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A GAzetA dos Municípios

Governador Geraldo
Alckmin participa da 

abertura do Festival de 
Inverno

COI de Taubaté completa 
3 anos com 12.037

ocorrências registradas

Taubaté programa ADL 
de inverno para combate 

ao Aedes aegypti

Um dos eventos mais es-
perados do ano teve início 
neste sábado (1°) no Es-
tado de São Paulo. Com 
presença do governador 
Geraldo Alckmin na ceri-
mônia de abertura, o 48º 
Festival de Inverno de 
Campos do Jordão segue 
até 30 de julho promoven-
do uma intensa programa-
ção artística na cidade.
A abertura oficial se deu 
no Auditório Claudio San-
toro, com um concerto da 
Osesp sob a regência de 
sua diretora musical e re-
gente titular Marin Alsop, 
tendo como solista con-
vidado o pianista japonês 
Makoto Ozone. O reper-
tório traz obras de com-
positores das Américas: as 
Variações Concertantes, 
de Alberto Ginastera, as 
Variações Concertantes, 
de André Mehmari (peça 
especialmente encomen-
dada pela Osesp), e Rhap-
sody in Blue, de George 
Gershwin.
 “É muito importante para 
a cultura, você aproxima 
jovens talentos dos me-
lhores músicos do Brasil 
e do exterior. Depois tem 
entretenimento, é uma 
noite inesquecível, e tem o 
turismo. Aliás, eu pergun-
tei agora para o prefeito, 

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) de Tauba-
té completa nesta sexta-
feira, dia 30 de junho, três 
anos de operação com um 
saldo de 12.037 ocorrên-
cias registradas.
O sistema de monitora-
mento foi inaugurado em 
30 de junho de 2014 com 
100 câmeras e posterior-
mente  ampliado para 130 
equipamentos de alta tec-
nologia.
A central de monitoramen-
to é operada pela Secreta-
ria de Segurança Pública e 
funciona 24 horas por dia. 
Ela integra o trabalho das 
forças de segurança (Polí-
cia Militar, Guarda Muni-
cipal, Bombeiros, Defesa 
Civil), da Fiscalização de 
Posturas na verificação do 
descarte irregular de lixo e 
entulho, além de auxiliar 

Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté iniciam na 
próxima segunda-feira, 3 
de julho, a ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
de inverno para monitorar 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti no município.
Para isto, seis equipes es-
tarão distribuídas nas seis 
áreas nas quais Taubaté 
foi dividida, com a meta 
de vistoria de 600 imó-
veis cada.  Durante a ADL 
são coletadas amostras em 

o Frederico (Guidoni), e 
a cidade está lotada. En-
tão, por isso a importância 
também social, gera mais 
emprego, tem importância 
econômica. Movimenta a 
economia da cidade”, de-
clarou Alckmin na abertu-
ra do Festival.
Em sua 48° edição, o 
maior evento de música 
clássica do país oferece ao 
público mais de 80 concer-
tos sinfônicos e de câmara 
(a maioria com acesso gra-
tuito) com participação de 
prestigiados artistas nacio-
nais e internacionais, além 
dos grupos do Festival, 
formados pelos bolsistas 
– a Orquestra do Festival, 
a Camerata do Festival e o 
Grupo de Música Antiga 
do Festival – e das apre-
sentações de câmara com 
professores e alunos.
“O Festival e a alta tem-
porada estão ligados in-
trinsicamente. Mesmo os 
turistas que não frequen-
tam as apresentações no 
Auditório Cláudio Santo-
ro, são impactados pelo 
clima musical na cidade, 
sobretudo nas apresenta-
ções gratuitas que aconte-
cem na Praça do Capivari. 
Não é possível separar a 
alta temporada do Fes-
tival”, afirma o prefeito 

