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A GAzetA dos Municípios

Domingo é marcado
pela 1ª etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida

de Rua no Itaim

Prefeitura de Taubaté 
inaugura Shopping

Popular

Cerca de mil atletas par-
ticiparam neste domingo, 
dia 30 de julho, da 1ª etapa 
do Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, no Parque 
do Itaim. A próxima etapa 
é no dia 17 de setembro, 
no Sesc.
Este ano o circuito será 
realizado em quatro eta-
pas, dividas em masculino 
e feminino, em 13 moda-
lidades, de acordo com a 
idade dos participantes, a 
partir dos sete anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência. Além das catego-
rias mencionadas, o even-
to irá realizar uma etapa 
exclusiva para crianças de 
até 12 anos.

A Prefeitura Taubaté inau-
gura na próxima terça-fei-
ra, dia 1º de agosto, às 9h, 
o Shopping Popular.
O prédio, situado na re-
gião central do município, 
ao lado do Mercado Muni-
cipal, conta com 1.653,50 
m² de área construída, com 
136 boxes ocupados pelos 
ambulantes que atuavam 
na praça Dom Epaminon-
das e adjacências. Os co-
merciantes participaram 
em março deste ano do 
sorteio da ordem de ocu-
pação dos espaços.
Além das lojas, o espa-
ço abrange uma sala para 

O evento contará com 
diferentes distâncias de 
acordo com a idade dos 
corredores, sendo as pro-
vas de 5.000m para os ins-
critos maiores de 17 anos.
A 3ª etapa acontece no dia 
29 de outubro no Parque 
do Sedes e a 4ª e última 
no dia 2 de dezembro, na 
Avenida do Povo.
No dia 12 de outubro, a 
corrida infantil será reali-
zada no Parque do Sedes. 
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
Para as crianças, as pro-
vas serão de 100 a 1.000 
metros. As inscrições são 

ocupação da associação, 
uma copa com cozinha, 
uma área de serviço, um 
escritório, dois banhei-
ros masculinos, dois ba-
nheiros femininos, dois 
banheiros com acessibili-
dade destinados aos por-
tadores de necessidades 
especiais, com fraldário. 
Para garantir conforto e 
segurança aos usuários, o 
prédio conta com eleva-
dor, gerador próprio, lâm-
padas de LED, câmeras de 
monitoramento e lâmpa-
das de emergência.
A obra foi concluída em 
dezembro de 2016, com 

isentas de taxa, limitadas 
a 500 participantes e tam-
bém devem ser realiza-
das na sede da Secretaria 
de Esportes, nos dias 25 
e 26 de setembro, das 9h 
às 17h, com a presença 
obrigatória do responsável 
pelo menor, que deverá 
apresentar o documento 
original da criança.
Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).

um investimento de R$ 
3.160.059,04. Após rei-
vindicação dos futuros 
permissionários, foram 
realizadas adequações. Os 
elementos vazados que 
circundavam o prédio fo-
ram substituídos por por-
tas metálicas, a um custo 
de R$ 113.851,75.
SERVIÇO: Inauguração
Local: Shopping Popular 
(Novo Camelódromo)
Endereço: Av. Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, nº 1.009 – Centro
Data: 1º de agosto de 2017 
(terça-feira)
Hora: 9h

Pinda apresenta queda 
de 50% no número de 
homicídios em 2017

O município de Pindamo-
nhangaba apresentou a 
maior redução da taxa de 
homicídios dolosos (quan-
do há intenção de matar) 
no primeiro semestre de 
2017, comparado a outras 
cidades da região.
Nos seis primeiros meses 
deste ano, Pindamonhan-
gaba registrou 9 homicí-
dios dolosos - de acordo 
com dados da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Governo de São Paulo. 
No mesmo período do ano 
passado, o índice foi de 19 
- ou seja, houve uma redu-
ção de  52,5% em 2017, o 
que representa menos que 
a metade dos delitos regis-
trados em 2016.
Em comparação com os 
principais municípios da 
região, Pindamonhangaba 
também apresentou um 
número menor de ocorrên-
cias, inclusive comparado 
com cidades com menos 
habitantes. São José dos 
Campos registrou 21 ho-
micídios dolosos este ano; 
Taubaté, 23; Jacareí, 10; 
Guaratinguetá, 12; Lorena 
10; Caraguatatuba, 13; e 
São Sebastião 9.
De acordo com o secretá-
rio municipal de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, 
José Sodário Viana, Pin-
damonhangaba deve apre-

