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A GAzetA dos Municípios

APAMEX muda local de 
atendimento em Pinda

A APAMEX - Associa-
ção Pindamonhangaba de 
Amor Exigente - irá trans-
ferir os serviços de aten-
dimento e tratamento psi-
coterapêutico para a Casa 
dos Conselhos. 
Os atendimentos antes 
eram feitos na Casa de 
Triagem e mudarão de en-

dereço a partir do dia 1 de 
dezembro.
A Casa dos Conselhos fica 
na Travessa Rui Barbosa, 
n° 3, Centro, atrás do Pa-
lacete 10 de Julho. 
Os atendimentos serão fei-
tos na segunda-feira das 
18h30 às 21h30, terça-fei-
ra e quinta-feira das 8h às 

12h e quarta-feira 7h30 às 
17h.
Todos os atendimentos 
são gratuitos e têm o ob-
jetivo de atender crianças, 
adolescentes e familiares 
com comportamento so-
cialmente inadequados, 
principalmente pelo uso 
de álcool e drogas.

Balé da Cidade de 
Taubaté traz dois

espetáculos de estreia 
no Teatro Metrópole

Em ação solidária o Balé 
da Cidade de Taubaté traz 
dois espetáculos de estreia 
no Teatro Metrópole. 
O primeiro “O que tinha 
de ser” do coreógrafo Fá-
bio Alcântara, no dia 5 de 
dezembro, aniversário da 
cidade, às 19h30. Os in-

gressos poderão ser troca-
dos por produtos de higie-
ne pessoal uma hora antes 
do espetáculo. Os produ-
tos arrecadados serão em 
prol do FUSSTA (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté). 
A segunda estreia será no 

dia 12 de dezembro, às 
19h, da obra “Do amor, 
só sei dançar com você” 
de Gustavo Fataki Olivei-
ra. Os ingressos poderão 
ser trocados por um brin-
quedo. O Teatro Metrópo-
le fica na Rua Duque de 
Caxias, nº 312, no Centro.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 87, Termo nº 6442
Faço saber que pretendem se casar ÁTILA AUGUSTO BERNARDES DA SIL-
VA e LUANA FARIA SILVEIRA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Guaratinguetá - SP, nascido em 21 de dezembro de 1982, de profissão 
funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua João 
Couto, nº 128, Terras de Benvirá, nesta cidade, filho de CARLOS ALBERTO 
DA SILVA, de 70 anos, nascido na data de 12 de fevereiro de 1946, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP e de MARIA JOSÉ 
BERNARDES DA SILVA, de 66 anos, nascida na data de 20 de janeiro de 1950, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Nepomuceno/MG. Ela é 
natural de Barra Mansa - RJ, nascida em 4 de abril de 1988, de profissão pro-
fissional de educação física, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de LUCIANO PAIVA SILVEIRA, falecido 
em Barra Mansa/RJ na data de 15 de setembro de 2014 e de MARINA FARIA 
SILVEIRA, de 65 anos, nascida na data de 28 de março de 1951, residente e 
domiciliada em Barra Mansa/RJ, natural de Bananal/SP. Se alguem souber de al-
gum 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 87, Termo nº 6443
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO SOUSA SANTOS JUNIOR e PÂ-
MELA COSTA DAMASCENO, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo - SP, nascido em 19 de maio de 1997, de profissão barbeiro, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida A, nº 1049, Jardim 
Maracaibo, nesta cidade, filho de FLAVIO SOUSA SANTOS, de 45 anos, nas-
cido na data de 22 de maio de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Iguaí/BA e de ALESSANDRA DE ALMEIDA GARCIA SANTOS, 
de 40 anos, nascida na data de 1 de maio de 1976, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 27 de março de 2000, de profissão estudante, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada na Rua Um, nº 276, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha 
de RAIMUNDO RODRIGUES DAMASCENO, de 48 anos, nascido na data de 
21 de setembro de 1968, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de 
Caratinga/MG e de ROSENI ALVES DA COSTA DAMASCENO, de 53 anos, 
nascida na data de 23 de agosto de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de São José dos Campos/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, 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 86, Termo nº 6441
Faço saber que pretendem se casar EMERSON CARLOS DOS SANTOS e 
JHESSI ZUILA DOS SANTOS MOREIRA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Lorena - SP, nascido em 11 de fevereiro de 1972, de profissão 
líder de caldeiraria, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Or-
quídeas, nº 115, residencial Flor do Vale, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS 
SEBASTIÃO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na data de 1 de janeiro 
de 2014 e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de 68 anos, nascida na data 
de 12 de julho de 1948, residente e domiciliada em Tremembé, natural de Passa 
Quatro/MG. Ela é natural de Cachoeira Paulista - SP, nascida em 9 de março de 
1992, de profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JOAQUIM CLEMENTINO MOREI-
RA, de 62 anos, nascido na data de 4 de maio de 1954, residente e domiciliado 
em Taubaté/SP, natural de Cachoeira Paulista/SP e de TERESINHA MARIA 
DOS SANTOS MOREIRA, de 59 anos, nascida na data de 25 de novembro de 
1957, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Silveiras/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 88, Termo nº 6444
Faço saber que pretendem se casar DEVANIL SILVÉRIO ALVES e LAÍDI 
APARECIDA DOS SANTOS GONÇALVES RUIZ, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Marília - SP, nascido em 4 de abril de 1965, de pro-
fissão autônomo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, KM 138, Una, nesta cidade, filho de ADÃO SILVE-
RIO ALVES e de MARIA MOREIRA ALVES. Ela é natural de Pompéia - SP, 
nascida em 23 de agosto de 1958, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado 
civil viúva, residente e domiciliada na Avenida Tomé de Souza, nº617, Monte 
Castelo, Marília/SP, filha de JUVENTINO GONÇALVES e de MELANIA AN-
TONIA DOS SANTOS GONÇALVES. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 29 de novembro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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CMEI encerra
projeto