no chamado às ambulân-
cias na ocasião de aciden-
tes.  Outra frente de ação 
está relacionada ao trân-
sito, com 535 ocorrências 
acompanhadas pela Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na.
O COI também conta com 
os chamados ‘radares in-
teligentes’, que fazem um 
cerco eletrônico nos aces-
sos à cidade e permitiram 
a localização e recupera-
ção de 29 carros furtados 
e roubados somente em 
2016 e 2017.
Em março deste ano, o 
SIOPM (Sistema de Infor-
mações Operacionais da 
Polícia Militar) foi insta-
lado, permitindo que as li-
gações feitas ao 190 sejam 
direcionadas ao COI quan-
do a natureza da ocorrên-
cia estiver relacionada a 

imóveis escolhidos aleato-
riamente em todas as regi-
ões da cidade.
Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue.
O trabalho de controle é 
realizado, normalmente, 
nos meses de janeiro, ju-
lho e outubro.

Fred Guidoni.
A maioria das apresenta-
ções são gratuitas  e acon-
tecem nos finais de sema-
na na Praça do Capivari 
e Capela do Palácio Boa 
Vista e durante toda a Se-
mana, na Igreja de Santa 
Terezinha, na Abernéssia. 
Campos do Jordão rece-
beu no ano passado 3,9 
milhões de turistas. Des-
tes, cerca de 1,5 milhão 
visitaram a cidade na alta 
temporada, que começa no 
Feriado de Corpus Christi 
e se estende até o final de 
Julho.
O 48º Festival Internacio-
nal de Inverno de Cam-
pos do Jordão é uma re-
alização da Secretaria de 
Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Fundação 
Osesp, a Prefeitura de 
Campos do Jordão e a ini-
ciativa privada, contando 
com o patrocínio da Rede,  
copatrocínio da Sabesp, 
apoio da Unimed e Loca-
liza, e promoção da Folha 
de S.Paulo. O Festival tem 
direção executiva de Mar-
celo Lopes, direção artís-
tica de Arthur Nestrovski, 
coordenação artístico-pe-
dagógica de Fábio Zanon 
e consultoria artística de 
Marin Alsop. 

questões municipais.
Das mais de 12.000 ocor-
rências registradas nes-
tes três primeiros anos, 
a grande maioria teve a 
Polícia Militar acionada 
para deflagrar operações 
e abordagens. Entre elas 
estão, por exemplo: uso 
e tráfico de entorpecen-
tes (313), roubos e furtos 
(121), atitudes suspeitas 
(568),  captura de foragi-
dos (17), desinteligência 
(203), entre outras.
Desde 2016, o COI re-
gistrou 629 solicitações 
para fornecimento de 
imagens por parte da  
população e órgãos es-
pecializados como DISE 
(Delegacia de Investiga-
ções sobre Entorpecentes) 
e DIG (Delegacia de In-
vestigações Gerais), entre 
outros.

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Taubaté fechou o primeiro 
semestre de 2017 com 52 
casos positivos autóctones 
e um caso importado de 
dengue.  No mesmo perí-
odo do ano passado foram 
registrados 3.263 casos 
positivos autóctones e um 
caso importado, além de 
três mortes confirmadas.
Entre janeiro e junho deste 
ano o município também 
soma quatro casos im-
portados de chikungunya. 
Não há registro de zika 
vírus até o momento. No 
mesmo período de 2016 
foram dois casos importa-
dos de chikungunya e um 
caso importado de zika.
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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 Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incomparáveis como a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfei-
tamente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma 
idéia da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. 
O Poço Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina 
para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o 
turismo baiano, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, 
em meio de vitórias régias, samambaias da água, jacarés, pacas, capivaras e muita 
beleza natural.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espé-
cie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. 
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de 
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver me-
lhor.

Humor

Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, 
aqueles que chegarem vão pagar o preço novo. 
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento!
***
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em 
casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou a TV. Nesse 
momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinícius enquanto eu faço nosso jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem! Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o jantar. 
Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o babe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança!

