
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 07 DE JULHO DE 2017 EDIÇÃO 2010  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Tremembé abre novas
turmas e mais vagas para 

a EJA- Educação de
Jovens e Adultos

O Saci é o tema principal 
da Feira de Literatura

Infantil de Taubaté

A Secretaria de Educação 
oferece novas vagas para 
seu curso da EJA- Educa-
ção de Jovens e Adultos. 
As aulas já acontecem 
na rede municipal desde 
2016, no bairro Flor do 
Campo, na escola Centro 
Educacional Antônio de 
Barros Mattos e esse ano 
abrem também turmas 
na EMEF Nicolau Cou-
to Ruiz, no bairro Retiro 
Feliz. Na escola Nicolau, 
no mês de maio, foi feito 
projeto de aproveitamento 
de estudos como uma es-
tratégia para a abertura da 
turma efetiva, já as turmas 

O tema geral da FLIT 2017 
é “O Saci – Ética e Cida-
dania na Literatura Infan-
til”, que vai ser explorado 
nas mesas de debate, na 
formação de professores, 
contação de histórias, sa-
raus e demais atividades 
que serão desenvolvidas. A 
FLIT foi lançada na sema-
na passada pela Prefeitura 
de Taubaté e vai acontecer 
de 11 a 17 de setembro, na 
Avenida do Povo.
Em 1921 o escritor Mon-
teiro Lobato lançou o livro 
O Saci e nele apresentou 
este personagem folclóri-
co para a turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. O meni-
no travesso de uma perna 

do Centro Educacional 
terminam o semestre ago-
ra no início de julho.
No dia 03 de julho inicia-
ram-se as novas turmas e 
ainda tem vagas disponí-
veis em ambas escolas:
No Centro Educacional, 
no bairro da Flor do Cam-
po, tem vagas para 1ª a 4ª 
série e do 6º e 7º ano e no 
Nicolau as vagas são para 
de 1ª a 4ª série.
Para cursar o Ensino Fun-
damental a idade mínima é 
15 anos, sendo que os me-
nores de 18 anos precisam 
que a matrícula seja reali-
zada pelos responsáveis. 

só mostrou para Pedrinho 
e Narizinho os segredos da 
floresta e várias lendas do 
Folclore Brasileiro.
O tema escolhido segue o 
que estabelece a Década 
Internacional de Afrodes-
cendentes, proposta pela 
Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura), que vai de 2015 
a 2024, com o tema “Afro-
descendentes: reconheci-
mento, justiça e desenvol-
vimento”. De acordo com 
a Unesco, o principal ob-
jetivo da Década Interna-
cional consiste em promo-
ver o respeito, a proteção 
e a realização de todos os 

Para efetuar a inscrição 
no projeto é necessário 
trazer cópia do RG ou da 
Certidão de Nascimento e 
comprovante de residência 
atualizado.
Com todos uniformiza-
dos, as turmas que já são 
atendidas já passaram por 
diversas aulas interessan-
tes e o resultado tem sido 
muito positivo. O aluno 
mais novo das turmas tem 
15 anos e o mais expe-
riente tem 62 anos. Nesse 
início de ano eles foram 
recebidos pelos alunos do 
ensino fundamental com 
teatro e dança.

direitos humanos e liber-
dades fundamentais de 
afrodescendentes, como 
reconhecidos na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos.
A FLIT 2017 faz parte da 
Quinzena Literária Cami-
nhos de Lobato, que será 
realizada em Monteiro 
Lobato e Taubaté, em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo.
Em Taubaté a Feira tem 
como objetivo consolidar 
a cidade como a Capital da 
Literatura Infantil. Haverá 
formação para os profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino, com palestras 
e debates. Os alunos da 
rede pública e particular 
participarão de contação 
de histórias, teatros e terão 
uma participação artística 
especial, em um coral com 
1.000 vozes junto com To-
quinho no show de encer-
ramento.
O público geral também 
poderá participar das ati-
vidades infantis, além das 
mesas de debate, saraus, 
teatro, música e dança. 
Haverá também 12 estan-
des de editoras em exposi-
ção.
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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.

