anos.
O f i c i n a
Ministrada por Eliana de 
Santana (corpo) e Her-
nandes de Oliveira (luz), 
a oficina introduz práticas 
de trabalho corporal e de 
criação cênica a partir do 
acaso, como recurso de 
levantamento de material 
criativo e codificação es-
tética. São 20 vagas. As 
inscrições já estão aber-
tas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura, que 
fica na Praça Barão do 
Rio Branco, 22, centro. 
Informações pelo telefone 
3643-2690 e 3642-1080. 
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Pindamonhangaba terá 
3 etapas da vacinação 

contra H1N1
A vacinação contra H1N1 
em Pindamonhangaba co-
meça no dia 30 de abril. Na 
cidade, a vacinação será 
realizada em três etapas, 
seguindo determinação do 
Governo do Estado, que 
redistribui as vacinas 
cedidas pelo Mi-
nistério da Saúde.
A primeira etapa da vaci-
nação em Pinda começa 
no sábado (30), com o Dia 
D apenas para crianças de 
seis meses a 5 anos, ges-
tantes, puérperas (mulhe-
res que deram à luz nos 
últimos 45 dias) e trabalha-
dores da saúde. Neste dia, 
serão postos de vacinação: 
a Praça Monsenhor Mar-
condes (das 7h às 13h), o 
Shopping Pátio Pinda (das 
13h às 17h) e, das 8h às 
17h, o Centro de Especiali-
dades Médicas, ESF Nova 
Esperança, ESF Arco-Íris, 
ESF Araretama III, 
ESF Cidade Jardim 
e Rural, ESF Bela 

Vista, UBS Crispim, ESF 
Castolira, ESF Feital e Do-
micílio, ESF Cisas, ESF 
Vale das Acácias, UBS 
Vila São Benedito, ESF 
Cidade Nova, Centro Co-
munitário Jardim Imperial, 
Centro Comunitário Goia-
bal e Rural, Centro Co-
munitário Maricá, ESF 
Campinas, UBS Terra dos 
Ipês II, ESF Cruz Grande, 
ESF Santa Cecília, ESF 
Triângulo, ESF Jardim 
Eloyna, ESF Jardim Regi-
na, Saúde da Mulher e Medi-
cina Preventiva (Unimed).
Em seguida, as pessoas 
desse grupo podem procu-
rar os postos de saúde em 
seu bairro, até o final da 
campanha, em 20 de maio.
Segunda e terceira etapas
A segunda eta-
pa da vacinação em 
Pindamonhangaba será 
no dia 9 de maio, somen-
te para idosos acima de 60 
anos. A partir daí, até o final 
da campanha, os idosos e 

as pessoas da primeira eta-
pa poderão se vacinar nos 
postinhos em seu bairro.
A terceira etapa da va-
cinação contra H1N1 
em Pinda terá início no 
dia 16 de maio, para os 
outros integrantes do gru-
po prioritário: diabéticos, 
pessoas com trissomias 
(como a Síndrome de 
Down), indígenas, obesos, 
população prisional, pes-
soas com doenças crô-
nicas e doenças que 
comprometam a imuni-
dade. A partir dessa data, 
até o final da campa-
nha, todas as pessoas do 
grupo prioritá-
rio que ainda não 
foram vacinadas po-
derão procurar os pos-
tinhos de saúde mais 
próximo de sua casa.
As vacinas cedidas pelo 
Ministério da Saúde se-
rão ministradas somen-
te nas pessoas integran-
tes do grupo prioritário. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 4, Termo nº 6277
Faço saber que pretendem se casar RENATO MARTINS PEREIRA GIRATO e GISELLE YURI PEREI-
RA FUGIKAWA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 27 de abril de 1985, de 
profissão médico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Ataulfo Alves, nº 337, Campos 
do Conde I, nesta cidade, filho de VALDIR GIRATO, residente e domiciliado em Sorocaba/SP e de SONIA 
MARTINS PEREIRA GIRATO, residente e domiciliada em Campo Limpo Paulista/SP. Ela é natural de 
Passa Quatro - MG, nascida em 9 de abril de 1984, de profissão médica, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Tenente Viotti, nº 100, Centro, filha de EDSON KENDI FUGIKAWA e de CLÁU-
DIA MARIA MOTA PEREIRA FUGIKAWA, residentes e domiciliados em Passa Quatro/MG. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. 
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CAS atende 1.089  
reclamações em três 
meses em Taubaté