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê so-
mente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando 
alguém. Você não tem que ganhar todas as vezes, aprenda a perder. Chore com 
alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não esqueça, pague mensalmente 
suas dívidas e guarde para a aposentadoria, comece com seu primeiro salário. Faça 
as pazes com o passado e ele não atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas 
crianças verem que você também chora. Não compare sua vida com a dos outros, 
pois você não sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser 
segredo, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, 
bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca aceite um não 
como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela velhice. Ninguém mais é 
responsável pela sua felicidade, somente você e mais ninguém. Perdoe tudo e todo 
mundo. O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. O tempo cura 
quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não importa quão boa ou ruim seja sua si-
tuação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em 
milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense 
nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

Ninguém chega a ser sábio por acaso.

Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.

Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.

Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

Prefeitura de Tremembé abre 
concorrência para lanchonete
ou restaurante em anexo da

Estação Ferroviária

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 05/2017
PROCESSO INTERNO 
Nº 2132/2017
EDITAL A Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca de Tremembé, com sede 
na Rua Sete de Setem-
bro, 701 – Centro – CEP: 
12.120-000 – Tremembé–
SP, inscrita no CNPJ sob 
nº 46.638.714/0001-20, 
por intermédio da Comis-
são Permanente de Lici-
tação, constituída através 
da Portaria nº 6.810 de 17 
de Abril de 2017, torna 
público aos interessados 
que fará realizar, licitação 
sob a modalidade CON-
CORRÊNCIA, do tipo 
MAIOR OFERTA, sobre 
a taxa mensal de ocupação 
que tem como objeto a ou-
torga de permissão de uso 
onerosa do anexo à esta-
ção ferroviária “localizado 
na praça Geraldo Costa”, 
conforme especificações e 
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 

regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.344 de 10 de março 
de 2017, Lei nº. 8.666/93 
de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e 
demais normas legais fe-
derais, estaduais e munici-
pais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS 
E HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com a 
documentação para habili-
tação e proposta comercial 
deverão ser entregues até 
as 14h do dia 30/06/2017, 
na sala da Diretoria de 
Licitações e Contratos, 
localizada no piso supe-
rior do Paço Municipal. 
A abertura dos envelopes 
dar-se-á no mesmo dia, às 
14h15min na sala da Dire-
toria de Licitações e Con-
tratos, localizada no piso 
superior do Paço Munici-
pal, no endereço descrito 
no preâmbulo deste edital.
2. DO OBJETO
2.1 – A presente licitação 
tem como objeto a outor-

ga de permissão de uso 
onerosa do anexo à esta-
ção ferroviária “localizado 
na praça Geraldo Costa”, 
descritos nos anexos deste 
edital.
3. DOS ESCLARECI-
MENTOS
3.1 – Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site http://
www.tremembe.sp.gov.br/
category/licitacao/concor-
rencia-publica/, bem como 
informações e esclareci-
mentos sobre a presente 
licitação serão prestadas 
pela Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– Tremembé – São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, 
durante o horário de expe-
diente, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ramal 
1019 ou pelo e-mail licita-
coes2@tremembe.sp.gov.
br.
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Esporte do 
Bem mobiliza
crianças de 