CCZ de Taubaté promove 
vacinação de bloqueio 

contra raiva

O CCZ (Centro de Contro-
le de Zoonoses) de Tauba-
té promove no próximo sá-
bado, dia 8 de julho, uma 
ação de bloqueio vacinal 
contra a raiva para cães e 
gatos em 10 postos insta-
lados em escolas, unidades 
de saúde, praças e sedes de 
entidades.
 A vacinação dos animais é 
preventiva e ocorre após a 
confirmação pelo Instituto 
Pasteur de três casos de rai-
va em herbívoros no muni-
cípio (um cavalo, um bur-
ro e uma vaca) em junho.  
A região do bloqueio foi 
delimitada em um raio de 
2 quilômetros em torno de 
cada ocorrência confirma-
da. Para se ter uma ideia, 
esta região abrange a par-
te alta da cidade, usando 
como referência a Área 5 
Dengue, expandida à par-
tir da Avenida Escolástica 
Maria de Jesus.
A expectativa é de que cer-
ca de 4.000 animais sejam 
imunizados no sábado, das 
9h às 16h. O CCZ reforça 
que não há necessidade de 
vacinação, neste momen-
to, de cães e gatos que vi-
vam em outras regiões do 
município. Estes animais 

serão imunizados na cam-
panha de vacinação antir-
rábica, que está prevista 
para ocorrer nos dias 19 e 
26 de agosto na zona rural 
e nos dias 23 e 30 de se-
tembro na zona urbana de 
Taubaté.
 O CCZ já encaminhou 
ao EDA (Escritório de 
Defesa Agropecuária) re-
gional um ofício com as 
providências adotas pelo 
município. Também fo-
ram solicitadas informa-
ções quanto ao controle de 
morcegos hematófagos na 
zona rural, vacinação de 
rebanhos e demais ações 
pertinentes.
O último registro de raiva 
animal na zona urbana de 
Taubaté ocorreu em 2013. 
A raiva é uma doença infec-
ciosa aguda, causada por 
um vírus, que compromete 
o sistema nervoso central.  
Pode acometer todas as 
espécies de mamíferos, in-
cluindo o homem.
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté: 3635-4091.
Bloqueio Vacinal
Data: 08 de Julho

Horário: 9h às 16h
Locais:
– Campos Elíseos/ Ima-
culada: Casa do Figureiro 
(Rua dos Girassóis, 60 – 
Campos Elíseos)
– Alto do Cristo: Praça do 
Cristo (Rua José Benedito 
Santana, s/nº – Alto São 
Pedro)
– Chácaras Cataguá: Sede 
da Associação dos Mora-
dores
– Bairro do Cataguá: Es-
cola Estadual Emílio 
Amadei Beringhs (Estra-
da Antônio de Angelis,  
75 – Cataguá)
– Fonte Imaculada: PAMO 
(Rua Bendito Seramins 
Couto, nº 59)
– Chácaras Reunidas Bra-
sil: PAMO (Rua Expedi-
cionário Benedito Moura, 
s/n)
– Belém: PAMO (Rua Ma-
ria Rita Basso, nº 180)
– Marlene Miranda: ESF 
(Rua Doze, nº 15)
– Baronesa: PAMO (Rua 
Monsenhor Antônio Viei-
ra, nº 89)
– Jardim América: Escola 
Estadual Antonio de Mou-
ra Abud (Avenida Antídio 
de Águiar, 300 – Jardim 
America, Taubaté)
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Judô de Pinda é campeão
em Piquete e vice em Mauá

Ginástica Artística de Pinda 
é bronze nos Jogos Abertos 

da Juventude

Prefeitura de Caçapava viabiliza
cirurgias de catarata

Os judocas de Pindamo-
nhangaba se destacaram 
no final de semana, par-
ticipando de duas com-
petições. No sábado, em 
Mauá, nos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo, e 
no domingo, em Piquete. 
O Torneio de Judô em co-
memoração ao Aniversá-
rio de Piquete, realizado 
no domingo, teve os judo-
cas Dennis Salomão como 
campeão no Sênior Médio, 