lúdico com
participação dos

pais em Pinda

Castolira recebe 
mais 120 árvores 

frutíferas
em Pinda

O CMEI – Centro Munici-
pal de Educação Infantil – 
Frei Reynaldo Nieborg, no 
Santa Cecília, encerrou, 
na última semana, o proje-
to “Brincando e Pintando 
com Ivan Cruz na Educa-
ção Infantil”. Desta vez, 
os pais dos alunos foram 
convidados a conhecer 
um pouco da vida e obra 
do artista plástico brasilei-
ro Ivan Cruz, bem como 
apreciar as atividades rea-
lizadas pelos seus filhos e 
brincar com eles.
De acordo com informa-
ções da gestora da unida-
de, o trabalho com artes 
visuais na educação infan-
til deve respeitar as pecu-

O Loteamento Castolira 
está recebendo ações in-
tensas de educação am-
biental e plantio de árvo-
res, visando conscientizar 
a população para o des-
carte correto de lixo e a 
preservação da natureza. 
Nesta quarta-feira (23), 
mais 120 árvores frutífe-
ras foram plantadas, pela 
parceria entre a Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, comu-
nidade, por meio do pro-
grama Semeando Valores, 
e alunos da escola munici-
pal.
Foram plantadas árvores 
de acerola, ameixa, araçá 
e romã, ao longo da linha 
férrea. Essas espécies fo-
ram escolhidas por serem 
de porte menor e adequa-
das a calçadas, sem dani-
ficar a fiação futuramente.
Com este plantio, são 200 
árvores frutíferas plan-
tadas no bairro, somente 
neste ano, fora as árvores 
de outras espécies. Assim, 
Prefeitura e comunidade 
mais uma vez trabalham 
juntas para levar mais qua-
lidade de vida para o Cas-
tolira, conscientizando os 

liaridades e esquemas de 
conhecimento próprios de 
cada faixa etária e nível 
de conhecimento, a fim de 
desenvolver capacidades 
criativas, sensibilidade, 
percepção e imaginação.
Além de desenvolver as 
capacidades artísticas, 
a professora responsá-
vel pelo desenvolvimen-
to do projeto teve a idéia 
de resgatar as brinca-
deiras citadas no livro.  
Para tanto, a foram con-
feccionadas e as crianças 
puderam brincar com a 
peteca e o pé de lata, bem 
como as bolinhas de sa-
bão, boneca, pipa, boli-
nhas de gude, entre outras. 

