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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté inaugurou 
nova sede do Centro de Controle 

de Zoonoses

Prefeitura de Pinda
inicia cadastro

eletrônico para aquisição
de casa própria

Prefeitura de Pinda inicia 
fiscalização no Pedágio 

do Atanázio

Festival de Inverno de 
Campos começa no

dia 1° de Julho

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté inaugurou nesta 
sexta-feira, o novo prédio 
do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ). Com 
uma nova estrutura, com 
mais de 1.000m², os 500 
animais atendidos irão 
dispor de um espaço mais 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Habitação, está 
iniciando o cadastro ele-
trônico de todos os mora-
dores da cidade com renda 
até 4 mil reais, que tenham 
interesse em adquirir a 
casa própria.
Para realizar o cadastro, 
é necessário acessar o 
site oficial da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br), rolar até a parte 
inferior da página e clicar 
no banner “Cadastro Ha-
bitacional para Munícipes 
com Rendimento de até 
R$4000,00/Mês”. Lá, o 
munícipe encontrará a fi-
cha de cadastro para pre-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Muni-
cipais e do Departamento 
de Trânsito, iniciará, na 
próxima semana, efetiva 
fiscalização no pedágio 
municipal localizado na 
Estrada Municipal do Ata-
násio.
De acordo com informa-
ções da diretora de Trânsi-

No dia 1° de Julho, come-
ça o 48° Festival Interna-
cional de Inverno de Cam-
pos do Jordão. Serão mais 
de 60 apresentações na ci-
dade, de algumas das mais 
reconhecidas orquestras 
do país e artistas consagra-
dos em todo o mundo.
A abertura oficial será no 
Auditório Claudio Santo-
ro, no sábado às 20h30, 
com um concerto da Osesp 
sob a regência de sua di-
retora musical e regente 
titular Marin Alsop, tendo 
como solista convidado o 
pianista japonês Makoto 
Ozone. O repertório reú-
ne obras de três compo-
sitores das Américas: as 
Variações Concertantes, 
de Alberto Ginastera; as 
Variações Concertantes, 
de André Mehmari (peça 
inédita, especialmente en-
comendada pela Osesp); e 
Rhapsody in Blue, de Ge-

adequado e seguro às suas 
necessidades.
O novo espaço foi adqui-
rido por meio de permuta, 
não tendo custos à muni-
cipalidade. A empresa An-
tares Agropecuária Parti-
cipações entregou o novo 
prédio concluído, levando 

enchimento e o telefone 
para tirar as dúvidas.
De acordo com infor-
mações do secretário de 
Habitação de Pindamo-
nhangaba, Marcus Viní-
cius Faria Carvalho, estão 
sendo lançados na cidade 
mais de três mil imóveis 
classificados como de inte-
resse social e a Prefeitura, 
visando facilitar essa com-
pra via financiamento da 
Caixa Econômica Federal, 
está disponibilizando esse 
cadastro. “São empreen-
dimentos enquadrados na 
faixa um e meio e dois, do 
Programa Habitacional da 
Caixa Econômica Federal, 
e que não necessitam de 

to, Luciana Viana, a ação 
tem por objetivo coibir as 
evasões do pedágio, prin-
cipalmente dos caminhões 
que transitam pelas vias 
municipais e prejudicam 
o pavimento e toda manu-
tenção do sistema viário.
“Quem se evade para não 
pagar pedágio está infrin-
gindo o artigo 209 do Có-
digo de Trânsito Brasilei-

orge Gershwin. Os ingres-
sos estão sendo vendidos a 
R$ 90,00.
No domingo, o destaque é 
para o Festival de Bandas 
que acontece na Concha 
Acústica da Praça do Ca-
pivari com apresentações 
às 12h, 14h e 16h. O Fes-
tival começa com a Banda 
Sinfônica do Exército e na 
sequência sobem ao pal-
co a Banda Sinfônica de 
Cubatão e a Banda Sinfô-
nica Jovem do Estado de 
São Paulo. Gratuito
Também no domingo, 
mais cedo, na capela do 
Palácio, às 11h o espetá-
culo é com o Duo Lucas 
Jordan (flauta) e Fabrício 
Mattos ( violão). No re-
pertório obras de Manuel 
de Falla, Debussy, Ravel, 
Villa-Lobos e Piazzolla, 
entre outros compositores. 
Gratuito
No mesmo dia às 16h30, o 

