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A GAzetA dos Municípios

Taubaté define
regulamento e calendário 
do Circuito Taubateano de 

Corrida de Rua 2017

Equipe de Malha de
Ilhabela segue em 1º lugar 
no Campeonato Estadual 

de Malha

Wi-fi gratuito é instalado 
na Praça Padre Pedro do 

Vale Monteiro
em São Bento do Sapucaí

Taubaté recebe 22ª
edição do Combat Fight

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté definiu o 
regulamento e o calendá-
rio de provas do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua 2017. Este ano o Cir-
cuito será realizado em 
quatro etapas, dividas em 
masculino e feminino, em 
13 modalidades, de acordo 
com a idade dos partici-
pantes, a partir dos 7 anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência. Além das catego-
rias mencionadas, o even-
to irá realizar uma etapa 
exclusiva para crianças de 
até 12 anos.
O evento contará com dife-
rentes distâncias de acordo 
com a idade dos corredo-
res, sendo as provas de 
5.000m para os inscritos 
maiores de 17 anos. As 
inscrições para o circuito 

No último domingo, 2, a 
equipe de Malha de Ilha-
bela foi para Praia Grande, 
Litoral Sul de São Paulo, 
participar do Campeonato 
Estadual de Malha 2017. A 
equipe segue bem na com-
petição, e nessa 2ª rodada 
disputou contra a equipe 
Casa de Portugal.
O primeiro jogo foi bas-
tante acirrado e a equipe 
do arquipélago venceu de 
106×100. Já no segundo 
jogo, quem levou a melhor 
foi a Casa de Portugal, 

Implantação de Rede Wifi 
para a Comunidade, visan-
do o atendimento de pe-
quenas demandas diárias 

Taubaté recebeu no último 
sábado, 1º de julho, cerca 
de 150 atletas de todas as 
categorias, de equipes de 
base e profissional do Vale 
do Paraíba, São Paulo e 
Rio de Janeiro, das mo-

são gratuitas e, para a pri-
meira etapa, as inscrições 
deverão ser efetivadas na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, nos dias 17, 18 e 
19 de julho, das 9h às 17h, 
e estão limitadas a 1.000 
participantes em cada uma 
das três primeiras etapas.
O circuito será composto 
da seguinte maneira: 1ª 
etapa – dia 30 de julho no 
Parque do Itaim; 2ª etapa 
– dia 17 de setembro no 
Sesc; 3ª etapa – dia 29 de 
outubro no Parque do Se-
des e a 4ª etapa – dia 02 de 
dezembro na Avenida do 
Povo. E no dia 12 de outu-
bro a Corrida Infantil será 
realizada no Parque do 
Sedes. O regulamento e o 
calendário das etapas, das 
inscrições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis, a 
todo tempo, no site www.
taubate.sp.gov.br.

vencendo de 154×142. As-
sim, a equipe de Malha de 
Ilhabela conclui a segunda 
rodada em primeiro lugar 
na chave, com 9 pontos.
Para o técnico Horácio 
Hector Barbas, foi um 
jogo admirável. “Pa-
rabenizo nossos atle-
tas que fizeram um jogo 
épico entre as equipes.  
A expectativa para o pró-
ximo jogo, sabendo dos 
competidores que temos 
no time, é de marcar no 
mínimo mais três pontos 

para os munícipes e maior 
suporte aos turistas.
Consiste em uma rede sem 
fio para conexão por ce-

dalidades Muay Thai , Ki-
ckboxing e MMA  para a 
22ª edição do Combat Fi-
ght. O evento foi organiza-
do pela equipe de Kickbo-
xing Taubaté (Tsunami 
Combat Team) e aconte-

Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).
Na etapa das crianças, até 
12 anos, as provas serão 
de 100 a 1.000 metros. E 
as inscrições são isentas 
de taxa, limitadas a 500 
participantes e devem ser 
realizadas na sede da Se-
cretaria de Esportes E La-
zer, nos dias 25 e 26 de 
setembro, das 9h às 17h, 
com a presença obriga-
tória do responsável pelo 
menor, que deverá apre-
sentar o documento origi-
nal da criança.