Pinda

Produtores de 
Pinda participam 
da 24ª Hortitec 
em Holambra

Ferroviária estreia
no campeonato paulista

de malha com vitória

No ultimo sábado (24), 
às 15 horas, na Praça do 
Quartel, foi realizada a 
gincana do projeto Es-
porte do Bem. O evento é 
uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer (Semelp), em par-
ceria com a Escola Skill e 
Faculdade Anhanguera.
Os alunos da Semelp, cer-
ca de 410 crianças pre-
sentes, participaram do 
circuito com diversas ati-
vidades que representaram 
as experiências que apren-
deram ao longo do proces-
so. O projeto começou no 
dia 24 de abril, com crian-
ças de 6 a 10 anos, e para 
conscientizá-las e mobili-
zá-las o objetivo era jun-
tar materiais recicláveis, 
como latinhas e reverter 
em materiais esportivos 
para as aulas. Desde o ini-
cio do projeto, foram dis-
ponibilizados seis pontos 
de coletas de latinhas pela 
cidade, onde toda a popu-
lação poderia contribuir. 
O intuito do projeto é esti-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba organizou, na 
última semana, a visita de 
mais de 40 produtores ru-
rais da cidade à 24ª Horti-
tec - Exposição Técnica de 
Horticultura, Cultivo Pro-
tegido e Culturas Intensi-
vas, realizada em Holam-
bra-SP. Esse é considerado 
o mais importante evento 
do setor de flores, frutas e 
hortaliças da América La-
tina.
A exposição reuniu em um 
só lugar todas as novida-
des da cadeia produtiva de 
flores, frutas, hortaliças e 
florestais e apresentou ao 
mercado tecnologias que 
aumentam a produtivida-
de e a qualidade dos pro-
dutos, ao mesmo tempo 
em que reduzem o custo 
de produção e o consumo 
de recursos, como água e 
energia.
A edição 2017 ocupou 30 
mil metros quadrados de 
área do Parque da Expo-
flora e reuniu 420 expo-
sitores e cerca de 30 mil 
visitantes. O público - for-

O time de malha de Pin-
damonhangaba A.A. Fer-
roviária estreou no cam-
peonato paulista de malha 
com vitória em casa contra 
o time da cidade de Praia 
Grande, Casa de Portugal. 
A equipe conta com apoio 
da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer da Prefeitura.
Na primeira partida, a 
equipe venceu pelo placar 
de 130 x 062, com os atle-
tas: Lucas Ouverney, Cris-
tian Oreia, Dhu Santos, 
Ramirez e depois Odair, 
que entrou no decorrer do 
jogo. Na segunda, com os 
atletas: Sérgio, Ari, Dú 
Soares, Vinícius e depois 
Gabriel Morgado e Lui-
zão, que também entraram 
no decorrer do jogo, ven-

mular através da prática de 
esportes a consciência am-
biental nas crianças, e com 
o envolvimento dos fami-
liares elas possam a ter 
uma formação social mais 
responsável. Segunda a 
gestora Priscila Mateus,  
“o evento de forma geral 
foi muito positivo, resgata-
mos o contato com brinca-
deiras e jogos sustentáveis 
que foram construídos a 
partir de materiais de reu-
so ou reciclados e, o mais 
importante, foi proporcio-
nado às nossas crianças, 
com um momento de ati-
vidade física com inte-
ração e muita diversão”, 
completa. 
Várias atividades foram 
desenvolvidas na tarde, 
e as crianças puderam se 
entreter com brincadeiras 
como corrida de obstácu-
los e revezamento, salto 
em distância, maculelê, 
agilidade, lançamentos, 
arremessos, boliche, ga-
teboll e exercícios de per-
cepção.

mado essencialmente por 
produtores rurais e demais 
profissionais do setor - é o 
mais importante diferen-
cial da feira. Para garantir 
esse perfil de visitantes, os 
convites foram distribuí-
dos pelos expositores aos 
clientes atuais e futuros, 
provocando, assim, um 
grande encontro de negó-
cios, que este ano movi-
mentou cerca de R$ 100 
milhões.
“A participação em even-
tos desse porte é uma 
grande oportunidade 
para os produtores ru-
rais de Pindamonhan-
gaba fazerem negócios, 
atualizarem seu conheci-
mento e conhecerem a rea-
lidade de outros produtores  
que enfrentam os mes-
mos desafios que eles. E 
o sucesso desses produ-
tores vai refletir, ainda, 
no desenvolvimento da 
economia da nossa cida-
de”, explicou o diretor do 
Departamento de Agricul-
tura, Paulo Ricardo Impa-
rato.

