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Campeonato de Hockey 
Inline é atração neste
final de semana em 

Taubaté

Inscrições para novas oficinas 
culturais já estão abertas em 

Pinda

Museu recebe exposições 
sobre cultura africana e 

prédios históricos
em Pindamonhangaba

Servidores de Taubaté
recebem capacitação

sobre processo de
digitalização da TV no Brasil

O 1° Campeonato de Ho-
ckey Inline (infantil e 
adulto) é atração neste fi-
nal de semana, dias 5 e 6 
de agosto, das 9h às 19h, 
no ginásio da Independên-
cia, em Taubaté.
A competição contará com 

As inscrições para novas 
oficinas culturais gratui-
tas foram abertas no início 
deste mês e se encerram 
quando as turmas atingi-
rem o número de vagas 
disponíveis. As oficinas 
possuem a duração de 
quatro meses e assim que 
as turmas forem completa-
das, haverá lista de espera 
caso haja desistência. O 
intuito é capacitar a po-

Durante todo o mês de 
agosto, o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina rece-
berá a exposição de dois 
artistas da região: Janaina 
Braz e Heleno Alves que, 
em suas obras, buscam 
retratar a importância da 
preservação da cultura his-
tórica.
A artista Janaina Braz 
criou pinturas em telas que 
trazem a arquitetura, as 
cores e a representação da 
vida dos africanos no Bra-
sil, inspiradas na herança 
colonial. A artista comenta 
sobre a importância des-
ta representação. “A arte 
é importante, não apenas 
para relembrar a história 
da colonização no Brasil, 

Servidores da Prefeitu-
ra de Taubaté passam na 
manhã desta quinta-feira, 
dia 3 de agosto, por uma 
capacitação para auxiliar 
na divulgação do processo 
de desligamento do sinal 
analógico de TV em 29 de 
novembro. Após essa data, 
a programação dos canais 
abertos de televisão será 
transmitida apenas pelo 
sinal digital em Taubaté e 
em mais 18 municípios da 
região.
Para democratizar o aces-
so ao sinal, famílias ca-
dastradas em programas 
sociais do governo fede-
ral (Bolsa Família, Minha 

equipes de tradição na mo-
dalidade, além de vários 
atletas da Seleção Brasi-
leira e alguns atletas de ní-
vel internacional.
O Hockey inline é uma 
modalidade que vem cres-
cendo cada vez mais no 

pulação, levando conheci-
mento, cultura e lazer.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
está promovendo cinco 
novos cursos em diferen-
tes locais da cidade, são 
eles: Oficina de desenho, 
na biblioteca do Arareta-
ma; Artesanato, na biblio-
teca do Castolira; Dança, 
no Recinto São Vito; Foto-

mas também alerta para 
o respeito e a valorização 
da cultura afro-brasileira”, 
comenta.
Já o artista plástico He-
leno Alves elaborou uma 
exposição com a técnica 
da pirogravura, em que se 
utiliza uma caneta com a 
ponta que altera de tem-
peratura, dando realismo 
às imagens gravadas na 
madeira. “O intuito maior 
dessa exposição é retratar 
por meio de uma técnica 
um tanto peculiar, que é 
a pirogravura, a imagem 
e beleza arquitetônica dos 
prédios históricos da ci-
dade. Contudo, que aguce 
a curiosidade das pesso-
as por saber a história de 
cada um dos prédios re-

Casa Minha Vida, Prona-
tec e Carteira do Idoso, 
entre outros) terão direito 
ao fornecimento de kits 
gratuitos de conversores. 
Aproximadamente 170 
mil kits (com antena digi-
tal e conversor com con-
trole remoto) serão distri-
buídos gratuitamente na 
região, sendo mais de 17 
mil somente em Taubaté.
A capacitação dos servi-
dores ocorre por meio de 
uma parceria entre a pre-
feitura e a Seja Digital, en-
tidade não governamental 
e sem fins lucrativos res-
ponsável pelo processo de 
digitalização do sinal de 

