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A GAzetA dos Municípios

CRAS abre inscrições para
atividades – Artesanato e 

Exercícios Físicos
em São Bento do Sapucaí

O CRAS – Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social de São Bento do 
Sapucaí abre inscrições 
para novas atividades a 
serem oferecidas gratuita-
mente para a população. 
Serão ofertadas oficinas de 
artesanato e também gru-
pos para exercícios físicos.
As Oficinas de Artesanato 
tem o propósito de ofere-
cer um ambiente agradável 
para a população, no qual 
poderão descobrir novas 
habilidades, estimulando 
e valorizando o potencial 
criativo do nosso público. 
O artesanato é uma prática 
que traz bem-estar, forta-
lece os vínculos da comu-
nidade quando produzido 
em grupo, além de repre-
sentar uma possibilidade 

de fonte de renda.
As Atividades Físicas re-
presentam o cuidado com 
a saúde física e mental da 
população. Os exercícios 
serão planejados para tra-
zer mais disposição aos 
praticantes, favorecer a in-
teração do público e o cui-
dado com o corpo, visando 
uma população mais feliz 
e saudável. As oficinas de 
artesanato serão aplicadas 
quinzenalmente às sextas-
feiras, das 14h às 16h30. 
Serão trabalhadas técnicas 
diversas, sendo que em 
cada encontro os alunos 
produzirão uma peça dife-
rente. Os exercícios serão 
oferecidos para todos os 
públicos, desde jovens a 
idosos, portanto serão for-
madas duas turmas, com 

intensidades diferentes de 
atividades. Os encontros 
serão semanais, com uma 
turma às terças-feiras e 
outra às quintas-feiras, das 
17h às 18h.
As inscrições para as ati-
vidades físicas vão até o 
dia 05/06, segunda-feira, 
enquanto que as inscrições 
para as aulas de artesanato 
irão até o dia 08/06.
Para se inscrever, bas-
ta comparecer ao CRAS 
munido de seus documen-
tos pessoais. O Centro 
fica localizado ao lado do 
Mercado Municipal, com 
horário de funcionamento 
das 8h às 17h.
Todas as atividades ofere-
cidas pelo CRAS são gra-
tuitas para a população. 
Esperamos por você!

Campanha do Agasalho terá 
concentração de arrecadação 
no antigo Centro de Saúde da 

Abernéssia
A distribuição acontecerá 
entre os dias 19 e 24 de 
junho.
A Campanha do Agasa-
lho 2017, promovida pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Campos do Jordão 
terá como ponto central de 
arrecadação o antigo Cen-
tro de Saúde localizado na 
Abernéssia, de onde par-
tem as vans com destino 
ao Complexo Municipal 
de Saúde. Entre os dias 19 
e 24 de Junho, no mesmo 
local será feita a distri-
buição para cerca de 300 
famílias cadastradas pe-
las agentes municipais de 
saúde e pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
Quem ainda não foi visi-
tado pela equipe de saúde 
e que precisar de doações, 
deve fazer contato com o 
Posto de Saúde do Bairro.
O objetivo é arrecadar co-
bertores, agasalhos, peças 
de vestuário em bom esta-
do e entregar para cada fa-

mília pelo menos 10 peças 
de roupas e um cobertor.
Na próxima semana serão 
distribuídas caixas coleto-
ras em farmácias, super-
mercados, secretarias mu-
nicipais e escolas. A OAB 
também aderiu a campa-
nha e já instalou pontos de 
coleta em diversos locais. 
A Sabesp também fará sua 
arrecadação passando pe-
los bairros com um cami-
nhão identificado.Escolas 
e entidades também estão 
juntos nesta causa solidá-
ria.
A Campanha do Agasalho 
acontece neste período em 
todo o país. No dia 25 de 
Maio, a Primeira Dama do 
Estado, Lú Alckmin, fez 
o lançamento oficial da 
campanha deste ano, no 
Palácio dos Bandeirantes 
em São Paulo reunindo 
as presidentes dos Fundos 
Sociais de todo o Estado.
A ação tem como principal 
objetivo arrecadar peças 