moradores desde sua in-
fância.
Os alunos da escola mu-
nicipal Professora Julieta 
Reale se divertiram du-
rante o plantio e puderam 
aprender sobre a importân-
cia de preservar e ajudar a 
cuidar das mudas planta-
das. A intenção é que as 
crianças sejam multipli-
cadoras e levem aos ami-
gos e familiares essa nova 
consciência ambiental.
A equipe do Semeando 
Valores aproveitou a oca-
sião para realizar a limpe-
za da área que recebeu as 
novas mudas, executando 
assim, uma ação também 
contra o Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.
Além do plantio das ár-
vores, foi realizada uma 
palestra e demonstração 
sobre a maneira corre-
ta de se realizar a com-
postagem, que é uma  
forma de reaproveitar os 
restos de alimentos para 
a formação de adubo, evi-
tando assim que grandes 
quantidades de lixo sejam 
destinadas ao aterro sani-
tário da cidade.
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Brasileira pode 
ganhar

o prêmio Nobel 
de medicina ano 

que vem
Maria do Carmo de Oliveira 
foi indicada pela pesquisa 
desenvolvida em universida-
de brasileira que pode pro-
mover o avanço nos estudos 
para a cura do câncer”
Começamos a manchete des-
ta matéria com uma notícia 
falsa, pelo menos por ora. 
Na realidade há uma grande 
torcida e uma enorme mo-
vimentação para que em um 
futuro próximo, este “ano 
que vem” possa significar 
realmente o próximo ano. A 
notícia fictícia faz parte da 
nova campanha do Baobá – 
Fundo para Equidade Racial, 
que é a única organização 
brasileira voltada exclusiva-
mente a investir em projetos 
e ações em prol da equidade 
racial. 
Para marcar o mês em que 
se comemora a Consciência 
Negra, a campanha que visa 
chamar a atenção das pes-
soas quanto a importância 
de oferecer oportunidades 
igualitárias nas esferas sócio 
econômicas, salienta que a 
igualdade entre as pessoas 
vai beneficiar mutuamente 
brancos e negros.  Partindo 
do princípio de que a res-
ponsabilidade para alcançar 
este objetivo é de todos os 
brasileiros, o Fundo Baobá 
acredita que uma sociedade 
mais justa e democrática ten-
de a reconhecer todos os seus 
talentos e com eles produzir 
mais riquezas e menos desi-
gualdades.
A campanha do Fundo Bao-
bá vai trabalhar com uma 
linha fictícia de notícias nas 
redes sociais, com a proposta 
de projetar um futuro onde a 
equidade racial seja uma rea-
lidade e, partindo desta pre-
missa, vai ao longo do proje-
to mostrar que a igualdade de 
oportunidades criadas para 
brancos e negros poderia le-
var o país a uma posição de 
destaque em diversas áreas 
no cenário mundial, como 
por exemplo, ter brasileiros 
indicados a prêmios inter-