e ficar isolado na chave. 
Agradeço toda parte técni-
ca, a Prefeitura de Ilhabela 
e a Secretaria de Esportes 
pelo apoio.”
A chave 2, na qual Ilhabe-
la integra, conta com atle-
tas de Praia Grande, Pin-
damonhangaba e Taubaté.
O time agora se prepara para 
a 3ª rodada do Campeonato  
Estadual, que acontece no 
dia 9 de julho, em Pinda-
monhangaba. Ilhabela en-
frentará a equipe da casa, 
o Ferroviária.

lulares com cobertura na 
Praça Padre Pedro do Vale 
Monteiro (ao lado do es-
cola Cel. Ribeiro da Luz, 
por período de tempo por 
dispositivo.
O serviço realizado e man-
tido pela SBSNET, está 
em fase de testes a partir 
de 1° de julho, com peque-
nos ajustes ainda a serem 
feitos para ampliar a qua-
lidade e a disponibilida-
de. O Wi-Fi gratuito (em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal) estará sendo 
ampliado nos próximos 
meses, em uma rede de 
fibras opticas, que deverá 
cobrir 90% da área urbana 
e parte da zona rural.
Com isso, a gestão “Tra-
balhando para Todos”, 
avança no cumprimento 
de mais um ponto do pro-
grama de governo.

ceu no ginásio poliesporti-
vo da Vila Marli.
Um público estimado de 
600 pessoas lotou as ar-
quibancadas para assistir 
os combates. Na pontua-
ção geral, Taubaté ficou 
em primeiro lugar segui-
do de Guaratinguetá, São 
José dos Campos, Pinda-
monhangaba e Campos 
do Jordão.   Os destaques 
individuais ficaram por 
conta de Renata Mascena, 
de São José dos Campos e 
Leandro, de Guaratingue-
tá, apontados como me-
lhores atletas feminino e 
masculino.
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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.

Departamento de Serviços 
Municipais realiza melhorias 
nas áreas verdes da cidade

em Caçapava

No próximo fim de semana, 
mais novidades no acordes 

na serra de Cunha

A equipe do DSM (De-
partamento Serviços Mu-
nicipais) continua com os 
serviços de manutenção e 
limpeza das áreas verdes 

No sábado, o destaque 
fica para o Jazz e Blues 
Pocket Festival, em que 
bandas tocarão pelas ruas 
da cidade, a partir da 15 
h, ao estilo de Nova Orle-
ans, preparando o público 
para o show da noite, com 
Vasco Faé, Orleans Street 
Jazz Band e Trinca Acústi-
ca (fotos).

da cidade. O bairro Jardim 
Caçapava recebeu melho-
rias no paisagismo e a Vila 
Bandeirantes manutenção 
e limpeza das áreas ver-

Veja o que vai acontecer, 
neste final de semana:
• 6 de julho (quinta-feira)
– 21h – Violeiros de Cunha
• 7 de julho (sexta-feira)
– 22h – Banda Água de 
Mina (Pop rock)
• 7 a 16 de junho
Festa do Divino
• 8 de julho (sábado)
– 15h às 24h – Jazz 

des. As árvores da Avenida 
Henry Nestlé também fo-
ram podadas. O DSM é li-
gado à Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais.

e Blues Pocket Festi-
val – Vasco Faé, Orle-
ans Street Jazz Band e  
Trinca Acústica
Apresentações pelas ruas, 
praças e palco principal
• 9 de julho (domingo)
– 15h – Samba da Véia 
(Samba raiz)
– 21h30 – Banda Two Zé 
(Rock)
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Pinda é vice no
Metropolitano de Futsal

Campanha “Lixo Eletrônico 
agora tem seu lugar”

em Redenção da Serra

A equipe de Futsal Mascu-
lino Sub 16 representante 
de Pindamonhangaba dis-
putou a final do Campe-
onato Metropolitano, no 
sábado (1), contra a ADC 
São Bernardo. A equipe 
pindense ficou com o vice 
campeonato. A equipe co-
mandada pelo Professor 
Lucas Torão, auxiliado 
pelo Professor Adilson 
Caju, chegou para a final 
com a melhor campanha 
da competição, e jogava 
pelo empate. Infelizmen-