A ginástica artística de 
Pindamonhangaba con-
quistou o terceiro lugar 
geral na fase final dos Jo-
gos Abertos da Juventude. 
A competição foi reali-
zada na sexta-feira (30), 
em Presidente Prudente, e 
encerrou a participação de 
Pinda na disputa.
A equipe representante da 
cidade, comandada pelos 
técnicos Marcelo Ronco-

No próximo mês a Pre-
feitura de Caçapava, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, viabilizará mais de 90 
cirurgias de catarata, que 
irão beneficiar pacientes 
que a muito tempo aguar-
davam pelo tratamento.
A diretora da Secretaria 
de Saúde Kátia Turbay 
e a chefe da Central de 

e Pablo Senna campeão no 
Sênior Meio Pesado e no 
Absoluto. No sábado, na 
cidade de Mauá, a judoca 
Tanaís Borges dos Santos, 
que pertence às categorias 
de base da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba 
e que representou a E.E. 
Professora Eloyna Salgado 
Ribeiro nos Jogos Escola-
res do Estado de São Pau-
lo, sagrou-se vice-campeã 

ni e Monique Ellen e pela 
assistente Suelen Teixeira, 
participou da disputa na 
categoria Infantil – para 
atletas com idade entre 9 e 
14 anos – com as ginastas 
Annita Pain (9 anos), Ga-
briela Abdo (9 anos), Lívia 
Louzada (13 anos), Maria 
Julia Basílio (10 anos) e 
Maria Beatriz Barbosa (12 
anos) e conquistou o ter-
ceiro lugar na classifica-

Regulação, Avaliação e 
Controle, Vera Cristina, 
estiveram no mês de junho 
em Taubaté, no DRS (De-
partamento Regional de 
Saúde) para apresentar as 
demandas reprimidas das 
cirurgias de catarata.
O resultado da reunião 
foi positivo, os pacientes 
já estão sendo chamados 

na categoria Mirim Leve, 
e se classificou para a sele-
tiva da final estadual, que 
será realizada no final do 
mês de julho, definindo os 
melhores representantes 
do Estado para a etapa na-
cional dos Jogos Escolares 
da Juventude. O próximo 
compromisso dos judocas 
da Semelp será nos dias 13 
e 14 de julho, nos Jogos 
Regionais, na cidade de 
Caraguatatuba.

ção geral.
As ginastas disputaram 
as provas de salto sobre a 
mesa, paralelas assimétri-
cas, trave e solo. A clas-
sificação final por equipes 
foi feita através das quatro 
melhores notas em cada 
aparelho. Além da GA, 
Pindamonhangaba tam-
bém conquistou medalhas 
na ginástica rítmica, judô e 
atletismo.