ceram pelo placar de 114 
x 036, fechando assim o 
confronto em 6x0 para 
Pindamonhangaba.
A próxima roda-
da do campeonato  
paulista acontece no do-
mingo (2), quando o time 
de Pindamonhangaba vai 
até a cidade de Taubaté en-
frentar a equipe do União.
A Ferroviária também 
se prepara para dispu-
tar os Jogos Regionais, 
onde os atletas do clu-
be formam a base da  
seleção de Pindamo-
nhangaba e irão defen-
der a cidade numa das 
competições mais im-
portantes do Estado de  
São Paulo entre os dias 14 
a 21 de julho, na cidade de 
Caraguatatuba.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 156, Termo nº 6581
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO MONTEIRO CABETT e BRUNA 
ELLEN DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té - SP, nascido em 26 de junho de 1985, de profissão professor, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Avenida Contorno, nº 500, Ap - 21, Centro, 
filho de GUSTAVO CABETT, de 75 anos, nascido na data de 13 de outubro de 
1941, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de 
NEUSA BERNARDES MONTEIRO CABETT, de 72 anos, nascida na data de 
25 de março de 1945, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Queluz/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de julho de 1993, de profissão 
operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, falecido 
em Taubaté/SP na data de 5 de abril de 2014 e de ELIANE HILARIO DOS 
SANTOS, de 41 anos, nascida na data de 25 de outubro de 1975, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/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 157, Termo nº 6582
Faço saber que pretendem se casar MATEUS PINTO PAES e DANIELA AL-
VES DE CARVALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
José dos Campos - SP, nascido em 1 de julho de 1992, de profissão engenheiro 
elétrico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Abília Machado, 
nº 141, Intervale, São José dos Campos/SP, filho de JOAQUIM PASSOS PAES, 
de 58 anos, nascido na data de 1 de novembro de 1958 e de IRMA DE PAULA 
PINTO PAES, de 51 anos, nascida na data de 18 de junho de 1966, ambos resi-
dentes e domiciliados em São José dos Campos/SP, naturais de Caraguatatuba/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 13 de julho de 1993, de profissão 
cirurgiã dentista, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Taubaté, 
nº 145, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filha de JOSÉ ROGERIO 
DE CARVALHO, de 51 anos, nascido na data de 15 de junho de 1966, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Paraibuna/SP e de ELIENE ALVES 
DE CARVALHO, de 51 anos, nascida na data de 2 de abril de 1966, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/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 157, Termo nº 6583
Faço saber que pretendem se casar GENIVAL SOUZA MORAIS e MIRIAM 
DE AZEVEDO SANTOS, 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 2 de janeiro de 1989, de profissão ajudante geral, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de VIVALDO BATISTA MORAIS, falecido em São José dos Campos/SP 
na data de 30 de abril de 2013 e de MARIA MARGARIDA DE SOUZA AL-
MEIDA, falecida em Taubaté/SP na data de 21 de março de 2010. Ela é natural 
de Cosmópolis - SP, nascida em 14 de setembro de 1998, de profissão estudante, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quarenta, nº 171, Jardim 
Maracaibo, filha de JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES SANTOS, falecido em 
Cosmópolis/SP na data de 28 de agosto de 1999 e de MARIA DO CARMO DE 
AZEVEDO SANTOS, de 48 anos, nascida na data de 26 de março de 1969, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Caatiba/BA. 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 158, Termo nº 6584
Faço saber que pretendem se casar BRUNO EDUARDO PEREIRA BUENO e 
GUELDRIN DAIANE REZENDE COUCEIRO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de junho de 1989, de profissão 
inspetor de qualidade, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de DURVAL BUENO, de 63 anos, nascido na data 
de 11 de junho de 1954, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de 
Taubaté/SP e de MARLENE PEREIRA BUENO, de 57 anos, nascida na data de 
4 de janeiro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Cam-
panha/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 16 de outubro de 1990, de 
profissão técnica de informática, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua José Higino Siqueira, nº 135, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta 
cidade, filha de CLAUDIO SERGIO COUCEIRO, de 45 anos, nascido na data 
de 25 de outubro de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de 
Aparecida/SP e de SONIA MARIA REZENDE, de 49 anos, nascida na data de 
3 de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Lorena/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

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 04/07/2017.