em geral, cobertores, rou-
pas novas e usadas, desde 
que estejam em boas con-
dições.
Durante o evento, foi apre-
sentado o curta-metragem 
de animação da “Malu 
Moletom, uma história 
para aquecer a todos”, 
produzido pela agência 
Lew’Lara\TBWA para in-
centivar as doações.
“Mais importante do que a 
quantidade é a qualidade. 
Convidamos as pessoas a 
participar com amor, do-
ando peças em bom esta-
do, para que aquele que 
vai ser beneficiado se sinta 
acolhido”, comentou Lu 
Alckmin.
O Fundo Social de Soli-
dariedade de Campos do 
Jordão recebe doações du-
rante todo o ano, na sede 
que fica na Rua Monse-
nhor Vita, 188. O Fundo 
também oferece auxilio 
para as instituições cadas-
tradas.

Leandro Batata
Campeão Mundial no 
jiu-jitsu sem quimono

O lutador ubatubense  
vence Mundial Natural de 
Submission Fight, com-
petição realizada em São 
Carlos.
O atleta de apenas 23 anos, 
Leandro Luiz Batata, con-
quistou um feito nunca 
imaginado,  o primeiro 
lugar no Mundial Natural 
de Submission Fight (luta 
sem quimono). O jovem, 
da categoria pena/adulto 
faixa roxa participou da 4ª 
edição do evento realizado 
em São Carlos.
- Foi uma luta difícil. Es-
tou especialmente feliz 
porque essa é minha pri-
meira vez que eu disputei 
esse campeonato e a pri-

meira vez que ganhei esse 
título. Agora é focar nos 
próximos desafios inter-
nacionais – disse Leandro, 
agradecendo a Erivaldo 
Junior mestre da Liga JJ e 
Carlos Eduardo professor 
da UTT por todo o suporte 
nos treinos.
Organizado pela Con-
federação Brasileira de 
Jiu-Jitsu Esportivo (CB-
JJE), o evento dispen-
sa o quimono e, em seu 
lugar, os atletas usam  
camiseta e bermudas ou 
shorts. As técnicas e gol-
pes são os mesmos: es-
trangulamentos, pressão 
nas articulações, chaves 
de perna, pé ou de braço, 

sempre com o objetivo 
de obter superioridade no 
combate.
Leandro conta com os se-
guintes apoios para pros-
seguir em sua trajetória 
rumo a outras vitórias:
Lanchonete Bonogusto, 
Nutri Sporty Suplementa-
ção Esportiva
Sucolândia Ubatuba
Mercado Paulino
JM Confecções 
Perfect Waves Brasil
Porto Marina Saco da Ri-
beira
Pet Show Rações
Wiggolly Dantas – Atleta 
WSL
Studio Cultura  Corporal 
Allan  Barberio.

Centro de Taubaté
recebe projeto de
requalificação e
acessibilidade

A Prefeitura de Taubaté 
assinou contrato para a re-
alização do projeto e obra 
de requalificação e acessi-
bilidade do centro da cida-
de.
Dentro do contrato está 
prevista a reconstrução 
de 21 mil m² de calçadas, 
com novas guias e sarje-
tas, piso tátil de alerta e re-
baixamento de guias para 
acessibilidade. As vias 
também receberão novo 
recapeamento do pavi-
mento e sinalização viária. 
Além disso, serão implan-
tados 200 dispositivos so-

noros para travessia de pe-
destres nos cruzamentos.
Nesta primeira etapa serão 
contempladas nove vias: 
Rua Anízio Ortiz Montei-
ro, Rua Barão da Pedra 
Negra, Rua Chiquinha de 
Matos, Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, Rua 
Dr. Souza Alves, Rua 
Francisco de Barros, Rua 
Jacques Felix, Rua Profes-
sor Moreira e Rua XV de 
novembro.
As obras fazem parte do 
Programa Pró Transporte, 
a ser financiado pela Cai-
xa Econômica Federal no 

valor de R$ 3.235.232,04, 
e pela Prefeitura de 
Taubaté no valor de R$ 
2.073.405,87, em contra-
partida. O investimento to-
tal é de R$ 5.188.786,64, 
com o desconto de 2% 
oferecido pela empresa.
A empresa começa a pres-
tar serviço com a execu-
ção do projeto executivo. 
O prazo de obra é de 18 
meses e vai acontecer por 
trechos, que serão defini-
dos durante a elaboração 
do projeto e o cronograma 
será previamente divulga-
do.
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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

