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A GAzetA dos Municípios

Unidades educacionais 
recebem limpeza para 

volta às aulas em Pinda

As aulas na Rede Muni-
cipal de Ensino terão iní-
cio no dia 6 de fevereiro. 
Para acolher os mais de 12 
mil alunos municipais, as 
39 escolas e os 18 Cmeis 
(Centro Municipal de 
Educação Infantil) - anti-
gas creches - estão rece-
bendo serviços de poda de 
vegetação.
Uma força-tarefa para a 
limpeza de vegetação da 
parte interna e externa de 
todas as unidades está sen-

do realizada pela empresa 
terceirizada pela Prefei-
tura, a Coletora Pioneira, 
desde a semana passada. 
Nesta segunda-feira (30), 
a equipe estava na Escola 
Municipal Gilda Piorini 
Molica, no bairro São Ju-
das. Além das unidades 
escolares, duas equipes da 
Coletora Pioneira também 
estão realizando a poda de 
vegetação do Anel Viário. 
Nesta segunda-feira, uma 
estava na altura do Parque 

da Cidade e outra, já pró-
xima à rotatória Mazzaro-
pi, no bairro do Socorro, e 
de lá seguirá sentido Ara-
retama.
Nesta quinta-feira (2), 
será feita uma reunião en-
tre a diretoria da Pioneira 
e equipe da Secretaria de 
Serviços Públicos da Pre-
feitura, para a definição 
de um plano de ação dos 
próximos pontos de maior 
prioridade para a limpeza 
de vegetação.

Prefeitura de Taubaté 
inicia emissão de
carnês de IPTU

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças de 
Taubaté iniciou na última 
semana, a emissão dos 
117.000 carnês de IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano).
Por enquanto, o munícipe 
deve efetuar o pagamen-
to nas agências do Banco 
Itaú. Mas em breve outras 
instituições bancárias se-
rão credenciadas para re-
cebimento do imposto.
O contribuinte terá a 

opção de quitar o car-
nê já no primeiro venci-
mento (19, 20 e 21/02) 
com 10% de desconto.  
O quê também pode ser 
feito na data do segun-
do vencimento (19, 20 e 
21/03), com um abatimen-
to de 5% do valor pago em 
cota única e ainda poderá 
parcelar em 10 vezes.
Em caso de dúvidas 
ou negociação de dé-
bitos, a orientação é  
de que o munícipe compa-

reça à Divisão de Controle 
de Arrecadação, na sede da 
Prefeitura que fica à Ave-
nida Tiradentes, nº 520, 
Centro ou telefone para  
3625-5143 e 3625-5080 ou  
envie um e-mail para pmt.
arrecadacao@taubate.sp.
gov.br.
Importante também 
que o contribuinte  
mantenha atuali-
zado seus dados  
cadastrais junto à Admi-
nistração Municipal.

Prorrogado para dia
10 o pagamento do IPTU 

em conta única com
desconto de 10%

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Júnior, assinou 
um decreto prorrogando 
para o dia 10 de fevereiro 
o pagamento do IPTU em 
cota única para o contri-
buinte que queira ter des-
conto de 10%.
A decisão foi tomada de-
pois que o prefeito teve 
conhecimento de alguns 
atrasos de entrega de car-

nês, bem como problemas 
identificados em institui-
ções bancárias.
Os outros vencimentos 
continuam valendo, ou 
seja, dia 20 de fevereiro 
para pagamento em cota 
única com desconto de 5% 
e também dia 20 de feve-
reiro para o contribuinte 
que prefere pagar parcela-
do. Além das Casas Loté-

ricas, o pagamento poderá 
ser feito na Caixa Econô-
mica Federal e no Internet 
Banking e terminais de 
autoatendimento (caixas 
eletrônicos) do Banco do 
Brasil, Bradesco e Itaú. 
Quaisquer informações 
podem ser obtidas pe-
los telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (setor de 
Cadastro Imobiliário).