para fazer os exames pré
-operatórios, e as cirurgias 
estão previstas para os 
dias 30 e 31 de agosto, no 
AME (Ambulatório Médi-
co de Especialidades), em 
Lorena.
Catarata
É a alteração do cristalino, 
uma das principais lentes 
do olho, onde a imagem 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 161, Termo nº 6590
Faço saber que pretendem se casar WILLIANS HELBERT DOS SANTOS 
ALVES e APARECIDA DE JESUS PEREIRA DA ROZA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 20 de fevereiro de 
1983, de profissão recepcionista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
no mesmo endereço da contraente, filho de JOÃO BAPTISTA ALVES, falecido 
em Tremembé/SP na data de 9 de maio de 2015 e de JURACY BENEDICTA 
ALVES, de 72 anos, nascida na data de 7 de outubro de 1944, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de Jacareí/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 11 de maio de 1978, de profissão serviços gerais, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada na Avenida Santa Isabel, nº 87, Parque Vera Cruz, 
nesta cidade, filha de LAZARO PEREIRA DA ROZA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 26 de fevereiro de 1998 e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA 
ROZA, de 61 anos, nascida na data de 1 de dezembro de 1955, residente e do-
miciliada em Tremembé/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 161, Termo nº 6591
Faço saber que pretendem se casar LUIS HENRIQUE RAMOS RIBEIRO e 
SUELEN CRISTINA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Guaratinguetá - SP, nascido em 2 de outubro de 1990, de profissão 
operador de empilhadeira, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Flor de Lilás, nº 420, Residencial Flor do Vale, nesta cidade, filho de 
LUIZ BATISTA RIBEIRO, de 55 anos, nascido na data de 8 de setembro de 
1961 e de MARIA BENEDITA RAMOS RIBEIRO, de 51 anos, nascida na data 
de 4 de agosto de 1965, ambos residentes e domiciliados em Cunha/SP, naturais 
de Cunha/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 12 de dezembro de 1989, 
de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de GIDIONI OLIVEIRA DOS SANTOS, de 46 
anos, nascido na data de 16 de agosto de 1970, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/SP e de LUCIA MARIA LEONEL SANTOS, 
de 51 anos, nascida na data de 7 de janeiro de 1966, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 162, Termo nº 6592
Faço saber que pretendem se casar BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS e 
ANDRESSA BATISTA FRÓES, 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 20 de junho de 1997, de profissão garçom, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
CLAUDECIR DOS SANTOS, de 42 anos, nascido na data de 20 de dezembro 
de 1974, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de São José do Barreiro/
SP e de ELZA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, de 40 anos, nascida 
na data de 3 de agosto de 1976, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 17 de maio de 1996, 
de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Papa 
Pio XII, nº 225, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filha de ANTO-
NIO ALESSANDRO RODRIGUES FRÓES, de 41 anos, nascido na data de 21 
de maio de 1976, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de 
Taubaté/SP e de CRISTIANE BATISTA FRÓES, de 38 anos, nascida na data 
de 11 de setembro de 1978, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, 
natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

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 06/07/2015.
Protocolo : 3 - 30/06/2017
Devedor : SABOR DA MONTANHA DISTRIBUIDOR
Documentos : CNPJ 22.355.522/0001-49
Espécie : DMI

Protocolo : 11 - 30/06/2017
Devedor : JOSE TEREZA
Documentos : CNPJ 45.200.805/0001-17
Espécie : DMI

Protocolo : 12 - 30/06/2017
Devedor : LUIZ DE OLIVEIRA LEITE
Documentos : CPF 314.127.348-00
Espécie : DMI

Protocolo : 21 - 30/06/2017
Devedor : NEIDE APARECIDA DA SILVA
Documentos : CPF 227.673.278-47
Espécie : CDA

Protocolo : 26 - 30/06/2017
Devedor : DANILO GUILHERME MONTEIRO
Documentos : CPF 342.878.108-21
Espécie : CDA

Protocolo : 27 - 30/06/2017
Devedor : MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
Documentos : CPF 850.300.667-72
Espécie : CDA

Protocolo : 28 - 30/06/2017
Devedor : KARINE RANGEL MEDEIROS
Documentos : CPF 299.094.778-74
Espécie : CDA

Protocolo : 30 - 30/06/2017
Devedor : REGINA MARIS GUARDIANO
Documentos : CPF 397.382.788-56
Espécie : CDA

Protocolo : 31 - 30/06/2017
Devedor : DANIEL CARDOSO DE MIRANDA
Documentos : CPF 260.019.908-08
Espécie : CDA

Protocolo : 33 - 30/06/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 34 - 30/06/2017
Devedor : JOAO VITOR SILVA GEQUITA DE OLIVEIRA PEDROSA
Documentos : CPF 257.723.778-25
Espécie : CDA

Protocolo : 35 - 30/06/2017
Devedor : DENIS HAMSES CAMARA COSTA
Documentos : CPF 357.187.538-90 611
Espécie : CDA

Tremembé, 05 de Julho de 2017.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 07/07/2015.