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, além de 
bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Listamos algumas 
razões para você incluir a batata doce na sua alimentação sem culpas e com muita 
saúde. A batata doce possui substâncias antioxidantes que ajudam a combater os 
radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando a ficar com uma 
pele maravilhosa. Por conter muitas fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. 
Previne a constipação intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre 
algumas porções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua 
saúde. A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias receitas 
gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, frango, em so-
pas, etc. Escolha a sua receita preferida e aproveite. Além de possuir baixo índice 
de glicêmico, a batata doce ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue impe-
dindo a elevação dos níveis de insulina. Diferente da sua parente (batata inglesa), 
a batata doce possui um tipo de carboidrato de menor índice glicêmico. Fornece 
energia durante todo dia, pois libera energia aos poucos no organismo. Ótimo 
também para o pós-treino nas academias. Fortalece o sistema imunológico. Além 
de vários nutrientes, a batata doce é rica em vitaminas A e C, portanto um pode-
roso aliado na hora de proteger o corpo contra doenças. Pode ainda te ajudar na 
prevenção contra o câncer. Ajuda a diminuir o estresse. Hoje em dia, todos temos 
nossos momentos de estresse em nossas vidas. Por conter uma boa quantidade de 
potássio, essa raiz te ajuda a relaxar e se manter calmo. Mas do que o necessário 
incluir essa raiz na correria do dia a dia. Alto teor de fibras, carboidratos do bem, 
poucas calorias, substâncias antioxidantes e sensação de saciedade. Combinação 
perfeita para quem quer uma ajuda a mais na hora de perder uns quilinhos. Não 
deixe de incluir essa delícia na sua dieta, vale a pena!

Humor 

A professora, após a lição, solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, nosso motorista me trouxe à esco-
la de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje preparou o 
nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa porque ele não sabe 
ler.
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha 
sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito prendada. Ao 
encontrar a moça, ele ficou extasiado. Era uma loira estonteante, siliconada corpo 
cultural, olhos verdes, bronzeada ou seja toda prendada. Refeito do susto e come-
çando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma duplicata... 
Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mas é claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma das 
pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem de 
casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se casam 
para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não 
está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela 
pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro 
de nós para ter alegria, estamos fechados à decepção. A felicidade não tem nada 
a ver como conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o 
que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, 
ao mesmo tempo tem que nenhuma forma satisfará a um inconformado. As neces-
sidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa 
a fazer, alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir suas 
alegrias é compartilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas 
acabarão caindo sobre nós mesmos. 

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da do da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor.
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência trás mais frutos do que a força.

Verificação periódica
anual de taxímetros

acontece nos dias 26 e 27 
de junho

Todos os taxistas de Caça-
pava deverão passar, entre 
os dias 26 e 27 de junho, 
pela verificação periódi-
ca anual dos taxímetros. 
A Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana reali-
zará a ação, das 9h às 12h 
e das 13h às 16h, na Rua 
João Gonçalves Barbo-
sa – marginal da Rodovia 
Presidente Dutra. O taxis-
ta deve agendar o horário 
de atendimento pelo site 
do IPEM-SP (www.ipem.
sp.gov.br) e emitir a GRU 
(Guia de Recolhimento da 
União) para o pagamen-
to da taxa metrológica, a 
que se refere o artigo 11 da 
Lei 9.933/99, por meio da 
respectiva Guia de Reco-
lhimento da União (GRU) 
junto ao Banco do Brasil. 
Sem a quitação da taxa e 
o agendamento online, a 
verificação não será reali-
zada.