em conta princípios de 
economicidade, moderni-
dade e preocupação com 
questões ambientais.
A estrutura do CCZ hoje 
comporta um centro cirúr-
gico, sala de curativo, sala 
para coleta de materiais, 
baías individuais e canis 
e gatis individuais e cole-
tivos. Além de refeitório, 
escritório e banheiros para 
atender os 30 servidores 
que atuam nos cuidados 
dos animais.
O Centro de Controle de 
Zoonoses recebe animais 
como cachorros, gatos, 
equinos e bovinos reali-
zando cerca de 300 castra-
ções por mês.

sorteio para aqueles que 
desejam adquirir uma uni-
dade. Basta preencher esse 
cadastro e ser aprovado na 
avaliação da Caixa Econô-
mica”, explicou o secre-
tário. Ele informou ainda 
que essas faixas de finan-
ciamento contam com ju-
ros mais baixos e também 
recebem subsídios do Go-
verno Federal. “Por isso, 
acreditamos que essa é 
uma ótima oportunidade 
de adquirir um imóvel sem 
onerar tanto o salário. Por 
meio do cadastro, nós, da 
Secretaria de Habitação, 
podemos ajudar essas pes-
soas a adquirirem sua casa 
própria”, afirmou. 

ro, que prevê multa grave 
no valor de R$ 195,23, 
além de cinco pontos na 
carteira de habilitação do 
motorista”, explicou a di-
retora.
A fiscalização será feita 
por câmeras instaladas na 
praça de pedágio e moni-
toradas pelo Departamen-
to de Trânsito do municí-
pio.

Auditório Claudio Santoro 
recebe a Orquestra Jovem 
do Estado de São Paulo, 
tendo Cláudio Cruz como 
regente. Ingressos a R$ 
25,00.
A programação continu-
ará durante todo o mês, 
mesclando apresentações 
gratuitas, na Praça do Ca-
pivari, nas Igrejas São Be-
nedito e Capela do Palácio 
e apresentações pagas, no 
Auditório Claudio Santo-
ro.
O Festival é promovido 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura, em parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal. A gestão do Festival 
é da Fundação Osesp que 
traz para a cidade, durante 
um mês um investimento 
de mais de R$ 3 milhões. 
Parte dos recursos é do 
Governo do Estado e ou-
tros foram obtidos por 
meio de patrocínios.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam 
qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, 
aí mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de 
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados pelo fato 
da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre atenta a possíveis situações de 
risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus fi-
lhos da liberdade de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar do laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro 
nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em 
todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapa-
dos e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe 
do alcance das crianças.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesados. 
Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos é muito. 
Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa do homem e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. Dominarás o mundo e 
viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mais vi-
ver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro 
não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás 10 anos como o macaco, pularás de casa em casa de um 
filho para outro e ficarás fazendo macaquices para divertir seus netinhos. 

Mensagens

Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações em vidas passadas. Assim, uma experiência ruim não é 
um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportuni-
dade de se corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para 
chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilu-
sões que nos criam as fantasias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. 
Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer 
não é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira 
de trabalho.  

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.

Quando descanso, descanso no amor.

Bom em tudo, bom em nada.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Haja ou não deuses, deles sempre seremos servo.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. 

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

A vitória pertence aos mais perseverantes.

Em política quando mais ela muda, mais é a mesma coisa.

A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.

Levo no coração quem me deixou na solidão.

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.

Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.