sentar ainda mais melho-
rias na segurança pública.
“Retomamos com a Ativi-
dade Delegada neste mês 
de julho e aumentamos o 
número de policiais desta 
iniciativa de 12 para 25 - 
podendo chegar a 32 - e 
isso também reforça a se-
gurança e o policiamento. 
São mais policiais nas ruas 
e conseguimos inibir a 
ação de criminosos”, afir-
mou.
Segundo ele, outro ponto 
determinante será o COI 
- Centro de Operações 
Integradas - e as câmeras 
de vigilância. “Faremos 
o monitoramento e a cap-
tação das imagens em di-
versos pontos da cidade e 
tudo isso será interligado 
com as policias Civil e 
Militar. Com isso, teremos 
uma maior abrangência do 
que ocorre na cidade e po-
deremos usar as imagens 
para elucidação de crimes 
de todas as espécies. Esta-
mos em processo final de 
instalação de equipamen-
tos e treinamento da equi-
pe”, destacou.
Sobre a redução do núme-
ro de homicídios, o secre-
tário interligou o fato ao 
trabalho constante das po-
licias. “A equipe da Policia 
Civil tem elucidado os cri-
mes com bastante agilida-

de - culminando na prisão 
de autores - tirando esses 
elementos das ruas e isso 
tem servido para reduzir 
a taxa de homicídio e de-
sestimular outras  pessoas 
para que não venham a co-
meter crimes. Além disso, 
o trabalho da Polícia Mili-
tar também é fundamental 
para essa queda, pois eles 
apresentam um serviço 
de bastante sucesso com 
ações preventivas, osten-
sivas e de patrulhamento. 
E, nossa equipe, da Guar-
da Municipal, também 
contribui com as policiais 
- valorizando sempre o tra-
balho conjunto”, explicou.
Para José Sodário Viana, o 
desenvolvimento de proje-
tos sociais e esportivos no 
município também con-
tribui para a redução da 
criminalidade. “Trata-se 
de uma prevenção primá-
ria quando oportunizamos 
atividades para crianças e 
jovens como as iniciativas 
da Secretaria de Esportes. 
Com isso, Pinda tira essas 
crianças e jovens das ruas, 
e eles deixam de ser vul-
neráveis e aproveitam os 
ensinamentos do esporte 
para ter uma visão de fu-
turo, para que possam ser 
cidadãos conscientes que 
visem fazer o bem”, fina-
lizou o secretário.
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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

A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados e 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete, pelo contrário, Se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem uma crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo 
por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são 
invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontrolável, provocando diversas 
reações na parte física, como aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia de-
vem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Vocês têm esgotos?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo ai pendurado?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...
***
A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? Diz ele espantado. A senhora trabalha aqui há tantos anos 
e eu até deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, elas não 
abrem os cofres...

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma 
solução. Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, 
será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir avançar. Aprendi que, per-
demos muito tempo nos preocupando com fatos que muitas vezes só existem em 
nossa mente. Aprendi que, é necessário um dia de chuva para darmos valor ao Sol, 
mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol nos queimará. Aprendi que, heróis 
são aqueles que realizam obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi 
necessário e assumiram as conseqüências. Aprendi que, não importa em quantos 
pedaços meu coração foi partido, o mundo não vai parar para que o consertem. 
Aprendi que ao invés de ficar esperar alguém me trazer flores é melhor plantar um 
jardim. Aprendi que, amar não significa transferir para os outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a cada um a tarefa de apostar nos seus talentos e 
realizar os seus sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho 
na vida, mas o que eu tenho e que, além de uma família, tenho amigos, que eu 
escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às vezes me ferir e talvez não 
me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que não me amem muito, 
talvez seja o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi que, toda 
mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma 
porta aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não 
vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda 
está por vir. Foi então que aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o 
medo de partir em busca de novos sonhos.