Mestres para a Lumiar 
pública em Santo
Antônio do Pinhal

A Secretaria Municipal 
de Educação está abrindo 
cadastro de reserva para 
Mestres Locais, Oficinei-
ros e Professores (com ca-
dastro de microempreen-
dedor individual – MEI). 
Que se interessem por 

criar e desenvolver proje-
tos para 1° ou 2° bimestres 
na Lumiar Pública do bair-
ro do Rio Preto e na Lu-
miar Pública do Lajeado.
São interessantes áreas 
que envolvam movimento 
movimento, música, ciên-

cias, teatro e outras áreas 
afins.
O cadastro poderá ser re-
alizado do dia 06/02 à 
24/02, das 8h às 10h30m e 
das 12h às 16h.
Informações: (12) 3666-
1608



página 2 A GAzetA dos Municípios 02 de fevereiro de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 02/02/2017
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres e, hoje tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos 
são as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior 
vilã do envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar blo-
queador solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. 
A fumaça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A 
posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga 
para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.
***
A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano manglatola, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar, que tem for-
mas semelhantes no francês manger e do italiano mangiare. No latim que deu origem 
ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo manducare, que significa mastigar. 
A manjedoura, portanto, é o lugar onde os animais comem. É importante também 
observar o sufixo douro, que aparece em palavras como ancoradouro, lugar onde o 
navio ancora, põe âncora para atracar, babadouro onde as crianças babam e bebedou-
ro onde se bebe água. É muito freqüente ouvirmos bebedor, em vez de bebedouro. 
Ora bebedor é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o 
sufixo douro e variante de doiro, isso significa que as formas ancoradoiro e bebedoiro 
também existem. E para bebedoiro, o dicionário Aurélio também registra as formas 
bebedoiro e babador. Existe ainda o sinônimo bebeiro.

Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro se antecipa 
e diz: 
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados construíram a Arca 
de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que tinha pu-
xado a fiação?
***
Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu instalar um 
medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro Sísmico Nacional e en-
viou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma mensagem que dizia: Possível movi-
mento sísmico na zona. Muito perigoso, superior a Richter 7. Epicentro a três quilô-
metros da cidade. Tomem medidas urgentes e informem os resultados com urgência. 
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama que dizia: 
Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarticulado. O tal Richter 
tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos todas as zonas. Epicentro, 
Epifânio e outros três cabras safados também foram detidos. Nós não respondemos 
antes porque houve um terremoto das moléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade...
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada pergunta se 
ele conhecia seu marido:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeee...

Mensagens

Mexa-se como uma criança: 
- A atividade física é um grande fator de promoção da qualidade e da duração da vida. 
Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio:
- Evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse das frutas, legumes e 
verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato:
- Descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo:
- Seja disciplinado.Mantenha seu compromisso de envelhecer com saúde. Trace ob-
jetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho:
- Valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro:
- Não dependa de ninguém para o seu estar.
Tenha a solidariedade de um cão:
- Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações

Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A concentração é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
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 servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.
A memória é o cofre da história.
Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

MISCELÂNEA Subprefeitura de Pinda faz
limpeza e roçada em escola, 
creche, praça e área verde

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizan-
do serviços limpeza em 
várias partes do Distrito. 
Esta semana a equipe está 
limpando e roçando área 
do Laerte Assumpção até 
o Vale das Acácias.
A primeira área a receber 
as benfeitorias foi a parte 
externa do Pronto Aten-
dimento 24 horas, onde 
foram feitas a roçada e 
limpeza em todo o entor-
no da unidade, incluindo 
área verde nas laterais e na 
frente - estendendo até o 
Vale das Acácias.
Os serviços também já fo-
ram concluídos na rotató-

rio do Laerte Assumpção, 
canteiro central do bairro e 
laterais do campo de fute-
bol de Moreira César.
A praça em frente à igreja 
de Santa Rita também ob-
teve os trabalhos de lim-
peza e roçada da Subpre-
feitura, o que agradou os 
moradores.De acordo com 
Jaqueline de Fátima Ma-
noel, que possui três filhos 
(15, nove e quatro anos), a 
limpeza deixou o ambien-
te mais agradável e seguro. 
“Estava com a grama mui-
to alta e suja. Agora está 
tudo limpo, com a grama 
baixa. Melhorou bastante 
para todos nós. Eu, meus 