Caraguatatuba lança o maior 
programa de regularização da 

região

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, lançou 
na tarde desta sexta-feira 
(30), durante coletiva de 
imprensa, o maior progra-
ma de regularização que a 
cidade já teve, o “Regula-
riza Caraguatatuba”.
O projeto, considerado um 
dos maiores programas de 
regularização da cidade, 
contemplará a regulariza-
ção Fundiária, do Comér-
cio, Tributos, Ambulantes, 
Quiosques e Obras.
A campanha que será divi-
dida em etapas tem início 
com a Anistia de Tributos, 
com início imediato, com 
prazo de 1 a 31 de julho. 
Para facilitar o atendi-
mento o contribuinte deve 
procurar o setor de Dívi-
da Ativa no Paço Muni-
cipal, com a identificação 
do imóvel e/ou número 
de inscrição, acompanha-
do de cópia de RG e CPF, 
além de requerimento pre-
enchido no local solicitan-
do o benefício.
Em relação aos Tributos, 
de acordo com o prefeito, 
a novidade é o parcela-
mento que poderá ser feito 
em 24 vezes para o IPTU 
e, 6 vezes nos valores dos 
honorários advocatícios 
(sucumbência), que em 
anos anteriores, só podia 
ser pago em parcela úni-
ca. Hoje, o valor estimado 
pela Dívida Ativa do mu-
nicípio.
'Vale destacar que os des-
contos em juros e multas 
são de forma escalonada 

conforme número de par-
celas. Caso o contribuin-
te queira pagar à vista, o 
desconto é de 100%; até 3 
parcelas – 90%; até 6 par-
celas – 80%; até 12 parce-
las – 60%; e até 24 parcelas 
– 40%.
A regularização fundiária, 
em andamento, já benefi-
ciou mais de três mil famí-
lias. Com a regularização, 
o proprietário terá a titu-
laridade do imóvel, além 
dos direitos à água e luz, 
bem como outros serviços 
públicos.
Em resumo, segundo o 
prefeito, o morador que 
tem seu imóvel em regi-
me de posse, passará a ter 
uma escritura definitiva, 
proporcionando seguran-
ça jurídica, valorização do 
imóvel e mais qualidade de 
vida.
Vale ressaltar que a prefei-
tura também está disponi-
bilizando a planta popular 
tanto para a regularização 
como para novas obras, ou 
seja, quem pretende cons-
truir uma casa e atender 
aos critérios exigidos, é só 
procurar a secretaria de 
Urbanismo.
Já a regularização do Co-
mércio, Aguilar Junior ex-
plica que esta é mais uma 
ação inovadora e pioneira 
da sua gestão. Segundo ele, 
cerca de 80% dos comér-
cios da cidade estão em 
situação irregular.  Des-
ta forma, antes de aplicar 
qualquer sanção, o prefei-
to entende que é impres-

cindível algumas ações 
que possibilitem ao contri-
buinte a regularização do 
seu estabelecimento.
“A administração Agui-
lar Junior tem como 
premissa humanizar o 
tratamento a toda popu-
lação, dando-lhes opor-
tunidades de estarem em 
dia com suas obrigações.  
As pessoas querem pagar 
seus impostos, contudo, a 
atual situação econômica e 
financeira do país, não tem 
contribuindo para isso”, 
justificou o prefeito.
Para isso, o prefeito des-
taca que esta é uma gran-
de oportunidade de re-
gularização e que vai 
atingir também diversos 
segmentos, benefician-
do toda a população.  
O programa, conforme ele, 
está dividido em etapas, 
contudo, devido à legis-
lação alguns terão prazos 
fixos.
O “Regulariza Caraguata-
tuba” é uma ação pioneira 
e vai chegar a casa de cada 
munícipe. A campanha 
além de divulgada em es-
cala nas mídias regionais, 
contará também com uma 
van envelopada (adesi-
vada) com a proposta do 
programa, que irá visitar 
todos os bairros levando 
informação a população.
Todas as informações do 
projeto também estarão 
disponíveis no site da pre-
feitura www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br ou nas respec-
tivas secretarias.
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Prefeitura de Taubaté 
apresenta Plano de