Brasil e o evento é uma 
oportunidade para os que 
ainda não conhecem o es-
porte.
O ginásio fica na Rua Pro-
fessor Escolástico Bicudo, 
s/n, no bairro Independên-
cia.

grafia, no CEU das Artes; 
e teatro, no Parque da Ci-
dade.
As oficinas são gratuitas e 
para participar das aulas, 
basta realizar a inscrição 
no Departamento de Cul-
tura, localizado no Palace-
te 10 Julho, Rua Deputado 
Claro César, n°33, Centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas no telefone 
3642-1080 ou 3643-2690.

tratados, que são ricos em 
arquitetura e em histórias 
e que são riquezas do nos-
so município”, disse. Ele 
exalta ainda a importância 
de preservar os prédios e  
comenta que irá acrescen-
tar mais obras à exposição, 
devido ao grande número 
de prédios que fazem parte 
da história das cidades da 
região. 
Para prestigiar a exposi-
ção, que é gratuita, basta 
visitar o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, que 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 17h. O museu 
fica na rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, no centro 
da cidade.

TV no Brasil.
Esta ação vai priorizar, 
inicialmente, serviços de 
saúde e de assistência so-
cial com maior capilarida-
de junto às comunidades. 
Agentes comunitários de 
saúde e do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos), assim como servido-
res dos CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) do município serão 
capacitados para orientar a 
população.
Posteriormente, nas es-
colas também será feito 
um trabalho de orientação 
para as crianças, de forma 
lúdica.
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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.

Guarda Civil Municipal
realiza Patrulha

Comunitária em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa e Mobi-
lidade Urbana e a Guarda 
Civil Municipal de Ca-
çapava, está inserindo à 
Patrulha Comunitária nas 
diversas modalidades de 
patrulhamentos já realiza-
dos pela GCM de Caçapa-
va, visando atender as ne-
cessidades dos munícipes.
A Patrulha Comunitária é 
uma modalidade baseada 
nas metodologias do Poli-
ciamento Comunitário que 

aproxima o Guarda Civil 
da comunidade, estrei-
tando e facilitando a co-
municação e focando nos 
problemas locais, atuando 
em pontos estratégicos e 
de fluxo de moradores e 
comerciantes.
O início das ações pre-
ventivas estão ocorren-
do na Praça da Bandeira, 
Terminal Rodoviário e 
Ponto de ônibus em fren-
te ao Colégio Rui Barbosa  
(Praça Dr. Pedro de Toledo 
– Igreja Matriz) em horá-

rios onde ocorrem maiores 
números de reclamações. 
Nas demais regiões estão 
sendo definidos pontos 
estratégicos de posiciona-
mento.
A Guarda Civil Muni-
cipal de Caçapava aten-
de pelo telefone 153, 
de segunda a sexta das 
06 às 23h, plantões  
aos sábados e domingos, 
horários especiais em ope-
rações preventivas notur-
nas e operações conjuntas 
com as Polícias Estaduais.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D-24, FLS. nº 174, Termo nº 6616
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO MORGADO e NATHANY DE 
SOUZA SANTOS FRANCISCO, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 9 de abril de 1981, de profissão eletricista, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Lindolfo de Matos Freitas, nº 98, 
Centro, nesta cidade, filho de LUIS CARLOS MORGADO, de 61 anos, nascido 
na data de 29 de abril de 1956, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP e de REGINA HELENA MORGADO, de 52 anos, nascida na 
data de 6 de setembro de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral de Tremembé/SP. Ela é natural de Guarujá - SP, nascida em 9 de outubro de 
1990, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mes-
mo endereço da contraente, filha de ADEMIR GUILHERME SCHWEIGERT 
FRANCISCO, de 56 anos, nascido na data de 15 de fevereiro de 1961, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Guaianases/SP e de SANDRA DE 
SOUZA SANTOS, de 53 anos, nascida na data de 5 de março de 1964, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Guarujá/SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 174, Termo nº 6617
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL PIVA DOS SANTOS SILVA e 
NIDJA DA SILVA ARAUJO, 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 8 de fevereiro de 1985, de profissão autôno-
mo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de CÉLSO JOSÉ DA SILVA, falecido em São José dos Campos/
SP na data de 6 de junho de 2013 e de SEBASTIANA AMÉLIA DOS SANTOS 
SILVA, de 62 anos, nascida na data de 2 de setembro de 1954, residente e domi-
ciliada em São José dos Campos/SP, natural de Mandaguari/PR. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 5 de março de 1989, de profissão autônoma, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Lindolfo de Mattos Freitas, nº 35, 
Centro, nesta cidade, filha de EDILSON DE FRANÇA ARAUJO, de 60 anos, 
nascido na data de 29 de abril de 1957 e de NIEDJA DA SILVA ARAUJO, de 
50 anos, nascida na data de 9 de outubro de 1966, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, natural de Recife/PE. 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.

