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A GAzetA dos Municípios

População de Pinda fica 
mais segura com retorno 

da Atividade Delegada

Caraguatatuba recebe 
quase 10 mil pessoas para 

os Jogos Regionais
do Interior

Atleta de Pinda é
convocado para

seleção brasileira
Empresa Lear Corporation 

doa mais de 3 mil peças 
para Campanha do

Agasalho

A Atividade Delegada 
voltou a funcionar esta 
semana em Pindamonhan-
gaba, com mais policiais 
militares reforçando a se-
gurança no município. De 
acordo com o secretário 
de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão, José Sodário 
Viana, inicialmente são 
25 policiais militares, po-
rém a quantidade poderá 
aumentar nos próximos 
dias - chegando a 32 - um 
aumento de 167% - em re-
lação ao início do progra-
ma no município - quando 
eram 12 policiais.

Entre os dias 12 e 21 de 
julho, Caraguatatuba rece-
be cerca de 10 mil atletas, 
dirigentes, árbitros e téc-
nicos de 40 cidades que 
irão participar da 61ª edi-
ção dos Jogos Abertos do 
Interior. A cerimônia de 
abertura será nesta quar-

O atleta de Pindamonhan-
gaba Marcos Paulo Leal 
Ferreira, da modalidade 
de atletismo, foi convoca-
do para integrar a seleção 
brasileira na categoria dos 
110 metros com barreiras. 
Ele representará o país nos 
jogos sul-americanos da 
Juventude, em Santiago, 
no Chile, entre os dias 6 
e 8 de outubro. Atualmen-
te, ele integra a equipe da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba) e 
é o primeiro colocado no 
ranking da sua categoria 

Na última sexta-feira, 7, 
o Fundo Social de Soli-
dariedade recebeu mais 
de 3 mil peças de roupas 
doadas pela empresa Lear 
Corporation para Campa-
nha do Agasalho.
Funcionários se dividi-
ram em equipes e fizeram 
uma gincana interna, com 
o objetivo de arrecadaro 
o maior número de aga-
salhos. A equipe “meta-

Na última semana, Pin-
damonhangaba recebeu o 
Credenciamento do Con-
vênio da Atividade De-
legada para o município, 
com publicação no Diário 
Oficial do Estado - o que 
permitiu o reinício do pro-
grama.
Em seguida, houve uma 
reunião estratégica entre 
membros da Prefeitura 
e o comando da Polícia 
Militar para definição dos 
trabalhos dos policiais 
da Atividade Delegada. 
“Com isso, todos os pro-
cessos foram concluídos 

ta-feira (12/07), às 19h, no 
Centro Esportivo Muni-
cipal, Ubaldo Gonçalves, 
(Cemug).
Esta é a oitava edição do 
evento na cidade. As cida-
des envolvidas represen-
tam a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba, 

no sul-americano, sub 18.
Os atletas de Pinda vêm se 
destacando nos esportes, 
e é uma grande conquista 
para a cidade ter um muní-
cipe representando o país, 
como ressalta o técnico 
Luis Gustavo Consolino. 
“É importante por ques-
tão de experiência para o 
Marcos, principalmente 
por ele ser muito esforça-
do e dedicado. Ele tem a 
possibilidade de conquis-
tar uma bolsa, que irá abrir 
muitas portas para a car-
reira dele”.
O atleta vem treinando por 

leiros” ganhou a disputa 
e, como forma de agra-
decimento, os membros 
ganharam medalhas e os 
cumprimentos do prefeito 
Fernando Cid Diniz Bor-
ges e da primeira-dama e 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade Dé-
bora Maria Intrieri Borges.
Com o tema “Roupa boa, 
a gente doa” a campanha 
tem o objetivo de arreca-

e agora a população e os 
comerciantes estão mais 
seguros com esse o refor-
ço na PM “, completou o 
secretário. 
Sobre os serviços des-
te policiais, José Sodário 
Viana explicou que “além 
de realizar as tarefas pre-
vistas no convênio entre 
a cidade e a PM, ainda 
existe o complemento das 
atividades da Polícia Mi-
litar em ações efetivas de 
policiamento ostensivo - 
visando aumentar a segu-
rança e combater a crimi-
nalidade”, finalizou.