O lixo eletrônico vem se 
tornando foco de preocu-
pação no mundo, os níveis 
atuais são alarmantes. Se-
gundo a ONU o mundo 
já produz 40 milhões de 
toneladas por ano, sendo 
o Brasil, o que mais gera 
esse tipo de lixo entre os 
países emergentes, che-

te, não conseguiu sair com 
o resultado esperado e 
foi derrotada pela equipe 
A.D.C. São Bernardo com 
o placar de 8 a 4. Mesmo 
com o resultado negativo, 
o artilheiro da competi-
ção foi o atleta pindense 
Luis Guilherme “Gui”, 
que marcou 23 gols em 
13 partidas. Os atletas que 
defenderam Pinda na final 
foram: Luan, Matheus Go-
doi. Victor Scheidt, Ale-
xandre Lourenço, Brenno 
Gustavo, Carlos Roberto, 

gando a 5kg por ano/per 
capta. 
A toxicidade dos compo-
nentes de computadores, 
monitores, baterias, celu-
lares e outros é alta, em 
sua fabricação são usadas 
substâncias como chum-
bo, cádmio, berílio, que 
podem contaminar o solo, 

Fabiano Luiz, Igor Mar-
condes, João Vitor Alves, 
João Vitor Pedroso, Luis 
Eduardo Soares, Luis Gui-
lherme, Luiz Felipe Pires e 
Maicon Willian. Organiza-
do pela Federação Paulista 
de Futsal, o Campeonato 
Metropolitano teve início 
no mês de Março e reuniu 
21 equipes da região da 
grande São Paulo e inte-
rior.  Agora, a equipe de 
Pindamonhangaba segue 
treinando firme para os 
próximos desafios: no iní-
cio de agosto a Federação 
Paulista irá organizar o 
“Jogo das Estrelas”, com 
os melhores jogadores do 
Campeonato Metropolita-
no, onde serão convocados 
quatro atletas da equipe 
vice campeã. Também em 
agosto, terá início o Cam-
peonato Estadual de Fut-
sal, envolvendo equipes de 
todo o estado.

mesmo em aterros sanitá-
rios. 
Por esses dados, a Prefei-
tura Municipal de Reden-
ção da Serra determinou 
uma campanha de recolhi-
mento de lixo eletrônico. 
que será realizada do dia 
01/06/2017 a 30/09/2017. 
PARTICIPE!