Na data da verificação, o 
taxista ou responsável pelo 
veículo deverá apresentar 
os seguintes documentos:
 - alvará de estacionamen-
to fornecido pela Prefei-
tura Municipal dentro do 
prazo de validade;
- certificado de registro de 
licenciamento de veículo, 
categoria aluguel;
- certificado de verificação 
do taxímetro IPEM-SP, re-
ferente a ao exercício de 
2016; - guia de recolhi-
mento da união quitada.
O descumprimento do pra-
zo configurará infração, 
sujeitando-se o infrator às 
sanções previstas na Lei 
9.399/99, cabendo sua re-
gularização junto à Dele-
gacia de Ação Regional 
de São José dos Campos 
(RSJCA) do IPEM-SP
Fique de olho
Para identificar se o taxí-
metro foi verificado pelo 

IPEM-SP, o consumidor 
deve observar a existência 
do lacre amarelo, que im-
pede o acesso à regulagem 
do aparelho, e do selo do 
Inmetro com a frase “ve-
rificado até 2017”. Caso 
o lacre esteja rompido, o 
consumidor não deve acei-
tar a corrida, pois o apare-
lho pode apresentar medi-
ção incorreta.
O valor da bandeira é es-
tabelecido pela prefeitura 
de cada município, mas é 
importante estar atento ao 
horário em que as bandei-
ras ‘um’ e ‘dois’ podem ser 
utilizadas, para não pagar 
mais caro pela corrida.
O consumidor que notar 
irregularidades ou tiver 
dúvidas pode fazer a de-
núncia na Ouvidoria do 
IPEM-SP pelo telefone 
0800 013 0522 ou pelo 
e-mail ouvidoria@ipem.
sp.gov.br.

Revisão de IPTU nos bairros 
do Paiol Grande, Sítio e Dias

em São Bento do Sapucaí
A Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí en-
caminhou à Câmara Mu-
nicipal emenda ao Projeto 
de Lei nº 33/2017, com o 
objetivo de revisão dos 

cálculos de IPTU lançados 
nos exercícios de 2015, 
2016 e 2017, por conta da 
Lei n° 1687/2014 (Lei da 
Expansão Urbana) e De-
creto (n° 2646/2014). A 

análise e revisão do IPTU 
serão feitas por número 
da Inscrição Imobiliária 
(CCM), nos imóveis per-
tencentes aos bairros do 
Paiol Grande, Sítio e Dias.
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Acessa São Paulo e Ponto SP 
atenderão em novo endereço

em São Bento do Sapucaí
O “Programa Acessa 
São Paulo” e o “Ponto 
SP” atenderão em novo 
endereço, a partir da  
próxima sema-
na. Com isso, o  
Executivo Municipal man-
terá a oferta de oportuni-
dade aos munícipes dos 
serviços on line em nossa 

cidade.
Com a crise econômica 
que afeta o País, o Go-
verno do Estado vem de-
sativando e reestruturan-
do postos com demandas 
reduzidas, especialmente 
do “Programa Acessa São 
Paulo”.
O “Programa Acessa São 

Paulo” será mantido na 
Biblioteca Municipal, das 
8h às 17h.
O “Ponto SP” conti-
nuará atendendo no 
prédio da Secretaria  
Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, ao lado do parqui-
nho, das 8h às 17h.

Festival Junino terá 
shows e apresentações 

regionais

Moreira César terá I 
Festa Julhina durante 
aniversário da cidade

O 4° Festival Junino de 
Pindamonhangaba será 
realizado de 23 a 25 de 
junho, reunindo tradições 
culturais, comidas típicas, 
shows e diversas atrações, 
para famílias e pessoas de 
todas as idades.
O evento será, mais uma 
vez, no km 11 da Rodovia 
Caio Gomes Figueiredo 
(estrada que vai para Cam-
pos do Jordão), na entrada 
para a estrada da Pedreira 
Anhanguera. A entrada é 
gratuita e o espaço conta 
com estacionamento, tam-
bém gratuito. Outra opção 
para chegar ao festival é o 
Trem do Forró, que sai da 