Protocolo : 10 - 03/07/2017
Devedor : GISELE VARGAS MANFREDINI
Documentos : CPF 258.804.078-02
Espécie : CDA

Protocolo : 11 - 03/07/2017
Devedor : FRANCISCO DE PAULA VITOR MARINHO
Documentos : CPF 832.172.408-63
Espécie : CDA

Protocolo : 12 - 03/07/2017
Devedor : HENRIQUE EDUARDO DOS SANTOS
Documentos : CPF 400.387.198-78 426
Espécie : CDA

Protocolo : 14 - 03/07/2017
Devedor : MURILO FRANCA FERREIRA
Documentos : CPF 437.996.548-10
Espécie : CDA

Protocolo : 18 - 03/07/2017
Devedor : FRANCISCO DE PAULA VITOR MARINHO
Documentos : CPF 832.172.408-63
Espécie : CDA

Protocolo : 19 - 03/07/2017
Devedor : PASCOAL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Documentos : CPF 274.382.488-36
Espécie : CDA

Protocolo : 24 - 03/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA
Tremembé, 06 de Julho de 2017

é focalizada. Essa len-
te fica mais opaca com o 
envelhecimento natural 
do organismo. A perda da 
transparência dificulta a 
chegada da luz à retina e 
a visão diminui. O avan-
çar dessa condição trans-
forma-se em catarata. A 
doença é mais comum a 
partir dos 60 anos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI 
Nº 52 de 2017 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transpa-
rência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí 
torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 07 de julho de 2017, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito a Rua Sargento José 
Lourenço, 190, para discutir projeto de Suplementação de Verba do Orça-
mento Vigente. Convidamos os interessados e a população do Município 
para participarem.

Ver. Fábio Luiz dos Santos Silva
Presidente da Câmara

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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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.

Pinda encerra Taça de
Basquete com o segundo 

lugar no feminino e terceiro 
no masculino

O CE “João do Pulo” se-
diou, no final de semana, 
a segunda edição da Taça 
de Basquetebol de Pinda-
monhangaba. As equipes 
representantes da cidade, 
comandadas pelo técnico 
Luis Paulo Bondioli, au-
xiliado pelo Professor Ro-
derson Salvador, tiveram 
ótimos resultados e termi-
naram em segundo lugar 
no feminino e terceiro lu-
gar no masculino.
Nesta edição, a novidade 
foi a inclusão da catego-
ria Sub 15 Feminina, que 
abriu a competição, no 
sábado (1), com partida 
entre Pindamonhangaba e 
São José dos Campos. A 

equipe feminina de Pin-
da estreou com vitória, 
pelo placar de 41 a 27, se 
classificando para a final 
no domingo (2) contra a 
equipe Bradesco/Osasco. 
Na final, a equipe de Pinda 
não conseguiu vencer, e o 
placar foi de 92 a 17 para 
as adversárias, considera-
das uma das mais fortes 
do Estado em resultados 
e tradicional em formar 
grandes atletas no basque-
tebol feminino.
Mesmo assim, o técnico 
de Pinda avalia a partici-
pação da equipe feminina 
de Pinda como muito boa 
e proveitosa, pois essa foi 
uma  oportunidade para 

incrementar a preparação 
para os Jogos Regionais, 
já que o time participan-
te da Taça será a base da 
equipe que disputará os 
Jogos na categoria Sub 21.
No masculino, Pinda foi 
derrotada no sábado pela 
forte equipe do C. A. 
Paulistano e no domingo 
disputou o terceiro lugar 
contra a equipe de Guara-
tinguetá, vencendo a parti-
da por 59 a 57, e ficando 
com o bronze. 
A II Taça de Basquetebol 
de Pindamonhangaba re-
cebeu equipes de São Pau-
lo, Osasco, São José dos 
Campos, Guaratinguetá e 
Rio de Janeiro.