Protocolo : 1 - 28/06/2017
Devedor : THALITA DE OLIVEIRA FAVERI
Documentos : CPF 220.579.218-08
Espécie : DMI

Protocolo : 11 - 28/06/2017
Devedor : PRATICK SERVICOS GERAIS LTDA M
Documentos : CNPJ 08.516.125/0001-80
Espécie : DMI

Protocolo : 18 - 28/06/2017
Devedor : GUSTAVO DE PAIVA FERREIRA EMBA
Documentos : CNPJ 23.302.860/0001-85
Espécie : DMI

Protocolo : 27 - 28/06/2017
Devedor : CHRYSTIANE UXISTIKI FONDELO ANDRINI EDMUNDO
Documentos : CPF 121.939.748-29
Espécie : DMI

Protocolo : 30 - 28/06/2017
Devedor : HELDER DOS SANTOS LAUREANO
Documentos : CPF 342.944.728-39
Espécie : CDA

Protocolo : 36 - 28/06/2017
Devedor : ADRIANO SANTOS PINI
Documentos : CPF 260.741.888-74
Espécie : CDA

Protocolo : 37 - 28/06/2017
Devedor : LUIZ AUGUSTO REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR
Documentos : CPF 339.834.548-44
Espécie : CDA

Protocolo : 38 - 28/06/2017
Devedor : DANILO GUILHERME MONTEIRO
Documentos : CPF 342.878.108-21
Espécie : CDA

Protocolo : 40 - 28/06/2017
Devedor : VIP BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Documentos : CNPJ 06.146.877/0001-71 695
Espécie : CDA

Protocolo : 41 - 28/06/2017
Devedor : SERGIO MEIRA DE SOUZA
Documentos : CPF 177.107.718-23
Espécie : CDA

Protocolo : 43 - 28/06/2017
Devedor : FABIO GONAAALVES DOS SANTOS
Documentos : CPF 437.586.948-84
Espécie : CDA

Protocolo : 44 - 28/06/2017
Devedor : MIRTES ALCIONE PINHEIRO LUNA
Documentos : CPF 177.006.198-32
Espécie : CDA

Protocolo : 45 - 28/06/2017
Devedor : FRANCISCO LELLIS
Documentos : CPF 297.457.056-91
Espécie : CPS
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Escolas do Trabalho de 
Taubaté oferecem 1.037 

vagas para cursos
profissionalizantes

Em julho as Escolas do 
Trabalho de Taubaté esta-
rão com 1.037 vagas aber-
tas, com destaque para as 
áreas de informática, au-
tomotiva, construção ci-
vil, artesanato, industrial, 
beleza, gestão, idiomas e 
moda.
Serão disponibilizados 38 
cursos: Designer de So-
brancelhas, Maquiagem, 
Manicure e Pedicure, Car-
tonagem, Entrelaçamen-
to de Pedras, Hardanger, 
Macramê, Patch Apliquê, 
Patchwork , Pintura em 
Tecido, Confecção de Bo-
necas, Bordados Livres, 
Feltro, Crochê, Tricô, Bor-
dado Livre, Ponto Cruz, 
Excel Básico, Word Avan-
çado, Informática Básica, 
Montagem e Manutenção 
de Microcomputador, Di-
gitação, Informática da 
Melhor Idade, Auxiliar 
Administrativo, Assistente 
Administrativo, Operador 
de Logística, Assistente de 
Recursos Humanos, Ins-
petor de Qualidade, Corte 
e Costura, Espanhol Bási-