Pindamonhangaba come-
mora 312 anos em 10 de 
julho e uma programação 
extensa de eventos está 
sendo planejada para o 
mês inteiro. Pela primeira 
vez, Moreira César terá 
uma Festa Julhina come-
morativa ao aniversário da 
cidade. Será nos dias 14, 

Estrada de Ferro Campos 
do Jordão e chega até a 
porta da festa. Os ingres-
sos do trem já estão à ven-
da na bilheteria da Estrada 
de Ferro, a R$12 ida e vol-
ta, com diversas opções de 
horário. O Trem do Forró 
conta com um sanfoneiro 
e monitores que animam 
o passeio até a festa - com 
duração de cerca de 1 hora.
O Festival Juni-
no é realizado pela  
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Turismo, com os empre-

15 e 16 de julho, na Praça 
do Cisas.
O evento está sendo orga-
nizado pela Subprefeitura 
de Moreira César e Fundo 
Social de Solidariedade, 
e terá apresentações de 
violas e violeiros, shows 
regionais, feira de arte-
sanato, comidas típicas, 

sários dos núcleos turís-
ticos do Ribeirão Grande 
e Piracuama que, durante 
os dias de evento, trans-
ferem uma parte de seus 
restaurantes para a festa. 
Comidas e bebidas típi-
cas são a principal atração 
gastronômica, a preços  
variados, mas também são 
servidos pratos no almoço 
e jantar.
O evento tem, ainda, o 
apoio do Governo do Es-
tado e do Circuito Man-
tiqueira, que enviou atra-
ções de diversas cidades 
da região para valorizar 
ainda mais a cultura tradi-
cional regional.
Além das atrações gas-
tronômicas e das apre-
sentações culturais, 
haverá shows regio-
nais e mais uma edição 
da feira de artesanato  
Arte Encanto, realizada 
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
onde os artesãos de Pinda-
monhangaba terão a opor-
tunidade de divulgar e co-
mercializar seu trabalho.

atrações para as crianças, 
entre outras.  Na sexta e no 
sábado, a partir das 17 ho-
ras, e no domingo, a partir 
das 14 horas. Como em to-
das as atrações da progra-
mação oficial de aniversá-
rio de Pindamonhangaba, 
a entrada para a Festa Ju-
lhina será gratuita. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 148, Termo nº 6564
Faço saber que pretendem se casar EDSON JAIR GAZOLA e LAUDELINA 
APARECIDA DE ALMEIDA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Umuarama - PR, nascido em 19 de setembro de 1968, de profissão agricultor, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de OSWALDO GAZOLA, de 70 anos, nascido na data de 12 de março de 
1947, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de Andradina/
SP e de CONCEIÇÃO SANCHES GAZOLA, falecida em Taubaté/SP na data 
de 11 de janeiro de 2001. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 
24 de janeiro de 1969, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Resistência, nº 3, Assentamento Olga Benário, nesta cidade, 
filha de ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA, falecido em Pindamonhangaba/
SP na data de 8 de julho de 2009 e de BENEDITA UMBELINA DE ALMEIDA, 
de 76 anos, nascida na data de 14 de março de 1941, residente e domiciliada 
Pindamonhangaba/SP, natural de Santa Rita do Jacutinga/MG. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Pizzaiolo
Chefe de Serviço  (Irá coordenar equipe de limpeza externa)
Coordenador de Restaurante
Garçom
Lubrificador Industrial
Lider de Lubrificação Industrial
Supervisor de Lubrificação Industrial
Mecânico de suspensão
Fiscal de Operações (Irá comandar rota e administração de 
veículos.
Deve ter conhecimento em Informática)
Técnico Em Manutenção de Equipamentos de Informática