Arborização Urbana em 
audiência pública

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté irá apre-
sentar na próxima sex-
ta-feira, dia  30, às 9h, o 
Plano de Arborização Ur-
bana e por consequência, 
o diagnóstico da situação 
da arborização urbana em 
uma audiência pública na 
Câmara Municipal.
O diagnóstico é o resul-
tado dos estudos e levan-
tamentos realizados em 
campo sobre a situação da 
arborização no município 
que subsidiaram a elabo-
ração do Plano de Arbori-
zação Urbana.
O Plano de Arborização 
Urbana é o instrumen-
to técnico, norteador das 
decisões sobre quaisquer 
aspectos relacionados à 
arborização, aplicado às 

condições e características 
do município. É resultado 
da apreciação do conjun-
to de elementos físicos e 
ambientais, os quais foram 
levantados por meio da 
realização de um inventá-
rio, que quantifica custos, 
identifica problemas passí-
veis de redefinição das di-
retrizes de manejo, propõe 
programas de conscienti-
zação e educação ambien-
tal e possibilita a divulga-
ção dos resultados obtidos.
O serviço foi executado 
pela empresa VM Enge-
nharia de Recursos Hídri-
cos Ltda, que por meio de 
um trabalho de amostra-
gem percorreu todos os 
bairros da cidade colhen-
do informações sobre o 
estado fitossanitário das 

espécies árboreas, situa-
ção de poda, existência de 
conflitos da arborização 
com equipamentos urba-
nos, tamanho de copa, ta-
manho do canteiro, dentre 
outras peculiaridades im-
portantes que fazem parte 
do diagnóstico da situação 
atual do município no que 
tange à arborização urba-
na.
A arborização desem-
penha diversas funções 
importantes nas cidades, 
relacionados a aspectos 
ecológicos, estéticos e so-
ciais. As árvores propor-
cionam sombra, amenizam 
a temperatura, aumentam 
a umidade relativa do ar, 
melhoram a qualidade do 
ar e amenizam a poluição 
sonora.

Unidade Móvel de Automação 
Industrial oferece vagas
gratuitas para cursos de

capacitação em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Educação e da Coorde-
nadoria do Ensino Pro-
fissionalizante, firmaram 
parceria com o governo 
do estado, no último dia 4 
de maio, em São Paulo, na 
CETTPRO – Coordena-
doria de Ensino Técnico, 
Tecnológico e Profissio-
nalizante, para a oferta de 
cursos gratuitos, e os pri-
meiros a serem ofertados 
serão através da unidade 
móvel.
O veículo, equipado com 
sala de aula e laboratório 
de capacitação, vai ofere-

cer formação profissional 
na área de automação in-
dustrial. No interior da es-
trutura móvel serão execu-
tados três cursos gratuitos: 
“Sistemas de Automação 
e Controle” (manhã, das 
8h às 12h); “Redes para 
Automação Industrial” 
(tarde, das 13h às 17h) e 
“Aplicação em Aciona-
mento Industrial” (noite, 
das 18h às 22h).
As inscrições estão sendo 
realizadas no Complexo 
Educacional Prof. Edi-
son de Freitas Ramalho, 
15 - Vila André Martins, 
das 8h às 12h e das 14h 

às 17h. A previsão para o 
início das aulas é no dia  
10/07/2017.
A carreta tem capacidade 
para atender turmas de até 
20 alunos e, no total, estão 
disponíveis 60 vagas. As 
capacitações terão duração 
de um mês (100 horas),  
com aulas ministradas de 
segunda a sexta. A carreta 
ficará instalada no interior 
da Escola Ruth Sá, loca-
lizada na Rodovia João 
do Amaral Gurgel, 290 – 
Parque Residencial Maria 
Elmira. Mais informações 
pelo telefone (12) 3655-
5152.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 03/07/2017.

Protocolo : 24 - 27/06/2017
Devedor : PATRICIA APARECIDA CAMARGO RODRIGUES
Documentos : CPF 389.882.768-25
Espécie : CDA

Protocolo : 29 - 27/06/2017
Devedor : JEFERSON DA SILVA TOUCHEN
Documentos : CPF 351.731.178-26
Espécie : CDA

Protocolo : 30 - 27/06/2017
Devedor : FELIPE FERREIRA VERISSIMO
Documentos : CPF 098.667.678-09
Espécie : CDA

Protocolo : 32 - 27/06/2017
Devedor : AMMER KAMAL SALIM VESTUARIO ME
Documentos : CNPJ 12.760.733/0001-03 695
Espécie : CDA