co, Inglês Básico, Alemão 
Básico, Francês Básico, 
Inglês Intermediário,  Es-
panhol Intermediário, Ele-
tricista Instalador, Funi-
leiro de Brilho e Desenho 
Técnico Mecânico.
Há cursos que são certifi-
cados pelo Senai, sendo os 
de Excel Básico, Auxiliar 
Administrativo, Assistente 
Administrativo, Operador 
de Logística, Assistente 
de Recursos Humanos, 
Word Avançado, Inspetor 
de Qualidade, Eletricista 
Instalador, Funileiro de 
Brilho, Montagem e Ma-
nutenção de Microcom-
putador, Desenho Técnico 
Mecânico e Informática 
Básica.
Alguns cursos exigem co-
nhecimentos específicos 
como pré-requisito. Para 
os cursos de Confecção 
de Bonecas e Patchwork, 
é preciso que os interes-
sados tenham noções de 
costura. Já para se inscre-
ver no curso de Alemão 
Básico é indispensável ter 
o Inglês Básico. Os cursos 

de Word Avançado e Mon-
tagem e Manutenção de 
Micro exigem o curso de 
Informática Básica; e para 
fazer o curso de Informáti-
ca Básica é necessário que 
o candidato saiba digitar.
Para efetuar a inscrição, os 
interessados têm que apre-
sentar cópias do CPF, RG, 
comprovante de endereço 
e comprovante de escola-
ridade. As unidades ofe-
recem cursos com idade a 
partir dos 14 anos, sendo 
que alguns exigem funda-
mental completo e outros 
o incompleto.
Mais informações sobre 
data de inscrição de cada 
curso e pré-requistos es-
tão disponíveis em www.
taubate.sp.gov.br/escolas-
dotrabalho ou podem ser 
esclarecidas através do te-
lefone 3622- 1170.
Serviço
Escola do Trabalho de 
Taubaté
Cursos profissionalizan-
tes: 1.037 vagas
Inscrições – julho/2017
Telefone: 3622 1170

Prefeitura de Pinda
inicia cadastro

eletrônico para aquisição
de casa própria

Pinda vai retomar
Atividade Delegada e
aumentar segurança

da população

Prefeitura de Pinda inicia 
fiscalização no Pedágio 

do Atanázio

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 Atividade Delegada vai 
voltar a funcionar em Pin-
damonhangaba e o núme-
ro de policiais militares 
destinados ao serviço será 
aumentado em até 167% 
- saindo de 12 e podendo 
chegar a 32. O reforço do 
policiamento com a inicia-
tiva deve ocorrer já no iní-
cio de julho e vai reforçar 
a segurança de moradores 
e comerciantes em todos 
os pontos da cidade.
No dia 29 de junho, o Cre-
denciamento do Convênio 
da Atividade Delegada 
para o município foi pu-
blicado no Diário Oficial 
do Estado. De acordo com 
o secretário de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, 

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-

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 

José Sodário Viana, o do-
cumento tramitou dentro 
da Polícia Militar, recebeu 
o aval do alto comando 
da instituição, e chegou à 
Secretaria de Segurança 
Pública, onde foi assina-
do pelo secretário Mágino 
Alves Barbosa Filho. Se-
gundo José Sodário Viana, 
este credenciamento foi 
possível após Pindamo-
nhangaba obter a CRMC 
- Certificado de Regula-
ridade do Município para 
celebrar Convênios - que 
ocorreu no fim de maio. 
A próxima etapa, antes do 
início efetivo do progra-
ma, é a inscrição dos poli-
ciais militares interessados 
em trabalhar na Atividade 

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-

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. 

Delegada em Pindamo-
nhangaba, e o encontro da 
Comissão Paritária - entre 
membros da Prefeitura e 
da Polícia Militar. 
“A PM vai disponibilizar o 
número de vagas que pos-
suímos em seu sistema da 
Atividade Delegada e os 
policiais vão se inscrever 
para trabalhar no muni-
cípio - é um ato bastante 
simples e rápido que dura 
alguns minutos. Paralelo 
a isso, vamos nos reunir 
com o comando local da 
Polícia Militar para defi-
nirmos as estratégias de 
ações destes policiais, que 
vão reforçar a segurança 
de Pindamonhangaba”, 
explicou o secretário.

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.