Alto Tietê e parte da Gran-
de São Paulo (2ª Região 
Esportiva do Estado de 
São Paulo).
Informações sobre os alo-
jamentos e a programação 
do primeiro dia de compe-
tições (12 de julho) já po-
dem ser conferidas no site 
oficial do evento: http://
jogosregionais.caraguata-
tuba.sp.gov.br/.
Atletas irão competir nas 
seguintes modalidades: 
atletismo, atletismo ACD,  
badminton, basquetebol, 
biribol, bocha, capoeira, 
ciclismo, damas, futebol, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica rítmica, hande-
bol, judô, karatê, malha, 
natação, natação ACD, 
skate street, taekwondo, 
tênis de campo, tênis de 
mesa, vôlei de praia, vo-
leibol e xadrez.
Os 61º Jogos Regionais do 
Interior é uma realização 
da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude do Es-
tado de São Paulo em par-
ceria com a Prefeitura de 
Caraguatatuba.

quase seis anos, e continu-
ará se esforçando para ga-
rantir a boa colocação no 
ranking. 
Outro atleta também for-
mado na cidade e que foi 
convocado para a Seleção 
foi Matheus Estêvão da 
Silva Borges, para compe-
tir na categoria 2000 me-
tros com obstáculos. Ele 
foi campeão brasileiro sub 
16 no ano de 2016 repre-
sentando Pinda, teve toda 
a sua formação em Pinda-
monhangaba, e atualmente 
mora em Campinas com a 
família.

dar o maior número pos-
sível de peças, novas ou 
usadas, em boas condi-
ções de uso para aquecer a 
quem tem frio.
A Campanha é realizada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com algumas instituições 
engajadas na ação.
Confira os pontos de cole-
ta no site www.cacapava.
sp.gov.br
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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 maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases 
para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas freqüências naturais 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixa de modo que 
os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam 
que os humanos não conseguem ouvir nas freqüências naturais e por isso adap-
taram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino 
animal só é ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil 
gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos lavam-
se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem de modo a que 
predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as 
garras, eles deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma subs-
tância avisando aos outros gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem 
não só nas patas, mas também na face, pescoço, ombros e cauda. Os gatos conse-
guem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região 
tapetal, composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, 
camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região funciona 
como um espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e 
quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os novamente.

Humor 

Um brasileiro entra na delegacia em pleno Sul do Brasil e dirige-se ao delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo mais viver em paz. 
- Mas senhor, as leis daqui são muitas severas e são cumpridas e se o senhor é mes-
mo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as 
ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, sou um 
crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, 
passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um 
pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro 
qualquer o abandonaria para ser devorado pelos urubus ou outros animais, prova-
velmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muer-
to!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A exis-
tência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha 
a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-
lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você 
cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e 
retifique a falha havida porque somente assim, a existência lhe converterá o erro 
em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei 
da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a 
experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que 
precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, tanto 
quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanida-
de caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, 
andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem 
por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diá-
logo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Con-
denam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. 
Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a esperança. 
A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos 
homens.

Pensamentos, provérbios e citações

A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

Aquele que sabe comandar sempre encontra que sabe obedecer.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Vencer é o que importa o resto é conseqüência.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.

O momento é sempre adequado para fazer o certo.

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 163, Termo nº 6595
Faço saber que pretendem se casar TIAGO BARBOSA AMARAL e AMANDA 
MIGOTO AMARO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 1 de maio de 1988, de profissão empresário, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, nº 186, Jardim 
Morumbi, Taubaté/SP, filho de JANIO BARBOSA DO AMARAL, de 56 anos, 
nascido na data de 16 de dezembro de 1960 e de MAGALI LAVRAS AMA-
RAL, de 54 anos, nascida na data de 7 de setembro de 1962, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 12 de janeiro de 1992, de profissão farmacêutica, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Costa Cabral, nº 802, Centro, nesta 
cidade, filha de CHARLES MATIÊ AMARO, de 46 anos, nascido na data de 11 
de junho de 1971 e de GILCIMARA MIGOTO AMARO, de 42 anos, nascida na 
data de 6 de setembro de 1974, 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 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 EXPERI-
ÊNCIA 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

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 11/07/2015.