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 158, Termo nº 6585
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO BARBOSA e LIDIA DAS GRA-
ÇAS SANTOS RAMOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 7 de março de 1984, de profissão auxiliar financeiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Salvador Fernando Furtado, 
nº 77, Vila Nogueira, Taubaté/SP, filho de BENEDITO JOSÉ BARBOSA, de 63 
anos, nascido na data de 19 de abril de 1954 e de ELISABETH BARBOSA, de 
60 anos, nascida na data de 14 de fevereiro de 1957, ambos residentes e domici-
liados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 27 de novembro de 1980, de profissão auxiliar de limpeza, de esta-
do civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 336, 
Jardim Santana, nesta cidade, filha de BENEDITO INACIO DOS SANTOS, de 
59 anos, nascido na data de 15 de novembro de 1957, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Maria da Fé/MG e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, de 58 anos, nascida na data de 27 de outubro de 1958, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixa-
do em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 159, Termo nº 6586
Faço saber que pretendem se casar VAGNER FABRICIO ALVES e MARIA 
EDUARDA AMARAL BERNARDES, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 28 de dezembro de 1990, de profissão pintor, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Higino Siqueira, 
nº 155, nesta cidade, filho de LUIS ANTONIO ALVES, de 47 anos, nascido na 
data de 24 de agosto de 1969, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP e de MARIA CECILIA DA LUZ ALVES, de 45 anos, nascida na 
data de 14 de outubro de 1971, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 23 de outubro de 
1997, de profissão auxiliar de sala de aula, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de WELINGTON APARE-
CIDO BERNARDES, de 43 anos, nascido na data de 17 de junho de 1974 e de 
MARLENE AMARAL, de 37 anos, nascida na data de 5 de setembro de 1979, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 159, Termo nº 6587
Faço saber que pretendem se casar MARCOS AURELIO CORRÊA SARAIVA e 
VIVIANE GONÇALVES CASSETARI, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Osasco - SP, nascido em 17 de março de 1966, de profissão ajudante, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno 
da Veiga, Una, nesta cidade, filho de BENEDITO CORRÊA SARAIVA, de 91 
anos, nascido na data de 28 de fevereiro de 1926, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, natural de Januária/MG e de MARIA AMELIA SEIXAS SARAIVA, 
de 82 anos, nascida na data de 28 de dezembro de 1934, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, natural de Manga/MG. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida 
em 28 de novembro de 1984, de profissão vendedora, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada Rua Alto Alecrim, nº 107, CASA 1, Jardim das Rosas 
(Zona Leste), São Paulo/SP, filha de SERGIO RODRIGUES CASSETARI, de 
54 anos, nascido na data de 9 de agosto de 1962 e de VERA LUCIA GONÇAL-
VES DO NASCIMENTO CASSETARI, de 55 anos, nascida na data de 13 de 
junho de 1961, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, naturais 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 160, Termo nº 6588
Faço saber que pretendem se casar EDSON EUFRASIO DAMASCENO e ELI-
SABETE APARECIDA BORGES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 22 de maio de 1982, de profissão 
pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bue-
no da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de GERALDO ANACLETO 
DAMASCENO, falecido em Pindamonhangaba/SP e de ROSA EUFRASIA DE 
JESUS, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 23 de novembro de 2014. 
Ela é natural de Caçapava - SP, nascida em 9 de maio de 1983, de profissão 
doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Sebastião 
Paiva Gomes, nº 200, Araretama, Pindamonhangaba/SP, filha de JOSÉ REIS 
BORGES, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 3 de março de 2006 e 
de BENEDITA HONORATO BORGES, de 53 anos, nascida na data de 16 de 
outubro de 1963, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural de 
Caçapava/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 160, Termo nº 6589
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME VIEIRA CORREIA e SA-
MANTA GIOPATTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Diade-
ma - SP, nascido em 4 de fevereiro de 1981, de profissão técnico em segurança 
pública, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador 
Bueno da Veiga, Una, nesta cidade, filho de ETIENNE DE ALMEIDA COR-
REIA, de 60 anos, nascido na data de 5 de junho de 1957, residente e domi-
ciliado em Diadema/SP, natural de Engenheiro Calda/MG e de EDILEUZA 
OLIVEIRA VIEIRA, de 56 anos, nascida na data de 17 de abril de 1961, resi-
dente e domiciliada em Diadema/SP, natural de Cairu/BA. Ela é natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascida em 4 de junho de 1985, de profissão analista 
de recursos humanos, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
General Bertoldo Klinger, nº 1328, casa 02, Paulicéia, São Bernardo do Campo/
SP, filha de JOÃO ADELINO GIOPATTO, de 57 anos, nascido na data de 13 de 
abril de 1960, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo/SP, natural 
de São Bernardo do Campo/SP e de GERALDA MOTA VILA NOVA, de 49 
anos, nascida na data de 21 de agosto de 1967, residente e domiciliada em São 
Bernardo do Campo/SP, natural de Guaporema/PR. 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.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
AÇOUGUEIRO
ASSISTENTE DE COMPRAS 
E GESTÃO DE ESTOQUE – 
COM EXP. NA FUNÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM
COORDENADOR DE QUA-
LIDADE
CORTADEIRA
CAMAREIRA
ENCANADOR PREDIAL
ESTÁGIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO
ESTÁGIO EM ADMINIS-
TRAÇÃO – COM NOÇÃO DE 
COMPRAS
FARMACÊUTICO – URGEN-
TE
GESTOR DE ESTOQUE – 
COM EXP. NA FUNÇÃO
INSTALADOR DE ALARME 
RESDENCIAL E COMER-
CIAL
INSTALADOR DE COIFAS
INSTALADOR DE SOM AU-
TOMOTIVO
INSTRUTOR PARA ÔNIBUS 
– COM CREDENCIAMENTO 
NO DETRAN
LAVADEIRA – COM EXPE-
RIÊNCIA NA FUNÇÃO
LAVADOR DE AUTOS – COM 
NOÇÃO DE MECÂNICA
LÍDER DE PRODUÇÃO – 
COM EXPERIÊNCIA NO 
RAMO DE FUNDIÇÃO DE 
ALUMÍNIO
MECÂNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO AUTOMOTIVA
MECÂNICO DIESEL – UR-
GENTE
MECÂNICO DE EMPILHA-
DEIRA
MENOR APRENDIZ – COM 
CURSO DE COMANDOS 
ELÉTRICOS
PASSADEIRA – COM EXPE-
RIÊNCIA NA FUNÇÃO
TÉCNICO ELETROMECÂNI-
CO – COM EXP. NA FUNÇÃO 
– ÁREA INDUSTRIAL
TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM
TÉCNICO QUÍMICO
VENDEDOR – COM EXPERI-
ÊNCIA EM VENDAS DE VEÍ-
CULOS – URGENTE
VENDEDOR DE SEGUROS
VENDEDOR INTERNO – 
COM EXPERIÊNCIA EM 
VENDAS DE ACESSÓRIOS 
DE CARRO