Prefeitura de Ilhabela realiza
vistoria técnica em comunidades 

tradicionais

11ª Conferência de Assistência 
Social discute melhorias para a 
gestão do SUAS (Sistema Único 

de Assistência Social)

Projeto “Descubra os Encantos 
de São Bento” leva população e 

visitantes para conhecerem
atrativos turísticos

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Obras e Planejamento 
Urbano, realizou no últi-
mo sábado, 29, uma série 
de vistorias técnicas em 
comunidades tradicionais 
caiçaras.
O secretário da pasta, 
Katzumi Hoyer, o Tchu-
mi, acompanhado pelo ar-
quiteto Julio Secco e pela 
estagiária Thais Karolyne 
do Nascimento, iniciou as 
visitas na E. M. Castelha-
nos, no prédio correspon-
dente à localidade Canto 
do Ribeirão. Os funcio-
nários inspecionaram a 
edificação e registraram 
possíveis melhorias, assim 
como apontaram ajustes 
para melhor atender a po-
pulação local que utiliza 
os serviços prestados no 
imóvel.
Além de vistoriar a atual 
situação da escola, a equi-
pe também examinou a câ-
mara fria (equipamento), 
utilizado para armazenar 
pescado em baixas tempe-
raturas.
Outro ponto visitado pela 
comitiva foi um terreno 
situado na região central 
da comunidade de Caste-

Cerca de 50 pessoas parti-
ciparam da 11ª Conferên-
cia Municipal de Assis-
tência Social, realizada na 
manhã da última sexta-fei-
ra (28/07), no CAAMI – 
Centro de Atendimento e 
Assistência à Melhor Ida-
de. O evento reuniu assis-
tentes sociais, usuários dos 
serviços da assistência so-
cial, entidades e represen-
tantes da sociedade civil e 
do Poder Público.
   Os alunos do profes-
sor Flávio Itajubá, res-
ponsável pela Oficina de 
Construção de Tambores 
e Toque de Maracatu da 
Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
fizeram uma apresentação 
especial, abrilhantando a 
abertura do evento.

     A 11ª Conferência con-
tou com a participação do 
professor Marcos Valdir 
Silva – assistente social e 

O Projeto “Descubra os 
Encantos de São Bento”, 
uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Desenvolvimento Eco-
nômico em parceria com 
a Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo e com 
a Diretoria Municipal de 
Cultura e Eventos, levou 
munícipes e visitantes no 
mês de julho para conhe-
cerem pontos e atrativos 
turísticos do município. O 
projeto integrou o Festival 
de Inverno “Arte no Inver-