nacionais ou ter empresários 
entre os mais bem sucedidos 
nos rankings mundiais.  
“Queremos com esta cam-
panha desafiar as pessoas a 
realmente pensarem fora da 
caixa e entenderem a impor-
tância que existe na criação 
de mecanismos que possi-
bilitem a equiparação nas 
oportunidades que são ofere-
cidas para brancos e negros. 
Acreditamos que através 
desta igualdade um futuro de 
oportunidades se abrirá para 
todas as raças, mas esta rea-
lidade só poderá ser mudada 
se houver um engajamento 
massivo de todos os brasilei-
ros e é este o nosso objetivo 
com a campanha “Um futuro 
com equidade racial é uma 
conquista para todos”, expli-
ca o Professor Hélio Santos 
presidente do Conselho do 
Fundo Baobá.
Para participar da campa-
nha é simples, basta acessar 
a página no Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/
fundobaoba/?fref=ts ) ou o 
site www.baoba.org.br, para 
mais  informações sobre a 
causa e os projetos apoiados 
pelo Fundo Baobá e saber 
como é possível contribuir 
com doações.
Sobre o Fundo Baobá
O Fundo Baobá é uma orga-
nização sem fins lucrativos 
cuja missão é promover os 
direitos humanos por meio 
de ações voltadas à equidade 
racial no Brasil. Criado em 
2011, visa mobilizar pessoas 
e recursos, seja no Brasil e 
no exterior, para apoiar pro-
jetos pró-equidade racial de 
organizações da sociedade 
civil (OSCs) afro-brasileiras 
e promover a filantropia para 
a justiça social no País. O 
Fundo Baobá busca também 
apoiar esforços que contri-
buam para a sustentabilida-
de político-financeira destas 
OSC’s, mantendo sua contí-
nua capacidade de implantar 
projetos efetivos. Mais infor-
mações: www.baoba.org.br
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se 
assustaram ao ver estranhos amimais que davam saltos in-
críveis. Imediatamente, chamaram um nativo (os aborígenes 
australianos são extremamente pacíficos) e perguntaram qual o 
nome do animal. Os indígenas sempre repetiam “kan ghu ru” e, 
portanto, o adaptaram ao inglês “kanguroo” (canguru). Depois 
os lingüistas descobriram o significado, que era muito claro, os 
indígenas estavam dizendo “não te entendo”.
***
 Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combi-
nações químicas, forças nucleares, tudo isso representa formas 
de energia e são todas formas diferentes da mesma coisa, pois 
cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir a luz e um remo girando 
rapidamente na água pode produzir calor. O magnetismo pode 
ser transformado em eletricidade, as explosões químicas em 
movimento, as reações nucleares em sons e assim por diante.
***
Cinco motivos para beber água de manhã

1º.) Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornan-
do mais fácil a absorção de nutrientes.
2º.) Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3º.) Ajuda a perder peso. Beber 500 mls. de água pela manhã 
faz seu metabolismo trabalhar 25% mais rápido.
4º.) Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, 
resultando numa pele macia e brilhante.
5º.) Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em 
suas funções diárias e combatendo infecções.

Humor

Um certo candidato a deputado procurou um “pai de santo” pra 
fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas 
próximas eleições. O “pai de santo” começa a jogar os búzios e 
invocar os orixás. O babalorixá faz uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma 
enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e esta indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zim fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zim fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um oficial federal muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao 
proprietário, um velho fazendeiro: 
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de 
plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas 
bandas por que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal co-
migo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao proprietário e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar 
em qualquer propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a 
nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas, e volta para os 
seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o 
oficial do governo federal correndo em direção dele, para sal-
var a sua própria vida, sendo perseguido pelo touro Diamante, 
o maior touro das redondezas. A cada passo que dava o touro 
chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre para a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Por que Deus criou os irmãos?

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e 
a lealdade de um irmão significam mais do que as palavras 
podem expressar. Um irmão compartilha das travessuras, dos 
sonhos e dos castelos de areia, dos cochichos e das brincadei-
ras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando a gente cresce 
deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pequenas 
coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, quando Deus criou 
os irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e 
amar durante toda a vida.
***
Segundo uma lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava 
muito mal com a sogra. Desesperada, pediu a um sábio, que lhe 
desse algumas ervas para envenenar a mulher e recomendou 
para que ela fizesse o chá e que a mãe do seu marido ingerisse 
um pouquinho de chá por dia e que era para não levantar sus-
peita e que mantivesse uma relação cordial com ela. A jovem 
assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua 
delicadeza tinha conquistado a mulher. As duas viviam como 
mãe e filha. A moça voltou, desesperada, ao sábio pedindo um 
antídoto para recuperar a saúde da sogra. Sorrindo, ele lhe disse 
que as ervas não eram venenosas e sim curativas.

Pensamentos, provérbios e citações

Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.

Não julgue sem conhecer.

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apenas os reconhece.

Nenhuma herança é tão rica quanto à honestidade.