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE EN-
DEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO 
DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao pú-
blico: segunda a sexta-feira, das 
8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-
6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.
sp.gov.br
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Não haverá Festa Social 
do Senhor Bom Jesus 

2017 em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
coíbe comercialização de 

imóveis de interesse
social

Prefeitura de Taubaté fiscaliza 
loteamento irregular no

Marlene Miranda

Vereadores de Taubaté conhecem distritos
industriais

Festas Juninas nas escolas de 
Tremembé! Comidas típicas, 

brincadeiras e danças
folclóricas

Viemos informar que, nes-
te ano, não acontecerá o 
evento social da Festa do 
Senhor Bom Jesus de Tre-
membé (Praça da Estação) 
devido a crise financeira 
que assola nosso país.
Outro fator determinante 
foi a falta de apoio do Go-
verno do Estado em rela-

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Departamen-
to de Habitação, resgatou 
desde o início do ano 35 
imóveis de interesse so-
cial em situação irregular. 
Outros 65 imóveis encon-
tram-se na Justiça, aguar-
dando deferimento da 
reintegração de posse.
Os casos são constatados 
por meio de denúncias 
anônimas, veiculação em 
classificados e até mesmo 
em redes sociais. Quando 
a denúncia é recebida, uma 
equipe é deslocada para 
comprovar o fato. Em caso 
de comprovação, notifica-
se o ocupante do imóvel, 

Fiscais da Secretaria de 
Planejamento de Taubaté, 
Guarda Municipal, Polí-
cia Ambiental e Atividade 
Delegada promoveram no 
último sábado, 1º de julho, 
uma fiscalização no bair-
ro Marlene Miranda. As 
ações ocorrem para coibir 
o loteamento irregular na 
região rural, atendendo 
determinação do Ministé-
rio Público.
Os agentes localizaram no 
Sítio Jesus Miranda, que 
fica na rua das Andorinhas, 
o fracionamento irregular 
de área. Eles autuaram e 
notificaram os infratores, 

Vereadores e assessores 
da Câmara de Taubaté 
participaram na tarde da 
última sexta-feira, dia 30 
de junho, de uma visita 
aos distritos industriais de 
Taubaté.
A visita foi coordenada 
pela Secretaria de Desen-

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Educação, 
convida a todos para pres-
tigiarem as festas juninas 
das escolas de Tremembé.
Muitas barracas com co-
midas típicas deliciosas, 
brincadeiras divertidas, 
apresentações musicais, 
bingos, e, claro, as danças 
folclóricas que dos alunos 
e as quadrilhas caipiras. 
Tudo de muito bom gosto!
Confiram a programação:
-Dia 07/07, na EMEF José 
Inocêncio Monteiro, no 
bairro Maracaibo, a partir 
das 18 horas.
-Dia 08/07:
-Centro Educacional An-
tônio de Barros Mattos, 
unidade I (infantil), no 

ção a Segurança Pública. 
Vários pedidos de aumen-
to de efetivo policial e via-
turas foram realizados e 
nenhum atendido.
A festividade religiosa da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus, acontecerá normal-
mente com apoio da Pre-
feitura Municipal.

que tem um prazo de 72 
horas para desocupação e 
entrega das chaves no De-
partamento de Habitação, 
para então ser convocado 
o suplente.
Quem observar que um 
imóvel está sendo co-
mercializado irregu-
larmente deve fazer a 
denúncia na prefeitu-
ra, no Departamento de  
Habitação, ou através das 
redes sociais.
Os imóveis de interes-
se social não podem ser 
vendidos, alugados e/
ou repassados sem au-
torização expressa do 
município. Para obter 