lhanos. Neste terreno de-
verão ser construídos uma 
escola, um posto de saúde, 
uma quadra poliesportiva 
e uma área comunitária 
destinada aos moradores 
da comunidade. Os proje-
tos ainda estão em fase de 
planejamento.
Em seguida, foi a vez da 
E. M. Castelhanos, no 
prédio Canto da Lagoa, 
que recentemente recebeu 
melhorias. O acabamento 
final foi examinado, as-
sim como a câmara fria 
do local. O mesmo pro-
cedimento também acon-
teceu na comunidade da 
Praia Mansa. Segundo 
o secretário de Obras e 
Planejamento Urbano, as 
vistorias são necessárias 
pois averiguam as efetivas 
necessidades e atendem 
as reivindicações levadas 
ao prefeito por parte dos 
moradores. “Analisamos 
todas as condições destas 
comunidades. Verificamos 
as instalações escolares, 
as câmaras frias utiliza-
das, assim como o sistema 
de tratamento de efluentes 
da região. As comunida-
des tradicionais precisam 
de atenção específica para 

supervisor técnico da Fun-
dação Casa (Divisão re-
gional do Vale do Paraíba); 
ele ministrou uma palestra 
com o tema: Garantia de 
Direitos no Fortalecimen-
to do SUAS (Sistema Úni-
co de Assistência Social).
    Após a palestra, foram 
divididos quatro grupos de 
trabalho, que discutiram e 
apresentaram na plenária 
as propostas escolhidas 
nas salas; essas propostas 
e deliberações para o apri-
moramento do SUAS se-
rão levadas à Conferência 
Estadual. Também foram 
escolhidos os delegados 
que representarão Parai-
buna, na 11ª Conferência 
Estadual de Assistência 
Social, de 3 a 5 de outu-
bro, em São Paulo.
     Segundo a coordena-
dora do Departamento de 
Bem Estar Social de Pa-
raibuna, Eliete Nogueira, 
a 11ª edição da Conferên-

no da Serra 2017”.
Ao todo foram 4 dias, 
sendo 2 finais de se-
mana, compreendendo 
Bairro do Paiol Grande, 
Cantagalo e Quilombo. 
104 pessoas participa-
ram dos passeios guiados 
e puderam conhecer de 
perto belos atrativos de  
São Bento do Sapucaí, 
como: Baúzinho (Pedra 
do Baú), Viveiro Frutopia, 
Eco Parque Pesca na Mon-
tanha, Restaurante Pedra 
do Baú, Oliq, Bairro do 

melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos, através 
de projetos que aperfeiço-
em a infraestrutura desses 
pontos”, explana Tchumi.
O prefeito Márcio Tenório 
ressalta que a valorização 
desse grupo de morado-
res dá voz e fortalece a 
integração com o restante 
da municipalidade. “Visa-
mos o nascimento de uma 
instância de democracia 
participativa que pretende 
promover o desenvolvi-
mento sustentável das co-
munidades caiçaras, além 
de conhecer, fortalecer e 
garantir os direitos dessa 
população. O que temos 
é o reconhecimento das 
comunidades como um 
local que também merece 
os cuidados e melhorias 
que realizamos em todo o 
município”, finaliza o pre-
feito.
A Secretaria de Obras 
e Planejamento Urbano 
pretende realizar vistorias 
como essa periodicamen-
te, sempre fiscalizando e 
atendendo presencialmen-
te a população, mesmo a 
dos bairros mais afastados, 
como no caso das comuni-
dades tradicionais.

cia discutiu o Plano Dece-
nal – planejamento da área 
social no período de 2016 
a 2026. “A conferência 
é de grande importância 
porque defende a garantia 
dos direitos de benefícios, 
como por exemplo o Bol-
sa Família, dentre outros 
programas assistenciais 
para que os mesmos sejam 
mantidos em benefício 
à população em situação 
de vulnerabilidade social, 
ajudando a suprir as ne-
cessidades básicas dessas 
pessoas”, explica.
    A 11ª Conferência foi 
promovida pela Prefeitu-
ra de Paraibuna, por meio 
do Departamento de Bem 
Estar Social e o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social. O evento aconte-
ce a cada dois anos e tem 
como principal finalidade 
buscar melhorias das ques-
tões sociais em benefício 
aos usuários do SUAS. 