filhos e meu marido fre-
quentamos a praça, princi-
palmente meus filhos me-
nores que passam muito 
tempo aqui brincando”.
De acordo com o subpre-
feito, Nilson Luis de Pau-
la Santos, a praça do Vale 
das Acácias (em frente à 
unidade da Polícia Mili-
tar - receberá a limpeza e 
roçada entre os dias 31 de 
janeiro e 1 de fevereiro. 
Ele explicou que a Subpre-
feitura também efetuou 
limpeza e roçada na es-
cola municipal Raquel de 
Aguiar Loberto e vai con-
cluir o processo na creche 
Maria dos Anjos.
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2 anos de atividades
do CRAS de Redenção 

da Serra

Foi realizado hoje 
30/01/2017 a cerimônia de 
reinauguração e entrega 
das obras de adaptação do 
Centro de Referência De 
Assistência Social de Re-
denção da Serra que nesta 
data completou dois anos 
de inauguração e regula-
mentação.
Na ocasião esteve presente 
a Técnica da Diretoria Re-
gional de Assistência ao 
Desenvolvimento Social 
(DRADS Vale do Paraíba) 
Elaine Cassia Pereira, Pri-
meira Dama Mônica Por-
tela Peixoto, Secretária do 
Trabalho e Promoção So-
cial Nerea Maria de Araú-
jo Righi Santos, Chefe de 
Gabinete Ângela Claudia, 
Coordenador do CRAS Is-
mael Dreyfus, servidores: 
Maria Inês, Maria Men-
des, João Batista Ramos, 
João Carlos Batista, Már-
cia Regina Belizário Mo-
reira, Maria Lúcia Inácio, 

Priscila Dias Silva Salomé 
e Leda Aparecida.
O CRAS iniciou suas ati-
vidades em junho de 2014, 
após a implementação do 
projeto de execução a sua 
regulamentação e inaugu-
ração oficial aconteceu na 
gestão do Prefeito Ricar-
do Evangelista Lobato em 
31/01/2015 e o prefeito 
não poupou esforços para 
adequar o prédio com a 
primeira intervenção que 
foi a construção dos ba-
nheiros com acessibilida-
des e compras de mobili-
ários.
Nestes dois anos o CRAS 
passou por diversas mu-
danças que contribuíram 
para um atendimento mais 
humanizado, execuções 
dos projetos sociais e do 
Programa de Atendimento 
Integral à Família (PAIF).
Em dezembro de 2016, 
após diversos estudos e 
viabilidade foram dados 

os primeiros passos para a 
pintura externa e interna, 
troca do piso da sala de es-
pera, sala de atendimento, 
coordenação e banheiro in-
terno, além da adequação 
da cozinha e copa, troca 
da caixa d’água e demais 
intervenções estruturais 
necessárias. Foi adquiri-
dos novos mobiliários, TV 
de 40”, Micro sisytem de 
2200 Watts de potência e 
transferência do Cadastro 
Único no dia 02/01/2017 
para atendimento na uni-
dade. Desde já agrade-
cemos a todos que neste 
dois anos contribuíram 
para o crescimento de nos-
so CRAS, pois cada um 
que por ele passou deixou 
sua marca e conhecimen-
to para aperfeiçoar nossa 
atuação em todo o terri-
tório municipal. Parabéns 
a equipe do CRAS pelo 2 
anos de serviços prestados 
a nossa população!

Prefeitura de Tremembé 
e Polícia Militar se

reúnem para discutir
melhorias na

segurança pública

Se reuniram na manhã 
dessa terça-feira (31/01), o 
vice prefeito Renato Var-
gas Júnior, o chefe de ga-
binete José Márcio Araujo 
Guimarães, os vereadores 
Adriano Santos e Alexan-
dre Vilela e o diretor de 
trânsito César Marques 
com a Comandante do Pe-
lotão da Polícia Militar, 
Danielle Padovese de Mi-
randa, para discutir vários 
assuntos referentes à Se-
gurança Publica do muni-
cípio.
Entre os diversos assuntos, 
a reunião tratou sobre as 
diretrizes a serem tomadas 
para combater o aumento 
da violência em nossa ci-