identificando o proprietá-
rio. Os policiais da Ativi-
dade Delegada realizaram 
os procedimentos, qualifi-
cando e realizando o enca-
minhamento à Delegacia 
de Polícia.
Ainda foi feito o termo 
de embargo, além de no-
tificações da polícia para 
abrir um inquérito após 
análise técnica da Cetesb 
(Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo). 
Segundo os fiscais, houve 
corte de árvores para lim-
peza da área e a utilização 
de caminhões para escava-
ção de um poço artesiano, 

volvimento e Inovação. Os 
parlamentares da nova le-
gislatura puderam conhe-
cer os distritos do Parque 
Aeroporto e Piracangaguá. 
O grupo também pode co-
nhecer as instalações da 
Pan Metal, empresa bene-
ficiada com a doação de 

bairro Flor do Campos, a 
partir das 13 horas;
-EMEF Prof.ª Emília de 
Moura Marcondes. No 
bairro dos Guedes, a partir 
das 13 horas;
–EMEF Prof. Ernani Gian-
nico, no centro da cidade, 
a partir das 14 horas;
– EMEF João Crozariol, 
no bairro Berisal, a partir 
das 14 horas;
-Comendador Teixeira 
Pombo, no bairro Flor do 
Vale, a partir 14 horas;
-EMEF Proª. Maria Dulce 
David de Paiva, no bairro 
Parque das Fontes, a partir 
das 15 horas;
– EMEIEF Anna Queiroz 
de Almeida Silva, no bair-
ro Jaraguá, a partir das 16 
horas.
As festas juninas já acon-

Vamos trabalhar para que 
em 2018, um novo forma-
to de festa seja adotado, 
visando o bem estar dos 
munícipes e visitantes, em 
especial famílias.
Agradecemos a compreen-
são!
Atenciosamente Prefeitura 
Municipal de Tremembé.

um imóvel nessas condi-
ções, é necessário que o  
beneficiário atenda todos 
os requisitos da legislação 
vigente, tais como: inscre-
ver-se no programa habita-
cional do município; resi-
dir cinco anos em Taubaté;  
não possuir outro imóvel; 
ter renda familiar de até 
R$1.800 e não ter sido 
contemplado com nenhum 
outro programa, seja ele 
estadual, federal ou até 
mesmo municipal.
O beneficiário que comer-
cializar um imóvel fica-
rá excluído do programa, 
além de responder por 
eventual crime praticado.

o que são considerados 
crimes ambientais. Tam-
bém foi identificado o fe-
chamento de um lote de 
aproximadamente 1.000 
metros quadrados. Quanto 
aos veículos encontrados, 
foi solicitado apoio do se-
tor de Trânsito para averi-
guar a documentação dos 
mesmos.
Antes de comprar um 
imóvel, é necessário que 
o interessado verifique na 
prefeitura as condições 
do lote que deseja adqui-
rir. É importante escla-
recer que os loteamentos  
clandestinos não oferecem 
infraestrutura necessária, 
como água, energia, es-
goto e ruas asfaltadas. O 
crescimento nesses locais 
ocorre de forma desorde-
nada.
Construir ou adquirir lotes 
em loteamento irregular é 
crime e o descumprimento 
da lei sujeita os infratores 
às sanções legais.

área pela prefeitura cujas 
obras estão em fase final.
A Prefeitura de 
Taubaté promoveu a  
revitalização de seus 
distritos industriais,  
com serviços como com-
plementação dos siste-
mas de drenagem, co-

teceram em algumas esco-
las durante o mês de junho 
e foram um sucesso de 
público e com muitas atra-
ções!
A Creche Municipal Eliza 
Rossi Lima e as escolas 
EMEF Maria Amélia do 
Patrocínio, EMEI Pro-
f.ª. Nair de Mattos Quei-
roz, EMEI Maria Pia Iori, 
EMEF Prof.ª. Amália Gar-
cia Ribeiro Patto e EMEF 
Jerônymo de Souza Filho, 
Centro Educacional An-
tônio de Barros Mattos, 
unidade II, EMEF Nicolau 
Couto Ruiz e EMEI Anna 
Monteiro Pereira agrade-
cem a grande participação 
dos pais, familiares, equi-
pe escolar e convidados.  
Confiram as fotos das fes-
tas!

leta de águas pluviais, 
recuperação de sarjetas, 
pavimentação, requa-
lificação do pavimento  
asfáltico, requalificação 
das calçadas e ciclovias, 
além de substituição ou 
implantação da ilumina-
ção pública.