Protocolo : 9 - 05/07/2017
Devedor : JOSE CORREIA DE MENDONCA
Documentos : CPF 529.158.328-20
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 05/07/2017
Devedor : VIRGILIO JOSE LOPES
Documentos : CPF 003.209.458-20
Espécie : DMI

Protocolo : 15 - 05/07/2017
Devedor : JANE JUVENCIO SANTOS
Documentos : CPF 264.861.758-26
Espécie : DMI

Protocolo : 18 - 05/07/2017
Devedor : ANSELMO DOS SANTOS LEME
Documentos : CPF 321.479.278-48
Espécie : DMI

Protocolo : 20 - 05/07/2017
Devedor : JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS AZEREDO
Documentos : CPF 294.946.078-05
Espécie : CDA

Protocolo : 21 - 05/07/2017
Devedor : ANDERSON CAMPOS NALDONI
Documentos : CPF 122.113.888-09
Espécie : CDA

Protocolo : 24 - 05/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 25 - 05/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 27 - 05/07/2017
Devedor : M DE L TEIXEIRA PEROSA ME
Documentos : CNPJ 14.705.714/0001-00
Espécie : CDA

Tremembé, 10 de Julho de 2017.
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FDE prorroga o convênio 
de Construção da Creche 
que será construída entre 
a Vila Albertina e Vila Nova 

Suiça

VII Conferência de Assistência 
Social de Ubatuba acontece 

no próximo dia 14

Concluída a 1ª fase do
recapeamento da Estrada
Armando Pereira Goulart

no Bairro do Serrano

Festival de Inverno 2017
“Arte no Inverno da Serra” 

acontece de 08 à 30 de julho

Secretaria de Educação, 
assinando a prorrogação 
do Convênio de constru-
ção da Creche localizada 
entre a Vila Albertina e a 
Vila Nova Suíça, orçada 
em R$1,7milhão.
O convênio com a FDE- 
Fundação Desenvolvi-
mento da Educação para 
construção da creche loca-
lizada entre a Vila Alberti-
na e Vila Nova Suíça, foi 
prorrogado.
A assinatura do termo de 
prorrogação foi feita na 
manhã do dia 4 de Julho 
pelo prefeito em exercício 
Carlos Eduardo Pereira da 
Silva, o Caê. A obra orça-
da em R$1,7milhão é fruto 
de um convênio assinado 

“Garantia de Direitos no 
Fortalecimento do Sistema 
Único de Assistência So-
cial (SUAS)” é o tema da 
VII Conferência de Assis-
tência Social de Ubatuba, 
que se realiza na próxima 
sexta-feira, 14, das 8 às 18 
horas, no Teatro Municipal 
(praça Exaltação à Santa 
Cruz, n. 22 – Centro).
O Conselho Municipal de 
Assistência Social infor-
ma que os interessados 
em participar devem en-
viar nome completo, RG 
e segmento que representa 
(gestores públicos, traba-
lhadores, usuários ou or-
ganizações da sociedade 
civil) pelo email coma-
subatuba@gmail.com. A 
pulseira de identificação 
deve ser retirada junto à 
secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social 
(rua Paraná, 375 – Cen-
tro).
Materiais preparatórios
A conferência munici-

A Prefeitura Municipal in-
forma que está concluída 
a 1ª fase do recapeamento 
da Estrada Armando Pe-
reira Goulart, que com-
preendeu o recapeamento 
asfáltico de um trecho de 
2,5 km da Estrada, indo 
do final da Vila Nossa Se-