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Saguão da Prefeitura 
de Pinda recebe

exposição

Secretaria de Cultura e 
Pontos MIS apresentam 
programação deste mês

em Ilhabela

Pinda vence o Dia do 
Desafio

Escolas municipais
ganham laboratório 

móvel de ciência por 
meio do projeto Nau 

dos Mestres em Pinda

Até o dia 30 de junho, o 
Saguão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba apre-
senta exposição do Sesc de 
São José dos Campos com 
as fotografias de Adilson 
Machado. São 26 fotogra-
fias em cor sépia, e o tema 
é “Estações Ferroviárias 
do Vale do Paraíba”.
A exposição foi montada 
em 1998, como uma enco-
menda da equipe do Sesc, 
que buscou representar a 
importância das estações 
para as gerações passadas, 
pois já foram sinônimos de 
progresso e responsáveis 
pela fundação de diversas 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci – Fun-
dação Arte e Cultura de 
Ilhabela – recebe duran-
te todo o mês de junho a 
programação do projeto 
Pontos MIS (Museu da 
Imagem e do Som). Desde 
o último sábado, 3, estão 
sendo apresentados gra-
tuitamente dois longas: 
“O Fantástico Sr. Raposo” 
e “Onde vivem os mons-
tros”. As sessões aconte-
cem na Biblioteca e Vide-
oteca Municipal Prefeita 
Nilce Signorini, na Barra 
Velha, até o dia 28 deste 
mês.
O longa “O Fantástico Sr. 
Raposo”, produzido pelo 
diretor Wes Anderson, em 
2009, nos Estados Unidos, 
possui 87 minutos de du-
ração. A história contada 
é a do senhor Raposo, que 
após 12 anos de felicida-

No dia 31 de maio, acon-
teceu o Dia do Desafio, 
e Pindamonhangaba dis-
putou com a cidade de 
Puerto La Cruz, de Vene-
zuela. A cidade venezue-
lana estimulou 24,08% da 
população enquanto Pinda 
mobilizou 27,79% dos ci-
dadãos, vencendo o desa-
fio.
O evento é uma campanha 
mundial com objetivo de 
estimular as pessoas a pra-
ticarem exercícios físicos, 
e conscientizar sobre uma 
vida ativa e saudável.
A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer promo-
veu diversas atividades 

Escolas municipais ga-
nham laboratório móvel 
de ciência por meio do 
projeto Nau dos Mestres
Nesta quarta-feira (7), es-
colas municipais do ensi-
no fundamental recebem 
o projeto “Nau dos Mes-
tres”, que é um programa 
de incentivo à ciência que 
oferece diversos materiais 
educativos para os alunos 
e professores. O projeto 
promove experiências de 
ciência ligadas também à 
física, química, matemáti-
ca, biologia e sustentabili-
dade.
O objetivo do programa é 

cidades.  “O intuito é re-
tratar um pouco da história 
da região, e a cultura dos 
trens que eram o princi-
pal meio de locomoção do 
período”, comenta Denise 
Ardo Moreira, responsá-
vel pelas programações do 
Sesc de São José.
Já o fotógrafo Adilson, 
que possui diversos tra-
balhos em parceria com o 
Sesc, relembra que o tra-
balho foi repleto de pes-
quisa e acrescentou muito 
ao começo da sua carreira. 
“A intenção era registrar 
como estavam as condi-
ções das estações, pois 

de bucólica descumpre 
a promessa que fez para 
sua esposa, e invade as fa-
zendas dos vizinhos Bog-
gis, Bunce e Bean. Ceder 
aos seus instintos animais 
coloca em perigo não so-
mente o seu casamento, 
mas também a vida de 
sua família e seus amigos.  
Quando os fazendeiros 
montam uma armadilha 
para o senhor Raposo, ele 
tem que confiar na sua as-
túcia natural para vencer 
o oponente. A classifica-
ção do filme é livre. Já o 
longa “Onde vivem os 
monstros”, dirigido por 
Spike Jonze, em 2009, 
também nos Estados Uni-
dos, possui 104 minutos 
de duração. Neste longa, 
Max é um garoto que, fan-
tasiado de lobo, provoca 
malcriações com sua mãe 
por ciúme de um amigo 
dela. Como castigo, ele 