Bibliotecas do distrito 
receberão contação de 

história em Pinda

Festival de música da 
Juventude de Pinda está 
com inscrições abertas

O balanço trimestral das 
atividades desenvolvidas 
pelo CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté mostra que 
nos últimos quatro anos 
aumentou em 382,10% o 
número de atendimentos 
a reclamações e denún-
cias feitas pela população.
A lista de reclamações 
é variada e envolve, por 
exemplo, focos de cria-
douros do mosquito Ae-
des aegypti, escorpiões, 
enxames de abelhas, in-
festação de roedores, 

Nos dias 25 e 27 de abril, 
as Bibliotecas da Vila São 
Benedito e de Moreira 
César estarão receben-
do a equipe da Brinque-
doteca, que apresentará 
a história “As aventuras 
de João e Maria”. Os in-O III Festival de Músi-

ca da Juventude está com 
inscrições abertas para 
os novos talentos da ci-
dade. O Festival é divi-
dido em duas categorias: 
composição inédita e in-
terpretação e ambas as 
categorias terão prêmios 
para os primeiro, segun-
do e terceiro colocados.

pombos e a presen-
ça de morcegos.
Entre janeiro e março 
de 2012, foram atendi-
das 285 reclamações. 
O número saltou para 
1.089 no primeiro tri-
mestre deste ano (confi-
ra os números abaixo).
Como o número de de-
núncias encaminhadas ao 
CAS também sobe a cada 
ano, são estabelecidos cri-
térios que definem a prio-
ridade nos atendimentos. 
Entre estes critérios, por 
exemplo, estão a gravi-

teressados em agendar a 
participação devem ligar 
na Biblioteca Vereador 
Rômulo Campos D’Ara-
ce (Bosque) 3645-1701.
As datas disponíveis para 
agendamento são: dia 25 
(segunda-feira), na Bi- As inscrições podem ser 

feitas até o dia 4 de maio, 
no Departamento de Cul-
tura ou via correio, no en-
dereço Praça Barão do Rio 
Branco, 22, Centro. Podem 
se inscrever pessoas de 15 
a 29 anos e caso o candi-
dato seja menor de idade 
é necessária a autorização 
do pai ou responsável.

dade do caso denuncia-
do e a possibilidade de 
transmissão desencade-
ada (no caso de focos de 
criadouros do mosquito).
O CAS de Taubaté fica na 
rua vereador José Roberto 
Bueno de Mattos, 235, Jar-
dim das Nações. O telefone 
de contato é o 3635-4091.
Evolução nos atendimen-
tos de janeiro a março
2012 – 285
2013 – 553
2014 – 547
2015 – 901
2016 – 1.089

blioteca Maria do Carmo 
Silva Gomes (Vila São 
Benedito), às 8h30, 10h, 
13h30 e 15h. E dia 27 
(quarta-feira), na Biblio-
teca Maria Bertha César 
(Moreira César), também 
às 8h30, 10h, 13h30 e 15h. O Festival será realizado 

do dia 18 a 22 de maio 
na Praça da Bíblia e os 
vencedores serão pre-
miados com um troféu e 
dinheiro. O evento é or-
ganizado pelo Espaço Ju-
ventude com o apoio da 
Secretaria de Cultura e foi 
instituído pela Lei 5.581, 
de 5 de novembro de 2013.

Empresas lançam  
pedras fundamentais 

em Taubaté
Empresas ligadas aos seto-
res de energias renováveis, 
peças automotivas e ali-
mentos promoveram esta 
semana o lançamento da 
pedra fundamental de no-
vas unidades em Taubaté.
Juntas, Eletric Dreams, 
Enquil Manutenção e 
Decapagem e Campos 
& Campos represen-
tam investimentos de 
US$ 8,7 milhões e ge-
ração de 240 empregos 
diretos. As áreas doadas 
totalizam 45,2 mil m².
As empresas foram be-
neficiadas com doações 
de áreas aprovadas pela 
Câmara de Taubaté, com 
base na Lei Complemen-
tar 184/2008 e suas altera-
ções. A legislação dispõe 
sobre os incentivos fiscais 
para empresas que preten-
dem se instalar no municí-
pio e para as que já estão 