O Festival de Inverno 
2017 “Arte no Inverno da 
Serra” de São Bento do 
Sapucaí inicia neste sá-
bado, dia 08, e acontece-
rá até o dia 30 de julho.  
Neste ano, as tradicionais 
tendas de inverno voltam 
a ser a estrutura do evento, 
que contará com 20 atra-
ções para aquecer o muni-
cípio nesta estação.
A programação conta com 
atrações como a Ban-
da da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, a  
Banda do CavEx – Coman-
do de Aviação do Exérci-
to, Corporação Musical de 
Natividade da Serra, Pro-

pelo prefeito Fred Guido-
ni, visando a construção 
de uma creche-escola para 
150 crianças.
Para conseguir fazer a 
obra, a atual administra-
ção comprou um terreno 
de 2.225 m², com recursos 
próprios, no final de 2013. 
O local vai abrigar um pré-
dio de cerca de 900 metros 
quadrados. O convênio 
com a Secretaria de Edu-
cação é de cerca de R$ 1,2 
milhão.
No início do mês de Julho 
de 2016, as obras tiveram 
início, porém foram para-
lisadas porque a empresa 
que perdeu a concorrência 
entrou na Justiça. O pro-
cesso está em andamento, 

pal é preparatória à 11ª 
Conferência Nacional de 
Assistência Social, que 
acontecerá de 5 a 8 de de-
zembro de 2017, e identi-
ficará prioridades para o 
setor em âmbito munici-
pal, estadual e federal. Os 
debates da conferência se 
organizam em torno a qua-
tro eixos:
Eixo 1: A proteção social 
não-contributiva e o prin-
cípio da equidade como 
paradigma para a gestão 
dos direitos socioassisten-
ciais.
Eixo 2: Gestão democráti-
ca e controle social: o lu-
gar da sociedade civil no 
SUAS.
Eixo 3: Acesso às seguran-
ças socioassistenciais e a 
articulação entre serviços, 
benefícios e transferência 
de renda como garantias 
de direitos socioassisten-
ciais.
Eixo 4: A legislação como 
instrumento para uma ges-

nhora Aparecida até após 
o portal do Village. Essa 
obra é de grande impor-
tância, tendo em vista que 
o Bairro do Serrano é um 
dos bairros mais populo-
sos do Município, além 
do grande potencial para 
o turismo e agricultura. Já 

jeto Montanh’art e FAM-
SAP – Fanfarra de Santo 
Antônio do Pinhal, Lira 
Musical de Paraisópolis, 
Orquestra Sinfônica Jo-
vem, Coral Regina Caeli,  
Quarteto de Cordas da Ser-
ra, Congada São Benedito 
e Projeto “Criança Precisa 
Fazer Arte” de São Bento 
do Sapucaí, além de diver-
sos artistas da região can-
tando o melhor do rock,  
folk, pop, mpb, reggae, 
também teatro, cinema e 
muito mais.
O evento é promovido 
pela Prefeitura Munici-
pal da Estância Climáti-
ca São Bento do Sapucaí 

mas para que a obra tenha 
continuidade, após a libe-
ração da Justiça, foi ne-
cessário ampliar o prazo 
de construção que agora 
passa a ser até o final do 
próximo ano. 
Em 2013, a meta da admi-
nistração municipal era a 
de criar 800 novas vagas 
em creche, para atender 
crianças de quatro meses a 
seis anos. Até o momento, 
cerca de 650 novas vagas 
já foram criadas, com o re-
manejando das classes já 
existentes, pequenas refor-
mas nas escolas de Educa-
ção Infantil e a abertura da 
creche Maria Tereza Ama-
di, junto à Escola Tancre-
do Neves.