dade e serviu para trocar 
informações importantes 
para o setor de seguran-
ça pública da população 
tremembeense. Segundo 
a Comandante do Pelotão 
da Polícia Militar, Daniel-
le Padovese de Miranda, 
a maioria dos crimes está 
ligada ao tráfico de drogas. 
“Infelizmente os crimes 
de homicídio e roubos em 
nossa cidade são ligados 
ao tráfico de drogas. No 
caso do Jardim Santana, já 
identificamos os autores e 
em breve serão presos” – 
comentou.
Ressaltamos que, por 
várias vezes o prefei-
to municipal Marce-

lo Vaqueli esteve jun-
to ao Governo Estadual  
cobrando mais efetivo po-
licial e viaturas em nossa 
cidade. “Nossa cidade tem 
5 unidades prisionais, qua-
se 9 mil presos e nenhuma 
contrapartida do Estado.  
Nosso efetivo policial é 
destinado quase que 60% 
para serviços de escol-
ta nos presídios, o que 
abre uma lacuna muito 
grande para o crescimen-
to dos índices”, refor-
çou também “Não vamos 
deixar de trabalhar em  
prol da segurança de nossa 
população, tudo que esti-
ver ao nosso alcance, será 
realizado!”

Atleta de Taubaté se 
prepara para

Panamericano no Peru

O atleta de Taubaté, Den-
ner Cordeiro (especialis-
ta na prova de 110m com 
barreira) junto com o seu 
técnico, Rodrigo Perei-
ra, estão participando du-
rante esta semana (30/01 
até 04/02) do “Camping 
de Barreiras”, no Centro 

Nacional de Treinamento 
de Atletismo (CNAT), no 
CDA Campos dos Afonsos 
(Rio de Janeiro). Durante a  
semana, o atleta passará por 
sessões de treinos de bar-
reiras, técnicas e trabalho 
de fortalecimento. Além 
de avaliações com nutri-

cionista, fisioterapeuta e 
psicólogo. Os objetivos do  
Camping são a troca de 
informações e aprimora-
mento técnico em busca de 
índices, no caso do Den-
ner, o foco é o Panameri-
cano Sub-20, que acontece 
em julho no Peru.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 103, Termo nº 6474
Faço saber que pretendem se casar DIONATAS OLIVEIRA SILVA e SHEILA 
APARECIDA DA SILVA, 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 31 de janeiro de 1990, de profissão pintor residen-
cial, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
nº 560, Centro, nesta cidade, filho de VLADIMIR APARECIDO DE OLIVEIRA 
SILVA, de 48 anos, nascido na data de 1 de maio de 1968, residente e domicilia-
do em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA CRISTINA DE OLI-
VEIRA SILVA, de 48 anos, nascida na data de 10 de julho de 1968, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Campos 
do Jordão - SP, nascida em 1 de junho de 1995, de profissão diarista, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSÉ RUBENS DA SILVA, de 54 anos, nascido na data de 8 de dezembro de 
1962 e de REGINA APARECIDA DA SILVA, de 53 anos, nascida na data de 2 
de junho de 1963, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Cam-
pos do Jordão/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 103, Termo nº 6475
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO FONSECA VILANOVA e GI-
SELE MOURA LEITE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo - SP, nascido em 11 de setembro de 1985, de profissão autônomo, de es-
tado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Luiz Gonzaga das Neves, 
nº 10, Casa 140, Condomínio Parque dos Pássaros, nesta cidade, filho de LUIZ 
CELSO PEREIRA VILANOVA, de 66 anos, nascido na data de 21 de outubro 
de 1950 e de MARIA LUCIA FONSECA VILANOVA, de 67 anos, nascida na 
data de 3 de janeiro de 1950, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, 
naturais de São Paulo/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 12 de ja-
neiro de 1984, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AROLDO MOURA LEITE, 
de 65 anos, nascido na data de 1 de junho de 1951 e de SANDRA TEREZINHA 
MOURA LEITE, de 62 anos, nascida na data de 23 de dezembro de 1954, resi-
dentes e domiciliados São Paulo/SP, 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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 104, Termo nº 6476
Faço saber que pretendem se casar JONATAS CAMARGO CLAUDIO e YAS-
MIM DE OLIVEIRA CARDOSO, 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 27 de fevereiro de 1989, de profissão 
pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de ANTONIO CLAUDIO, de 52 anos, nascido na data de 2 de 
novembro de 1964, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Itaboca/
MG e de MARGARIDA CAMARGO BRAITO CLAUDIO, de 58 anos, nascida 
na data de 30 de junho de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 9 de novembro de 
1992, de profissão operador de caixa, de estado civil solteira, residente e domici-
liada na Rua Águas de São Pedro, nº 164, Fundos, nesta cidade, filha de PAULO 
CARDOSO, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 21 de fevereiro de 
2011 e de ROSEMEIRE FRANCISCA DE OLIVEIRA CARDOSO, de 50 anos, 
nascida na data de 19 de junho de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Itajuba/MG. 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. 
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Pinda faz peneiras para 
futsal e basquete