Pensamentos, provérbios e citações 

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.

Comum-Unidade em 
Ação retorna nesta
semana em Taubaté

As atividades do programa 
Comum-Unidade em Ação 
da Prefeitura de Taubaté 
retornam na próxima quar-
ta-feira, dia 2 de agosto, 
após período de férias.
O Comum-Unidade em 
Ação é um programa so-
cial que visa à promoção 
de atividades físicas e es-
portivas. É pautado em va-
lores éticos e morais como 
a empatia e o respeito, ofe-
rece a melhora da qualida-
de de vida e a inclusão so-
cial. Todos os professores, 
envolvidos no programa, 
são profissionais formados 
na área. O programa aten-

de desde crianças até ido-
sos em diferentes locais 
(centros poliesportivos, 
associações de bairro, cen-
tros comunitários, espaços 
públicos, etc), em diferen-
tes regiões do município.
Água em Movimento, Ca-
minhando para Saúde, Es-
cola da Bola, Brincar de 
Viver, Ginástica Artística, 
Ginástica Rítmica, Gol 
do Futuro, Handebol Edu-
cação, Lutando pela Paz, 
Ritmo Livre, Geração Ra-
dical e Vida Ativa são os 
programas oferecidos.
Para participar, o aluno 
deve ir até o local de prá-

tica da modalidade e pro-
curar pelo professor ou fa-
zer a inscrição online pelo 
site: http://www.taubate.
sp.gov.br/secretarias/co-
mum-unidade-em-acao/. 
Mais informações também 
podem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740 ou 
na sede da Secretaria de 
Esportes, que na rua Ed-
mundo Morewood, s/n , 
no bairro Estiva.
Ritmo Livre: O Ritmo Li-
vre, na praça Santa Terezi-
nha, continua suspenso até 
o mês de setembro, devido 
as condições climáticas 
(inverno). O evento está 
sendo reformulado para 
melhor atender os partici-
pantes. Já o Ritmo Livre 
nos bairros segue com a 
programação normal, que 
pode ser consultada no site 
da Prefeitura. Quiririm, 
Terra Nova, Parque Pla-
nalto, Gurilândia, Parque 
São Luiz, Vila Marli, Jar-
dim América, Novo Hori-
zonte e Marlene Miranda 
são os bairros que continu-
am recendo a atração nor-
malmente.

Escadaria de acesso em 
construção no bairro Borda 

da Mata em Caçapava
Equipes da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais iniciaram a constru-
ção de uma escadaria na 
viela da rua Manoel Lucas 
Sales, no bairro Borda da 
Mata. A obra é um pedido 
antigo dos moradores e fa-
cilitará o acesso e mobili-
dade com segurança.
A obra está prevista para 
contemplar a extensão 
total de três segmentos. 
Nesta primeira etapa está 
sendo requalificado o pri-
meiro trecho com aproxi-
madamente 45 metros de 
extensão, onde será cons-
truída escada com rampas 
e degraus, instalação de 
corrimão central, além de 
direcionar a drenagem su-
perficial local. Também 
será construídos canteiros 
e floreiras.
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6ª FESTA DA COZINHA CAIPIRA
A temporada de inverno já acabou, mas não é por isso que vamos deixar as 
coisas esfriarem. A partir de sexta que vem, dia 04 de agosto começa a 6ª Festa 
da Cozinha Caipira.
Venha conhecer e saborear o melhor da culinária luizense, regado a muita músi-
ca, tudo isso no Mercado Municipal.