tão de compromissos e 
corresponsabilidades dos 
entes federativos para a 
garantia dos direitos so-
cioassistenciais.
O informe n. 02, do Conse-
lho Nacional de Assistên-
cia Social (CNAS), con-
tém todas as orientações 
aos municípios, bem como 
o detalhamento de ques-
tões a serem debatidas em 
cada eixo e está disponível 
para download na página 
do CNAS: http://www.
mds.gov.br/cnas/conferen-
cias-nacionais/11-confe-
rencia-nacional/11-confe-
rencia-nacional/
Também há vídeos ex-
plicados sobre cada 
eixo disponíveis no  
canal Youtube do CNAS: 
www.youtube.com/user/
CanalCNAS/
Outras informações po-
dem ser obtidas junto à 
secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social: 
(12) 3834-3501

estamos nos mobilizando 
junto ao Governo do Es-
tado para liberação de re-
cursos para a realização da 
2ª fase, que compreende o 
trecho de 2,5km restante, e 
assim concluiremos mais 
um ponto de nosso plano 
de governo.

através da Diretoria de 
Cultura e Eventos e Se-
cretaria de Turismo e Des.  
Econômico. Além de todo 
o cronograma cultural, ar-
tístico e musical, o público 
poderá também saborear 
diversos comes e bebes 
tradicionais do municí-
pio em mais de 10 tendas, 
com pratos feitos também  
com banana, em conjun-
to com o Festival Gas-
tronômico da Banana 
que acontece em São  
Bento desde o dia 01 de 
junho, o que também gera 
renda para os ambulantes 
e comércio presente no 
evento.
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Convite a população
1ª Plenária de Vigilância 
em Saúde em Tremembé

Saguão da Prefeitura de 
Pinda recebe artes com 
técnica da Pirogravura

7ª Conferência Municipal 
de Assistência Municipal

em Tremembé

O Conselho Municipal de 
Saúde, juntamente com 
a Secretaria Municipal 
de Saúde convidam a po-
pulação do município de 
Tremembé a participar da 
1ª Plenária Municipal de 
Vigilância em Saúde, que 
ocorrerá no dia 12 de ju-
lho, às 8h30 da manhã, na 
Câmara Municipal.
Esta plenária antecede as 
etapas Regional, Estadual 
e Nacional de suas respec-
tivas conferências e tem 

No mês de julho, o Sa-
guão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
recebendo uma exposição 
do artista plástico Heleno 
Alves, em comemoração 
ao aniversário da cidade, 
que completa 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa.
Trata-se de imagens de 
prédios históricos como 
a Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, Escola Dr. 
Alfredo Pujol, Igreja São 
José, Palacete Tiradentes, 
Igreja Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Palacete 10 
de Julho, Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e D. Leopoldina, Cape-
la Sant’Ana, Igreja Santa 

No último dia 30/06, a Se-
cretaria de Ação Social, 
juntamente com o Conse-
lho Municipal de Assis-
tência Social, realizaram a 
7ª Conferência Municipal 

por objetivo criar propos-
tas sobre o tema “Vigi-
lância Em Saúde: Direito, 
Conquistas e Defesa de um 
SUS público de Qualida-
de”. “Esta será a primeira 
vez que o tema será discu-
tido em âmbito nacional, 
juntando as vigilâncias 
Sanitária, Epidemiológi-
ca, Ambiental e de Saú-
de do Trabalhador, para 
a criação de uma Política 
Nacional de Vigilância 
em Saúde, de forma mais 

Rita do Massaim e o Bra-
são de Pinda.
Todos os pontos são re-
tratados com a técnica da 
Pirogravura, que original-
mente em grego significa 
“escrita de fogo”.  A téc-
nica pode ter sido uma das 
primeiras manifestações 
artísticas humanas e foi 
se adaptando ao longo dos 
anos. Atualmente, os ar-
tistas utilizam uma caneta 
com a ponta que varia de 
temperatura, podendo as-
sim criar efeitos de luz e 
sombra, dando realismo às 
imagens pirografadas.
O artista Heleno Alves co-
menta que sua inspiração 
foi o gosto por prédios an-
tigos e a história deles, e 

de Assistência Municipal, 
com o tema “GARAN-
TIA DE DIREITOS NO 
FORTALECIMENTO DO 
SUAS”.
Destacou-se a participação 

acessível e de qualidade”, 
Vagner Leandro de Lima, 
Coordenador dos serviços 
de VISA e Controle Epide-
miológico e Presidente da 
1ª Plenária Municipal de 
Vigilância em Saúde.
Durante a plenária, serão 
eleitos delegados para re-
presentar o município de 
Tremembé na etapa regio-
nal, que acontecerá no dia 
27 de julho.
Contamos com a partici-
pação de todos.