Protocolo : 34 - 27/06/2017
Devedor : MARIA OLIMPIA DA SILVA
Documentos : CPF 841.752.148-87
Espécie : CDA
Protocolo : 17 - 27/06/2017
Devedor : ANA CAROLINA MAGALHAES FONDELI
Documentos : CPF 285.757.028-74
Espécie : CBI

Tremembé, 30 de Junho de 2017.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 155, Termo nº 6579
Faço saber que pretendem se casar BERTINO RAMOS e INES RICARDA 
FÉRES LUCCI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé 
- SP, nascido em 28 de outubro de 1967, de profissão ajudante geral, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Queluz, nº 68, Parque Nossa Se-
nhora da Glória, nesta cidade, filho de BERTINO ANTONIO RAMOS, falecido 
em Tremembé/SP e de MARIA DA PIEDADE MOREIRA RAMOS, de 69 anos, 
nascida na data de 22 de agosto de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Cachoeira Paulista/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 
9 de janeiro de 1977, de profissão professora, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de REY LUCCI, faleci-
do em Taubaté/SP na data de 2 de abril de 1983 e de NADIR FÉRES LUCCI, 
falecida em Taubaté/SP na data de 10 de dezembro de 2013. 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 156, Termo nº 6580
Faço saber que pretendem se casar MARCELO NAKAMURA e PATRICIA 
PRISCILA SADOCO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé - SP, nascido em 23 de janeiro de 1970, de profissão autônomo, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 176, Centro, 
nesta cidade, filho de JOSÉ NAKAMURA, falecido em Tremembé/SP na data 
de 17 de março de 2011 e de TERESINHA PEREIRA, de 83 anos, nascida na 
data de 9 de janeiro de 1934, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Aparecida/SP. Ela é natural de Guarulhos - SP, nascida em 11 de agosto de 
1977, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de HELIO SADOCO, de 64 anos, nascido 
na data de 23 de novembro de 1952, residente e domiciliado no Japão, natural 
Bauru/SP e de ALICE MIDORI SADOCO, de 62 anos, nascida na data de 15 de 
dezembro de 1954, residente e domiciliada no Japão, natural de São Paulo/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. 

SEBRAE oferece 
consultoria
coletiva de
marketing

Se você possui um peque-
no negócio e deseja me-
lhorar o desempenho da 
sua gestão, planejar estra-
tégias para vencer a atu-
al crise econômica e está 
em busca de um trabalho 
personalizado, conheça a 
Consultoria Empresarial 
do SEBRAE.
São Bento do Sapucaí re-
cebe no dia 17 de julho 
a consultoria coletiva de 
marketing, obtenha apoio 
para explorar de forma 
assertiva os canais de co-
municação, atingir me-
tas de vendas ou, ainda, 
construir um marketing de 
relacionamento para sua 
empresa.
Esta consultoria será reali-
zada para os proprietários 

de salões de beleza, cabe-
leireiros (as), barbeiros, 
manicures e esteticistas.
O evento acontece na Casa 
da Cultura Miguel Rea-
le, cujo endereço é Rua 
Sargento José Lourenço, 
número 105, no centro. A 
consultoria é gratuita, mas 
as vagas são limitadas, 
por isso, os interessados 
devem entrar em contato 
com o POSTO DO SE-
BRAE-AQUI.
INSCRIÇÕES
Entre em contato com o 
SEBRAE-AQUI
Praça da Bandeira, 210 – 
Centro
Tel.: (12) 3971-2210
E-mail: empreendedor@
saobentodosapucai.sp.gov.
br
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Rep orienta sobre 
plantas com
propriedades

antiinflamatórias

Nesta semana,  o Rep 
(Roda de Estudo de Plan-
tas), promovido pelo Cpic 
(Centro de Práticas Inte-
grativas e Complemen-
tares) realizou o estudo 
sobre plantas antiinflama-
tórias. As plantas medici-
nais escolhidas para tratar 
sobre o tema foram a erva 
baleeira e a garra-do-dia-
bo.
A erva baleeira pode ser 
utilizada para auxiliar em 
doenças reumáticas, ou 
como anti-inflamatório, 
analgésico e até em pe-
diatria, podendo ser con-
sumida como chá. Já a 
garra-do-diabo auxilia no 
tratamento de artrite reu-
matóide, artrose, bursite, 
fibromialgia, epicondilite 