PROGRAMAÇÃO
Dia 04 – Sexta Feira
20h – Show Loro e Lucas

Dia 05 – Sábado 
12h – Cozinha Experimental
13h – Show Sianinhas
15h – Cozinha Experimental
15h30 – Show Diovani Cappy
18h30 – Dança Zumba Caipira
21h – Show Lorenzo e Vinicius

Dia 06 – Domingo 
11h30 – Cozinha Experimental
12h – Cozinha Experimental
13h – Show Tânia Moradei e Eliomar Landim
15h – Show Jonca e Juca

Dia 11 – Sexta Feira
20h – Show Kaio Lennon

Dia 12 – Sábado 
12h – Cozinha Experimental
13h – Show Robson Lanziloti
16h – Cozinha Experimental
17h – Show Andreia Soltto
21h – Show Sopro Caipira

Dia 13 – Domingo
11h30 – Cozinha Experimental
12h – Cozinha Experimental
13h – Show Trio Inhengatu
15h – Show Banda Lume do Paraitinga

Prefeitura de Caraguatatuba 
conclui pavimentação de 10 
ruas no bairro Jardim do Sol

Volta às aulas acontece no dia 
2 de agosto com esquema

especial de trânsito e
programa Saúde na Escola

em  Campos do Jordão

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba finalizou 
na última semana a  
pavimentação de 10 ruas 
no bairro Jardim do Sol, 
região norte da cidade, 
num investimento de R$ 
6,5 milhões.
A melhoria é uma an-
tiga reivindicação dos 
moradores que sofriam 
com qualquer condição  
climática devido a poeira 

A partir do dia 2 de agosto, 
os alunos da Rede Pública 
de Educação estarão de 
volta das férias. Na rede 
municipal são 16 escolas 
de nível fundamental, 5 
escolas  rurais e 20 escolas 
de ensino infantil que vol-
tarão as aulas, totalizando 
cerca de 7 mil alunos. Ou-
tros 2.700 alunos da Rede 
Estadual, também retor-
nam as aulas no mesmo 
dia.
Para assegurar a seguran-

em tempo seco ou lama 
formada devido as chuvas.
O local também irá 
receber o serviço  
de drenagem, que está em 
fase final, aguardando ape-
nas a liberação da Cetesb.
A Secretaria de 
Obras estuda ainda a  
possibilidade de um adita-
mento no contrato para o 
calçamento da Rua 14.
Confira as ruas atendidas 

ça, o DSV de Campos do 
Jordão, contará com 12 
agentes que vão atuar nas 
proximidades dos estabe-
lecimentos de ensino vi-
sando a  fluidez do trânsito 
e a travessia segura dos 
alunos. Ampliação do Pro-
grama Saúde na Escola
No segundo semestre, a 
Prefeitura retoma o Pro-
grama Saúde na Escola e 
agora com uma novidade: 
a ampliação do programa 
para todos os alunos da 

com pavimentação.
Rua Dois
Rua Virgilio Colbert Ba-
rone
Rua Tetsuo Watanabe
Rua Éric Micke Onófre
Avenida Vitor Augusto 
Mesquita
Rua Antonio de Lucca
Rua Três
Rua Dezesseis
Rua Diego Bordezan
Rua Dezenove

rede pública, incluindo as 
escolas estaduais e o Insti-
tuto Federal.
Ao todo, a Prefeitura de-
senvolverá 14 ações de 
saúde, que variam desde a 
prevenção ao uso do álco-
ol, tabaco e outras drogas, 
até ações de saúde bucal, 
passando ainda por busca 
de problemas oftalmológi-
cos e demais doenças. As 
ações a serem implantadas 
vão impactar cerca de 10 
mil alunos.

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 31/07/2015.

Protocolo : 4 - 25/07/2017
Devedor : MARCIO ROGERIO GONCALVES
Documentos : CPF 144.712.868-03
Espécie : DMI

Tremembé, 28 de Julho de 2017.

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 01/08/2015.