Pinda é rica em arquitetu-
ras históricas. “O proces-
so de criação foi através 
de fotos e pesquisa. Acho 
interessante meu traba-
lho estar representando o 
aniversário da cidade, já 
que cada prédio remonta 
e conta a história da fun-
dação da cidade”, explica. 
Ele tem a intenção de levar 
o projeto para outras cida-
des da região, preservando 
a memória de cada muni-
cípio. 
Para prestigiar a ex-
posição basta apenas 
comparecer ao saguão  
da Prefeitura, que está 
aberto ao público de se-
gunda à sexta-feira, das 8h 
às 17h.

significativa de usuários, 
fato positivo da política de 
assistência social do muni-
cípio.
Agradecemos a presença 
de todos os participantes.

Padres recebem
homenagem da

Prefeitura de Caçapava
Na tarde de ontem, 6, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, Esporte e La-
zer, homenageou padres 
das paróquias de Caçapa-
va que serão transferidos 
para outras cidades para 

o início de novo trabalho 
pastoral.
No ato realizado no Paço 
Municipal, o prefeito Fer-
nando Cid Diniz Borges, 
a primeira-dama Débo-
ra Maria Intrieri Borges 
e secretários entregaram 

placas de agradecimen-
to aos padres Sílvio José 
Dias, Sebastião Bizar-
ria, Kleber Rodrigues  
e o cônego Luciano Ma-
tos, pela atuação e belo 
trabalho religioso realiza-
do no município.

Biblioteca Municipal de 
Taubaté promove ações de 

incentivo à leitura

A Biblioteca Municipal 
Prof. José Jerônymo de 
Souza Filho, que fica na 
região central de Taubaté, 
está promovendo ações 
de incentivo à leitura, por 
meio dos projetos Feira de 
Livros e a Árvore do Co-
nhecimento.
O Projeto Árvore do Co-
nhecimento acontece até 
o final do ano e consiste 
na criação de uma árvore 
compostas por folhas de 
papel que são entregues 
às crianças a cada livro 
emprestado.  Nelas, os pe-
quenos irão registrar seu 
nome, o título e o autor da 
obra e se indicam a outra 
pessoa a leitura ou não do 
livro. Depois irão pendu-
rar a folha no galho até 

que a árvore fique cheia.
O intuito do projeto é for-
mar um público infantil, 
uma vez que a biblioteca 
possui um espaço des-
tinado às crianças, mas 
hoje recebe mais visitan-
tes adolescentes e adultos. 
Além disso, a árvore pro-
move uma analogia lúdica, 
de que a criança cresce ao 
adquirir conhecimento a 
partir de leituras que rea-
lizam, assim como a árvo-
re e suas folhas que foram 
crescendo. Em dezembro, 
a Biblioteca irá premiar as 
três crianças que mais em-
prestaram e leram livros.
Além disso, no próximo 
dia 14 (sexta-feira), das 9h 
às 16h, acontecerá a Feira 
de Livros. Os interessa-

dos devem ir à Biblioteca 
e levar um livro que não 
queiram mais para ser tro-
cado por outro. A Biblio-
teca será intermediária na 
troca das obras entre os 
leitores e irá disponibilizar 
um varal e uma mesa, na 
parte externa, em que se-
rão colocados títulos que 
se repetem no acervo para 
serem trocados por outros 
de interesse da Biblioteca.
Serviço
Biblioteca Municipal Prof. 
José Jerônymo de Souza 
Filho
Funcionamento: de segun-
da a sexta, das 8h às 17h
Endereço: Parque Dr. Bar-
bosa de Oliveira/Centro 
(em frente a Rodoviária 
Velha)