Cantagalo, Ateliê Ditinho 
Joana, Arte no Quilombo, 
Museu da Revolução de 
32 e Museu do Carro de 
Boi.
Essa iniciativa foi pensa-
da para aproximar a po-
pulação do que São Bento 
do Sapucaí oferece além 
do centro da cidade, pro-
movendo momentos de 
entretenimento e de co-
nhecimento, tornando os 
participantes aptos para re-
passarem as informações e 
serem agentes turísticos.

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 
Tremembé - 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 competen-
te protesto. Conforme normas de serviço da Corregedoria Geral da Jus-
tiça, fica autorizado o pagamento do título em dinheiro, 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, emiti-
do por estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente 
apenas ao da obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável 
na praça deste Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumentos de-
vidos, 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 07/08/2015.

Protocolo : 19 - 31/07/2017
Devedor : ABILIO ALCEU ALVES PANACE
Documentos : CNPJ 21.238.421/0001-25
Espécie : DMI

Protocolo : 20 - 31/07/2017
Devedor : GABRIEL MORATA
Documentos : CPF 410.912.618-57
Espécie : DMI

Protocolo : 22 - 31/07/2017
Devedor : ARIANNE REIS PRADO 01183659679
Documentos : CNPJ 23.254.316/0001-05
Espécie : DMI

Protocolo : 23 - 31/07/2017
Devedor : SAMUEL DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 390.407.508-07
Espécie : DMI

Protocolo : 24 - 31/07/2017
Devedor : CATARINA ALVES PINTO
Documentos : CPF 076.266.034-19
Espécie : DMI

Protocolo : 26 - 31/07/2017
Devedor : PEDRO EDUARDO SAMPAIO DE CASTRO RODRI-
GUES
Documentos : CPF 347.730.208-73
Espécie : CH

Tremembé, 03 de Agosto de 2017.
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Prefeitura de Taubaté 
apoia Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de
São Paulo selecionou a ci-
dade de Taubaté para ser 
contemplada com
cursos EAD (à distância) 
por meio do Programa Na-
cional de Acesso ao
Ensino Técnico e Empre-
go (PRONATEC). Os cur-
sos EAD são destinados 
para as pessoas acima de 
15 anos e as inscrições vão 
até o dia 18 de agosto, po-
dendo ser efetuada apenas 
uma inscrição por CPF.
Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, para realizar a 

pré-inscrição, munidos de 
um documento com foto e 
o CPF. A continuidade do 
processo é online e o aluno 
receberá as instruções via 
e-mail.
São 30 vagas para cada um 
dos cursos ofertados e são 
eles: Reciclador; Recep-
cionista; Editor de Projeto 
Visual Gráfico; Editor de 
Vídeo; Eletricista de Au-
diovisual; Iluminador Cê-
nico; Ilustrador; Locutor
-Apresentador-Animador; 
Operador de Câmara; So-
noplasta; Agente de Ges-
tão de Resíduos Sólidos; 
Auxiliar de Fiscalização 
Ambiental; Operador de 
Aterro Sanitário de Re-

síduos Sólidos Urbanos; 
Assistente Administrati-
vo; Assistente de Recursos 
Humanos e Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) – 
Básico.
SERVIÇO Pré-inscrição 
nos cursos EAD do PRO-
NATEC (Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: até 18 de agosto de 
2017
Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h