e tendinite.
O próximo tema será sobre 
plantas que ajudam a con-
trolar a obesidade, no dia 
31 de julho, às 14 horas.  
O evento é gratuito e 
destinado aos profis-
sionais da saúde e inte-
ressados em geral. Para  
participar, é só compare-
cer na sede do Cpic, na 
Rua Albuquerque Lins, 
n°245, em frente ao prédio 
da Receita Federal.
Programação:
31 de Julho – Obesidade - 
Dr. João
28 de Agosto – Herpes - 
Dra. Ticiana
25 de Setembro – Coleste-
rol - Dra. Beatriz
30 de Outubro - Feridas / 
Calêndula

Prefeitura divulga programação dos
312 anos de Pindamonhangaba

Os 312 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva de Pindamonhangaba 
serão comemorados du-
rante todo o mês de julho, 
com atividades culturais, 
esportivas, de lazer e mui-
to mais.
Em um ano que o país 
e, consequentemente, o 
município, atravessam 
um período de crise fi-
nanceira, o princípio da 
economicidade foi a tô-
nica para a formatação da 
programação, contando 
com os esforços de todos 
os setores da administra-
ção municipal e parcei-
ros, para que os eventos 
programados agradem a 
um público diversificado, 
voltado, principalmente, 
para as famílias. “Mesmo 
com a situação financeira 

atual, não poderíamos dei-
xar de realizar os festejos 
comemorativos de aniver-
sário. E estes eventos são 
uma maneira de fomentar 
a economia local atraindo 
turistas para nossa cida-
de”, explicou o prefeito 
Isael Domingues.
A programação será ex-
tensa durante todo os 
mês, principalmente, aos 
finais de semana. “Valo-
rizar artistas regionais e 
diversificar as atrações 
em vários pontos da ci-
dade serão os diferenciais 
deste ano. Além do Par-
que da Cidade, teremos 
ações também no Bosque 
da Princesa, nas praças 
centrais, no Teatro galpão,  
e em parceria com insti-
tuições realizaremos even-
tos nos bairros, além da 

grande novidade que será 
a primeira Festa Julina de 
Moreira César”, comenta 
o coordenador de eventos 
Ricardo Flores.
Na próxima sexta-feira 
(30) começa o primeiro 
evento, o Cavalgar, na Fa-
zenda do Tanque. No mes-
mo final de semana, será 
realizada a 2ª Caminhada 
do Trabiju, desta vez na 
Trilha da Ponte Pênsil, a 
premiação do concurso 
Nacional e Internacional 
de Trovas e Juventrovas, 
a Romaria Fluvial que 
terá paradas no Bosque da 
Princesa e no Mantiqueira, 
uma oficina e a apresenta-
ção teatral Chica Boa, no 
Teatro Galpão.
“Pela primeira vez a Ro-
maria Fluvial que atrai 
participantes de diversas 

cidades do Vale do Paraí-
ba fará uma parada e uma 
solenidade no Bosque da 
Princesa. Este evento vai 
contar com a parceria com 
o Batalhão do Exército”, 
explica Ricardo Flores
O aniversário de emanci-
pação político-administra-
tiva da cidade, comemora-
do em 10 de julho, contará 
com a solenidade de haste-
amento das bandeiras, no 
obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes e a mis-
sa em ação de graças, na 
igreja Matriz.
Os shows de aniversário, 
no Parque da Cidade, es-
tão confirmados. Serão 
dois shows por dia, sendo 
que a abertura será realiza-
da no dia 7 de julho, com 
a centenária Corporação 
Musical Euterpe.
Banda Malta, Sambatu-
que, Sandamí (ex Sambô), 
Banda La Brava, Banda a 
Tropa, Dj Yago e a dupla 
Caio César e Diego com-
pletam a programação de 
shows, que terão os in-
gressos trocados por 1 kg 
de alimento não-perecível, 
para o Fundo Social de So-
lidariedade.
Mais informações em: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br