por toda a cidade como 
alongamento, caminhada, 
zumba, vôlei, entre outras 
dinâmicas. Os participan-
tes foram contabilizados a 
partir de fotos enviados à 
Semelp. Todos os ginásios 
participaram, além de aca-
demias e escolas.
O secretário da Semelp, 
Everton Chinaqui, avalia a 
participação da cidade no 
Dia do Desafio. “A popu-
lação abraçou a ideia. To-
dos os departamentos par-
ticiparam, principalmente 
a Secretaria de Educação, 
que motivou as escolas 
municipais e estaduais a 
colaborarem com o dia”, 

convidar os alunos a “na-
vegarem” nos saberes da 
ciência, a bordo do Nau 
dos Mestres, que é um la-
boratório de ciências mó-
vel composto por caixas 
que abordam diferentes 
temas.
Ao todo, 17 escolas muni-
cipais de Pindamonhanga-
ba que ainda não recebe-
ram o projeto, vão ganhar 
um laboratório móvel com 
24 experimentos diferen-
tes, além de 120 livros, cds 
de audiodescrição e dois 
livros de orientação para 
os professores.
Vão ser oferecidos tam-

elas foram muito impor-
tantes para o crescimento 
da região durante o ciclo 
do café”, completa.
Os quadros contam as his-
tórias e curiosidades das 
estações, desde Queluz a 
Guararema. A estação de 
Pinda, por exemplo, foi 
criada em 1877 como uma 
das linhas originais que li-
gavam São Paulo – Rio. 
As exposições na sede da 
Prefeitura são organiza-
das pelo Departamento de 
Cultura e a visitação pode 
ser realizada gratuitamen-
te, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

é mandado para o quarto 
sem jantar e resolve fugir 
da casa, usando a imagina-
ção para criar uma miste-
riosa ilha. Lá, ele encontra 
vários monstros e diz que 
possui superpoderes, o 
que o faz ser nomeado rei 
do grupo. Responsável por 
evitar que a tristeza tome 
conta do lugar, ele passa 
a criar uma série de jogos 
para mantê-los em cons-
tante diversão. A classifi-
cação é livre.
Por meio do projeto Pontos 
MIS, a Prefeitura de Ilha-
bela busca a democratiza-
ção de acesso ao cinema, 
a fim de contribuir para a 
formação de plateias, a di-
fusão de filmes e o estímu-
lo à produção local.
Para participar da pro-
gramação basta se dirigir 
à Biblioteca e Videoteca 
Municipal Prefeita Nilce 
Signorini, que fica na ave-
nida Princesa Isabel, nº 
2626, na Barra Velha.
Pontos MIS
O Pontos MIS é um pro-
grama de circulação e di-
fusão audiovisual que visa 
promover a formação de 
público e a circulação de 
obras do cinema, estabele-
cendo parcerias para criar 
pontos de difusão audio-
visual espalhados pelo Es-
tado. O programa é uma 
parceria entre o Museu da 
Imagem e do Som (MIS) e 
as cidades do Estado.

completou. 
Já o professor Cláudio 
Marcondes, gestor de la-
zer, comenta que o su-
cesso do dia atendeu suas 
expectativas. “Fiquei 
bastante satisfeito com 
a participação de todos, 
creio que o resultado do 
evento deve ser mensu-
rado pela qualidade que  
conseguimos oferecer aos 
participantes e não só pela 
quantidade”, explica o 
professor, que espera que 
a proposta principal de di-
fundir a prática de exercí-
cios físicos e a busca por 
uma vida saudável tenha 
sido alcançada.

bém, três workshops 
para os professores e 
gestores, inclusive para  
aqueles das escolas já 
participantes do projeto. 
O primeiro deles será re-
alizado nesta quarta-fei-
ra (7), das 18h ás 21h, na 
FABAD, bairro Santana.  
Os próximos estão agen-
dados para 31 de agosto e 
16 de novembro. 
Neste ano, o projeto “Nau 
dos Mestres” tem como 
contrapartida o Ministério 
da Cultura (MINC) e o pa-
trocínio da Novelis, para 
trazer os 17 Naus para o 
município. 