Protocolo : 13 - 26/07/2017
Devedor : GRACE SANDRA B CAMPOS SANTOS
Documentos : CPF 081.111.838-01
Espécie : DSI

Protocolo : 16 - 26/07/2017
Devedor : VICENTE DE PAULA FONSECA
Documentos : CPF 404.011.038-20
Espécie : DMI

Protocolo : 22 - 26/07/2017
Devedor : JOAO BATISTA GAMA DA SILVA
Documentos : CPF 404.407.968-49
Espécie : DMI

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 172, Termo nº 6612
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA 
e ANDRESA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 6 de outubro de 1988, 
de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Primeiro de Janeiro, nº 197, Centro, nesta cidade, filho de CARLOS AUGUS-
TO FABREGAS DE OLIVEIRA, de 56 anos, nascido na data de 20 de maio 
de 1961, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de 
RIELZA BERTELLIS DE OLIVEIRA, de 55 anos, nascida na data de 14 de 
maio de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP. Ela é natural de Natividade da Serra - SP, nascida em 6 de dezembro de 1982, 
de profissão operador de máquinas, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO BENEDITO ALVES 
DOS SANTOS, falecido em Natividade da Serra/SP na data de 3 de maio de 
1985 e de NADIR ANTUNES PIRES DOS SANTOS, de 53 anos, nascida na 
data de 19 de junho de 1964, residente e domiciliada em Natividade da Serra/
SP, natural de Natividade da Serra/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 172, Termo nº 6613
Faço saber que pretendem se casar JÉFFERSON PINHEIRO NOBRE e JÉS-
SICA LOUISE DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Almenara - MG, nascido em 11 de agosto de 1992, de profissão assistente ad-
ministrativo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado à Rua Esperança, 
nº 336, Nova Vida, nesta cidade, filho de JOSÉ NOBRE NETO, de 55 anos, 
nascido na data de 18 de julho de 1962 e de ALDENI PINHEIRO MOURA, 
de 45 anos, nascida na data de 16 de junho de 1972, residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP, natural de Santo Antônio do Jacinto/MG. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 7 de julho de 1990, de profissão téc. de segurança do 
trabalho, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Hum, nº 1, Bl 4, 
Apto 303, Monte Belo, Taubaté/SP, filha de JOÃO PAULO DA SILVA, de 54 
anos, nascido na data de 23 de junho de 1963 e de MONICA APARECIDA DOS 
SANTOS SILVA, de 44 anos, nascida na data de 20 de maio de 1973, residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/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. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 173, Termo nº 6614
Faço saber que pretendem se casar VANDELSON ZACARIAS DE LIMA JU-
NIOR e JULIE MOREIRA DOS SANTOS, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 22 de junho de 1990, de profissão 
carpinteiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endere-
ço da contraente, filho de VANDELSON ZACARIAS DE LIMA, de 64 anos, 
nascido na data de 10 de maio de 1953, residente e domiciliado em Taubaté/
SP, natural de Pernambuco/PE e de MARIA JOSÉ DE LIMA, de 63 anos, nas-
cida na data de 4 de setembro de 1953, residente e domiciliada em Taubaté/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 19 de julho 
de 1994, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
Rua Ciro da Conceição, nº 290, fundos, Una, nesta cidade, filha de EDUARDO 
SERGIO DOS SANTOS, de 44 anos, nascido na data de 9 de maio de 1973 e 
de ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS, de 43 anos, nascida na data de 
7 de setembro de 1973, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/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 173, Termo nº 6615
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ EDUARDO DA SILVA e ÁLLYSAN 
ANGELINA BERTINE, 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 14 de fevereiro de 1992, de profissão motorista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Estrada Particular, nº 1000, Gue-
des, nesta cidade, filho de JOSÉ AMÉRICO DA SILVA, de 57 anos, nascido na 
data de 22 de maio de 1960, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Jacareí/SP e de MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA, de 56 anos, 
nascida na data de 21 de setembro de 1960, residente e domiciliada em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 27 de agosto de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CORNELIO BERTINE, 
de 47 anos, nascido na data de 31 de dezembro de 1969, residente e domicilia-
do em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de SANDRA MARIA 
NUNES BERTINE, de 52 anos, nascida na data de 6 de novembro de 1964, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/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. 