instaladas e pretendem 
ampliar suas atividades. O 
objetivo é promover a ge-
ração de empregos e renda.
Na próxima semana, as 
solenidades de instala-
ção de novas empresas no 
município têm sequência, 
com quatro agendas con-
firmadas sempre às 10h.
Na segunda-feira, dia 25 
de abril, é a vez da WDF 
Consultoria de Aviação 
Ltda. A empresa, ligada à 
aviação em geral, foi be-
neficiada com uma área 
de 37,34 mil m² e tem pre-
visão de investir US$ 4,5 
milhões com a geração 
de 80 empregos diretos.
A Kaldermec Solução em 
Calderaria Ltda. lança a 
pedra fundamental de sua 
unidade na terça-feira, dia 
26 de abril. A área doada 
mede 10,23 mil m² e os 
investimentos previstos 

são de US$ 2,6 milhões 
e geração de 120 em-
pregos diretos, com atu-
ação em serviços de 
caldeiraria em geral e 
manutenção industrial.
Já na quarta-feira, dia 27 
de abril, é a vez da Aero-
brás Indústria Aeronáu-
tica Brasileira Ltda. pro-
mover a solenidade de 
lançamento de sua pedra 
fundamental. São 5.000 
m² de área, investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 10 empregos diretos.
A Sartoratto & Moreto In-
dústria de Alimentos Ltda. 
encerra a semana de ceri-
mônias na quinta-feira, dia 
28 de abril. A empresa tem 
foco na fabricação de pão 
de queijo e salgados, re-
cebeu uma área de 3.000 
m² e prevê investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 60 empregos diretos.

A WDF Aviation Servi-
ces promoveu na manhã 
desta segunda-feira, 25 
de abril, o lançamento da 
pedra fundamental de um 
Centro de Serviços de 
Manutenção Aeronáutica.
Com investimentos de 
US$ 4,5 milhões e pre-
visão de geração de 100 
empregos diretos, o em-
preendimento deve con-
centrar serviços de ma-
nutenção de helicópteros 
modelo Esquilo utilizados 
pelo Cavex (Comando de 
Aviação do Exército) e por 
outros órgãos públicos, 
além da iniciativa privada.
De acordo com o proprie-
tário da empresa, Dilson 
Wollmann, também está 
previsto ainda para este 
ano a implantação de um 
serviço de táxi aéreo regio-
nal. Para 2017, a empresa 

planeja a criação de 
um banco de provas 
para turbinas de gran-
de porte, bem como o 
desenvolvimento de 
projetos de engenharia sus-
tentável voltados a comu-
nidades de pequeno porte.
A WDF foi beneficiada 
com a doação de uma área 
de 37,34 mil m² aprovada 
pela Câmara de Taubaté.
A g e n d a
Entre terça e quinta-feira, 
outras três empresas pro-
moverão o lançamento 
da pedra fundamental de 
suas unidades em Taubaté.
A Kaldermec Solução em 
Calderaria Ltda. lança a 
pedra fundamental de sua 
unidade na terça-feira, dia 
26 de abril. A área doada 
mede 10,23 mil m² e os 
investimentos previstos 
são de US$ 2,6 milhões 

e geração de 120 em-
pregos diretos, com atu-
ação em serviços de 
caldeiraria em geral e 
manutenção industrial.
Já na quarta-feira, dia 27 
de abril, é a vez da Aero-
brás Indústria Aeronáu-
tica Brasileira Ltda. pro-
mover a solenidade de 
lançamento de sua pedra 
fundamental. São 5.000 
m² de área, investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 10 empregos diretos.
A Sartoratto & Moreto In-
dústria de Alimentos Ltda. 
encerra a semana de ceri-
mônias na quinta-feira, dia 
28 de abril. A empresa tem 
foco na fabricação de pão 
de queijo e salgados, re-
cebeu uma área de 3.000 
m² e prevê investimentos 
de US$ 500 mil e geração 
de 60 empregos diretos.

WDF anuncia centro de  
manutenção de helicópteros 

em Taubaté

Prefeitura realiza  
doação de mudas de  

árvores em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para cal-
çadas. A doação de abril 
será feita nos dias 28 e 29.
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-

reço para fazer a retirada. 
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode levar até 
30 mudas de plantas, sendo 
12 nativas, cinco frutífe-
ras, dez de pingos de ouro 
e três mudas de árvores 
apropriadas para calçadas.
De acordo com as informa-
ções do Departamento de 

Meio Ambiente, as pesso-
as que pegarem as mudas 
neste mês podem retirá-las 
novamente após 60 dias.
A doação é realizada no 
Viveiro Municipal, na rua 
Noel César Pires, s/nº, 
próximo ao Maricá. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.