MISCELÂNEA
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AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
AUXILIAR DE LIMPEZA 
– INDUSTRIAL
BORDADEIRA
COSTUREIRA
COZINHEIRA(O) CO-
MERCIAL
COZINHEIRA(O) INDUS-
TRIAL
DIVULGADOR
INSTALADOR DE ALAR-
MES PARA RESIDÊNCIAS 
E COMÉRCIOS
INSTALADOR DE AR-
CONDICIONADO
INSTALADOR DE CA-

Balcão de Empregos 
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no 
Balcão de Empregos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVA-
MENTE, para EMPRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar detalhes 
sobre as vagas por telefone a munícipes interessados em concor-
rer a vagas de empregos*.

LHAS
LAVADEIRA (COM EXPE-
RIÊNCIA NA ÁREA CO-
MERCIAL)
MECÂNICO DE MÁQUI-
NAS INDUSTRIAIS
MECÂNICO DE REFRI-
GERAÇÃO
OPERADOR DE RETRO-
ESCAVADEIRA
PADEIRO CONFEITEIRO
PASSADEIRA (COM EX-
PERIÊNCIA NA ÁREA 
COMERCIAL)
PIZZAIOLO
SALGADEIRA
SUSHIMAN

Prefeitura de Taubaté 
realiza sorteio de 864

unidades habitacionais

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, realiza no dia 8 
de dezembro, às 9h, o sor-
teio de 864 unidades habi-
tacionais do conjunto ha-
bitacional Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Hori-
zonte. O evento acontece 
no ginásio da Associação 
dos Empregados no Co-
mércio de Taubaté, à rua 
Juca Esteves, 500, Centro.
O empreendimento, lo-
calizado na Av. Francis-
co Alves Monteiro, s/n, é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Taubaté, a Caixa 
Econômica Federal, como 
gestora do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida 
(Governo Federal), Casa 
Paulista (Governo Esta-
dual), e o gestor do em-
preendimento, Banco do 
Brasil. Para fazer parte do 
programa habitacional do 
município é necessário ter 
registro no Cadastro Úni-
co do Governo Federal.
Todos os beneficiários que 
participarão do sorteio 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 

sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São 3 condomínios com 18 
torres cada e 16 apartamen-
tos por torre; totalizando 
288 apartamentos em cada 
um. Todos os apartamen-
tos possuem 50 m², com 
sala, 2 quartos, 1 banheiro, 
cozinha e área de serviço.  
O local também conta com 
playground, área de lazer 
com churrasqueira, quadra 
poliesportiva e garagem.
A atual gestão já entregou 
no bairro do Barreiro 108 
unidades habitacionais 
(Conjunto Habitacional 
Benedito Capelleto), e 
mais 320 (Conjunto Habi-
tacional Sérgio Lucchiari).
Em 2013 foram entre-
gues 62 moradias no 
 Quinta das Frutas. Além 
disso, outras 832 unida-
des estão em construção 
no Vista das Palmeiras no 
Barranco, e mais 640 uni-
dades já estão pré-aprova-
das para a região do Quin-
ta das Frutas.
Serviço: Sorteio das uni-
dades habitacionais do 
Conjunto Habitacional 
Francisco Alves Monteiro
Data: 8 de dezembro
Horário: 9h
Local: Associação dos 
Empregados no Comércio 
– Av. Juca Esteves, 500 – 
Centro.
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Centro de
Convivência do 

Idoso realiza 
festa de

encerramento 
de 2016

O Centro de Convivência 
do Idoso “Darcy Nunes do 
Nascimento” realizou na 
última sexta-feira, 25 de 
novembro, a festa de en-
cerramento das atividades 
de 2016.
Os idosos passaram uma 
tarde animada com músi-
ca, fantasias e até apresen-
tação das funcionárias da 
Secretaria.

Atualmente, o Centro de 
Convivência atende 800 
idosos, dos mais diferentes 
bairros do município, que 
participam de atividades 
como: coral, dança, alon-
gamento, hidroginástica, 
aulas de informática e pas-
seios culturais.
O prédio fica localizado na 
rua Ismênia de Mattos Ri-
bas, 106, na Vila Marli.