Protocolo : 23 - 26/07/2017
Devedor : MARIO TAKEHICO GIMBO
Documentos : CPF 831.573.958-15
Espécie : DMI

Protocolo : 27 - 26/07/2017
Devedor : KENIA APOLINARIO
Documentos : CPF 010.357.948-61
Espécie : DMI

Protocolo : 28 - 26/07/2017
Devedor : MARCELO SANTOS DE MOURA
Documentos : CPF 144.659.828-44
Espécie : DMI

Protocolo : 30 - 26/07/2017
Devedor : CASSIO JOSE SANTOS PINHAL
Documentos : CPF 160.919.488-81
Espécie : DMI

Protocolo : 33 - 26/07/2017
Devedor : IVANEUDO CAETANO DE SOUSA
Documentos : CPF 736.376.023-34
Espécie : DMI

Protocolo : 35 - 26/07/2017
Devedor : TEREZA BARBOSA FERNANDES DE SOUZA
Documentos : CPF 138.441.228-00
Espécie : DMI

Protocolo : 36 - 26/07/2017
Devedor : PAULO RODRIGUES
Documentos : CPF 026.062.268-01
Espécie : DMI

Tremembé, 31 de Julho de 2017.
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Ilhabela será palco da 
3ª edição do Festival 

Vermelhos

Pindamonhangaba
comemora Dia do

Produtor Rural

Guarda Municipal de 
Taubaté conduz idoso com 
Alzheimer de volta ao lar

O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos, localizado 
na Ponta da Sela, extremo 
sul de Ilhabela, realiza a 3ª 
edição do Festival Verme-
lhos, entre os dias 4 e 13 
de agosto.
Serão dois finais de sema-
na com uma intensa pro-
gramação composta por 
música clássica, popular, 
jazz e espetáculos de dan-
ça, com organização de 
Samuel Mac Dowell de 
Figueiredo e Éser Mene-
zes.
O roteiro conta com atra-
ções internacionais como 
a cantora, atriz e bailari-
na alemã, Ute Lemper; o 
pianista Aaron Goldbarg 
e a YOA Orchestra of The 
Americas, formada por 
jovens talentos que repre-
sentam 26 países.
Já entre as participações 
nacionais estão: a São 
Paulo Companhia de Dan-
ça, com a direção artística 
de Inês Bogla, Orquestra 
Jovem do Estado de São 

Pindamonhangaba pro-
move uma série de ativi-
dades no Sindicato Rural 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Agricultor 
(29 de julho). Na cidade, a 
data é celebrada como Dia 
do Produtor Rural, benefi-
ciando todos os segmentos 
rurais. Os eventos são re-
alizados em conjunto pelo 
Sindicato Rural e Conse-
lho de Desenvolvimento 
Rural, com apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
As comemorações co-
meçaram na quarta-feira 
(26) e vão até o sábado 
(29). O tradicional Tor-
neiro Leiteiro é uma des-
sas atrações. Este ano ele 
será realizado em duas 
categorias: regularidade e 
produtividade. Na regula-
ridade, vence o animal que 
mais se aproximar da meta 
estipulada na sua inscrição 
- produzir 20, 25 ou 30 kg 
de leite/dia. Na produtivi-
dade, vence o animal que 
produzir maior quantidade 
de leite durante o torneio. 
A premiação pode chegar 
a R$ 5 mil para o primei-
ro colocado e, também, é 
oferecido prêmio ao me-
lhor tratador. O evento 
que acontece há 60 anos 

A Guarda Municipal de 
Taubaté conduziu um ido-
so de volta ao lar nesta 
quarta-feira, dia 26 de ju-
lho.
Agentes da guarda foram 
acionados por munícipes 
pelo número 153 e infor-
mados de que o idoso es-
tava desorientado e apa-

Paulo, com regência de 
Cláudio Cruz, e Orques-
tra Sinfônica Municipal de 
São Paulo, regida por Ro-
berto Munczuk. “A recep-
tividade e o acolhimento 
do público às programa-
ções de Vermelhos nos dão 
a certeza dos méritos desse 
projeto e da sua capacida-
de de produzir um resulta-
do importante para a nossa 
realidade cultural”, decla-
rou o curador Samuel Mac 
Dowell.
Promovendo o lazer para 
a população, o secretário 
de Cultura, Nuno Gallo, 
destaca a importância da 
realização do evento. “É 
interessante a produção de 
um evento como esse na 
região sul da ilha; utilizan-
do um espaço disponível e 
trazendo uma programa-
ção cultural próxima à co-
munidade”, disse.
Os alunos da rede pública 
municipal também terão a 
oportunidade de prestigiar 
as apresentações. Durante 