Barbatuques traz aula 
show para a FLIT 2017

Nova UBS Azeredo inicia atividades nesta semana

O grupo musical Barba-
tuques é mais uma atra-
ção confirmada para a 
Flit (Feira de Literatura 
Infantil de Taubaté), que 
acontecerá de 11 a 17 de 
setembro na cidade. Com 
uma aula show de 50 mi-
nutos, “Barbatuquices”, 
eles prometem entreter 
todas as idades no evento 
que acontecerá na Avenida 
do Povo.
O grupo musical, funda-
do em 1995, tem como 
proposta a utilização do 
corpo como instrumento 
musical. O Barbatuques 
deu origem a diferentes 
técnicas de percussão cor-
poral, percussão vocal, 
sapateado e improvisação 
musical, desenvolvidas 
em suas experiências cole-
tivas e somadas à bagagem 

O atendimento da UBS 
Azeredo “Dona Terezi-
nha Moretti”, inaugurada 
na sexta-feira (28), teve 
início nesta segunda-feira 
(31). A unidade está pre-
parada para realizar, por 
mês, uma média de 600 
consultas médicas, 300 
consultas de enfermagem, 
300 procedimentos, além 
do acolhimento dos muní-
cipes em livre demanda.
Os moradores do Lotea-
mento Azeredo,Vale do 
Sol, Padre Rodolfo e re-
gião serão atendidos no 
novo prédio, que tem um 
total de 360 m² de área, 
com ambientes como con-
sultórios, salas de aco-

individual de seus 14 inte-
grantes. Seus espetáculos 
musicais, álbuns, treina-
mentos e oficinas, que já 
foram levados a mais de 
20 países, são difundidos 
como uma estética con-
temporânea e uma impor-
tante ferramenta educacio-
nal.
As atividades propostas 
pelo grupo desenvolvem 
a criatividade, a coordena-
ção psico-motora e a per-
cepção de si mesmo e do 
outro. O grupo possui três 
CDs lançados e já foi con-
templado com  o “Prêmio 
TIM de Música Brasilei-
ra”, como melhor grupo de 
MPB (2006).
Entre tantos eventos im-
portantes destacam-se: as 
participações na cerimô-
nia de encerramento dos 

lhimento, sanitários com 
acessibilidade, salas para 
curativos, inalação, vaci-
nas, procedimentos, entre 
outros. Os funcionários es-
tão motivados e têm como 
meta realizar um atendi-
mento mais humanizado 
para as famílias.
A inauguração, realiza-
da na sexta-feira, contou 
com a presença de au-
toridades, familiares da 
homenageada e do pre-
feito,que lembrou sobre a  
importância da huma-
nização na saúde. “Para 
honrar a patronesse da 
unidade, Dona Terezi-
nha, que tenhamos nesse 
prédio seu exemplo vivo 

jogos olímpicos Rio 2016, 
na Copa do Mundo da 
África e no evento oficial 
da FIFA em Johanesburgo 
para o anúncio da Copa de 
2014, nas seis edições já 
realizadas do International 
Body Music Festival, Fei-
ra do Livro de Frankfurt, 
a ExpoShangai, Festival 
Europalia, Paleo e Ella 
Fritzgerald, Festival de 
Nyon e Festival Lollapa-
looza. Além da participa-
ção na trilha sonora dos 
filmes Rio 2 e O Menino e 
o Mundo.
O dia e horário da apre-
sentação ainda estão sen-
do definidos pela Comis-
são Organizadora da Flit 
e serão divulgados até a 
semana que vem, já com a 
programação completa da 
semana.

na acolhida às pessoas, 
com respeito e carinho. A 
vida é um eterno continu-
ar. Demos continuidade a  
essa obra e com certeza 
toda a equipe que vai tra-
balhar nesse prédio dará 
continuidade ao exemplo 
de Dona Terezinha Moret-
ti”, concluiu.
A UBS homenageia Tere-
zinha Gertrudes - “Dona 
Terezinha Moretti”, de 
acordo com o projeto de 
lei nº 119/2017, de autoria 
do vereador Carlos Eduar-
do de Moura.
A nova UBS fica na Rua 
Antonio Bueno de Carva-
lho Filho, 61, Jardim Aze-
redo, Moreira César. 