Educação faz reuniões 
para acolhimento de 
equipes de trabalho

em Pinda

A secretaria de Esportes 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
‘peneiras’ para as modali-
dade de basquete e futsal.
Para o futsal, a seleção 
acontecerá no dia 6 de 
fevereiro, no ginásio de 
espores do Tabaú. Às 18 
horas será para a categoria 
sub 16 (nascidos em 2003, 
2002 e 2001); às 20 horas, 
para o sub 18 (nascidos em 
2000 e 1999).
O objetivo é preencher 

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura está realizan-
do uma série de reuniões, 
para acolhimento das equi-
pes de trabalho na Rede 
Municipal. O primeiro 
encontro foi direcionado 
para os ASGs, ou Auxi-
liares de Serviços Gerais, 
que atuam dentro das uni-
dades educacionais.
O auditório da Prefeitu-
ra recebeu, na sexta-fei-
ra (27), nos períodos da 
manhã e da tarde, duas 
turmas desses profissio-
nais, somando cerca de 
150 pessoas. O intuito da 
Secretaria de Educação é 
apresentar o novo grupo 
diretor e ouvir os funcio-
nários, evidenciando a im-
portância do trabalho de 
cada um para o sucesso da 
Educação no município, 

as vagas para disputa dos 
campeonatos Metropoli-
tano, Estadual, Copa São 
Paulo e Jogos Abertos da 
Juventude.
Para o basquete, a pe-
neira será no dia 7 de 
fevereiro, no Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira ‘João do Pulo’ e  
visa obter atletas para as 
disputas da Liga Paulista 
de Basquetebol, Copa São 
Paulo e Jogos Abertos da 
Juventude.

dentro e fora das unidades 
escolares.
Para abrilhantar as reuni-
ões, a Corporação Musical 
Euterpe fez participações 
especiais. Para a turma da 
manhã, foi realizado um 
solo de saxofone, e para a 
tarde, a Orquestra de Cor-
das do Projeto Aprendiz 
realizou uma apresentação 
no saguão da Prefeitura, 
que encantou a todos.
Para o secretário de Educa-
ção, Prof. Julio Valle, “re-
alizar o acolhimento com 
todas e todos que, diaria-
mente, constroem a educa-
ção em nosso município, 
para nós, é um primeiro 
gesto de reconhecimento 
e valorização desse traba-
lho. É importante lembrar 
de que todos nas escolas 
são potenciais educado-

Às 16 horas, para a cate-
gorias sub 16 feminino 
(nascidas em 2003, 2002 
e 2001); às 19 horas, ca-
tegoria sub 15 masculino 
(nascidos em 2004, 2003 e 
2002); e às 20 horas, sub 
17 masculino (nascidos 
em 2001 e 2000).
Os interessados devem 
comparecer com roupas 
adequadas à prática espor-
tiva e levar RG.
Mais informações pelo te-
lefone 3648-2248.

res e a assunção disso se 
faz no compromisso que 
temos de chamá-los para 
esse momento de acolhi-
da, de agradecimento pelo 
trabalho que realizam e de 
escuta”, afirmou.
Nesta semana, estão pro-
gramados os acolhimentos 
das Gestoras Regionais da 
Educação Básica, dos Ges-
tores de Unidade de Edu-
cação Básica e de todos os 
professores da Rede Muni-
cipal de Ensino, na quarta 
(1º) e quinta-feira (2). Em 
todas as reuniões, o intuito 
é oferecer também apre-
sentações artísticas, já que 
a secretaria é de Educação 
e Cultura. As aulas nas 
escolas e Cmeis (Centro 
Municipal de Educação 
Infantil) terão início no dia 
6 de fevereiro. 