tem como objetivo abrir 
um espaço para troca de 
experiências e para que os 
produtores mostrem a qua-
lidade de seus animais.
Além disso, também há 
palestras gratuitas ao pro-
dutor rural na quinta (27) e 
sexta-feira (28), às 15 ho-
ras, no auditório do Sindi-
cato Rural. No dia 27, será 
debatido o uso de BST no 
manejo produtivo de bovi-
nos de leite, com o médico 
veterinário Ricardo Alber-
to Pulzatto; dia 28, será o 
manejo e nutrição de vacas 
no período de transição, 
com o zootecnista Alexan-
dre Valise Siqueira.
Linha de crédito para pro-
dutores
No dia do evento (29 de 
julho ), haverá a quarta 
edição do “Gente do Cam-
po Alimentando a Cida-
de”, que deve reunir cerca 
de 800 pessoas, entre pro-
dutores rurais, familiares e 
público em geral, na sede 
do Sindicato Rural.
Com uma extensa pro-
gramação, o evento tem 
como objetivo divulgar a 
importância do produtor 
rural na economia e de-
senvolvimento da cida-
de. Um dos destaques do 
evento será uma palestra 

rentemente perdido na rua 
José Hermínio da Silva, no 
bairro Estiva.
Os guardas localizaram, 
via Pronto Socorro, um 
prontuário que indicava o 
endereço do homem.
Ao chegar em casa, no 
bairro Água Quente, S.V. 
foi recebido pelo filho que 

cada espetáculo, um setor 
do local será reservado 
para as escolas, que ainda 
serão definidas. Já no dia 
9, haverá uma sessão ex-
clusiva para os alunos.
Durante o evento, os alu-
nos da Fundaci, integran-
tes da BAMIF (Banda 
Marcial de Ilhabela Fun-
daci), Orquestra Jovem de 
Ilhabela e Orquestra Po-
pular de Ilhabela, terão a 
oportunidade de participar 
de oficinas de percussão e 
violão, com músicos con-
ceituados.
E no dia 13, domingo, Dia 
dos Pais, a programação 
será gratuita e contará com 
a Orquestra Sinfônica Mu-
nicipal de São Paulo, que 
se apresenta pela primeira 
vez em Ilhabela, encerran-
do festival com uma ho-
menagem os pais.
O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos está loca-
lizado na Av. Governador 
Mário Covas, 11.970, na 
Ponta da Sela.

com uma equipe do Ban-
co do Brasil sobre o Plano 
Safra 2017/2018 de linhas 
de crédito para produtores 
rurais - que acontecerá às 
11 horas.
“Será extremamente im-
portante essa palestra para 
elucidar aos produtores 
de Pinda e região sobre 
as linhas de créditos e as 
formas de financiamento. 
Todas as dúvidas serão 
esclarecidas e esperamos 
que isso estimule o cres-
cimento do setor rural do 
município”, explicou o 
diretor de Agricultura da 
Prefeitura, Paulo Ricardo 
Nicolás Imparato. Neste 
dia, a programação come-
ça às 8 horas, com  café da 
manhã, solenidade, pales-
tra técnica e homenagem 
a produtores (geração pas-
sada e presente no campo). 
Das 13 às 18 horas, have-
rá visitação exposição de 
produtos agrícolas, dentre 
eles Arroz Ruzene e Ca-
prinocultura Real Capri, 
equipamentos e insumos.  
O evento e o estaciona-
mento são gratuitos e aber-
tos ao público em geral. 
Toda a renda obtida com 
venda de alimentos e bebi-
das será destinada à Apae 
de Pindamonhangaba.

confirmou que o pai havia 
desaparecido e que sofria 
de Mal de Alzheimer.
Em dezembro de 
2016, a GCM tam-
bém foi acionada para  
atender caso semelhante. 
Um senhor foi localizado 
na área central do municí-
pio.