Tendas doadas à Fundação
Cultural pela Concessionária

Tamoios são uma grande
conquista e economia à
instituição em Paraibuna

A Fundação Cultural Be-
nedicto Siqueira e Silva 
realizou, na última quin-
ta-feira (26), um evento 
comemorativo pela do-
ação de três tendas para 
eventos, concedida pela 
Concessionária Tamoios à 
instituição paraibunense.
O evento aconteceu na 
sede da Fundação Cultural 
e contou com a presença 
de um bom público, in-
cluindo os diretores da en-
tidade, representantes da 
Concessionária Tamoios, 
e do prefeito de Paraibuna, 
Victor Miranda, que fez 
questão de comparecer à 
solenidade para agradecer 
à Concessionária Tamoios 
por essa grande parceria 
com o município.
“As tendas foram doadas 
como contrapartida de 
uma obra realizada na Ro-
dovia dos Tamoios (cons-

trução do PGF – Posto 
Geral de Fiscalização, no 
km 46,3) e que precisou 
contar com o aval do Con-
selho Municipal de Meio 
Ambiente de Paraibuna, 
por meio de um Termo de 
Compromisso Socioam-
biental”, explica o presi-
dente do CMMA, Marcelo 
Cruz, que também esteve 
presente à cerimônia.
Durante o evento, o pú-
blico assistiu a vídeos 
institucionais sobre o tra-
balho dos colaboradores 
e os projetos da FCBSS 
em benefício à cultura de 
Paraibuna. Um grupo de 
alunos das oficinas de dan-
ça da Fundação Cultural 
também aproveitaram a 
ocasião para fazer belas 
apresentações aos expec-
tadores. De acordo com o 
diretor presidente da Fun-
dação Cultural, Márcio 

Mayo, as tendas represen-
tam uma grande conquista 
e uma economia significa-
tiva aos cofres da institui-
ção. “Se tivéssemos que 
comprá-las, teríamos um 
gasto de R$ 8.100,00. 
Além disso, também ire-
mos economizar um bom 
dinheiro com o aluguel de 
tendas”, enfatiza.
Segundo a Fundação Cul-
tural, das três tendas, duas 
estão instaladas nos fun-
dos do prédio e são utiliza-
das para atender as neces-
sidades das ações culturais 
do projeto “Quintal do Seu 
Siqueira”. A outra foi co-
locada nos fundos do Mer-
cado Municipal para aco-
modar melhor os artesãos 
do “Mercado da Arte” e os 
participantes da Domin-
gueira da Viola, Folia de 
Reis e Moçambique, den-
tre outros eventos”.

Grupo de ‘ambulantes’ que
trabalhará no Carnaval participa 
de curso sobre manipulação de 

alimentos em Paraibuna

Cerca de 40 pessoas liga-
das ao comércio ambu-
lante do município parti-
ciparam de um curso de 
capacitação, promovido 
pela Diretoria de Saúde, 
por meio da Vigilância 
Sanitária de Paraibuna, na 
noite desta segunda-feira 
(30), no auditório da Casa 
da Agricultura.
O curso teve como objeti-
vo orientar os participan-
tes sobre os cuidados com 
a manipulação dos alimen-
tos que serão comerciali-
zados durante o Carnaval, 

bem como em todas as 
festas e eventos realizados 
em Paraibuna.
Durante o treinamento, os 
comerciantes aprenderam 
diversos assuntos, como: 
a importância da higiene 
pessoal, os perigos da in-
toxicação alimentar, algu-
mas doenças que podem 
ser transmitidas pela água 
ou alimentos contamina-
dos ou mau lavados, etc.
Segundo Kátia Tuan, co-
ordenadora da Vigilância 
Sanitária Municipal e pa-
lestrante do curso, tam-

bém foram abordados ou-
tros assuntos relevantes. 
“Nós alertamos a todos a 
respeito da proibição do 
fumo em locais fechados e 
da venda de bebidas alcoó-
licas a menores de idade”, 
afirma.
Para saber mais sobre 
o que pode ou não ser 
feito no comércio fixo 
ou ambulante, entre em 
contato com o Setor de  
Vigilância Sanitária, pelo 
telefone: 3974-2136 ou 
pelo e-mail: visa@parai-
buna.sp.gov.br 


