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A GAzetA dos Municípios

Vacinação contra raiva 
animal em cães e gatos 

começa dia 17 em
Tremembé

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para 
oficina de férias de 

Dança Contemporânea

Sítio do Picapau Amarelo
abre inscrições para o projeto 

Lobatinhos do Futuro

A vacinação de cães 
e gatos é gratuita e 
pode ser aplicada a  
partir do tercei-
ro mês de vida.  
A campanha acontece de 
17 à 28 de julho em vários 
locais da cidade, são eles:
17/07 – ESF I Jardim San-
tana (fixo)
Padre Eterno (manhã) e 
Assentamento Conquista 
(tarde) – volante
18/07 – Vila Santo Anto-
nio (manhã) – fixo e Qua-
dra Coberta (tarde) – fixo
Assentamento Conquista – 
volante
19/07 – ESF III Parque 
Nossa Senhora da Glória 
(fixo)
Parque das Fontes (volan-

De 07 a 12 de julho es-
tão abertas as inscrições 
para a oficina de férias de  
Dança Contemporânea, 
ministrada pela professora 
Elora, no Centro Cultural 
Toninho Mendes.
A Prefeitura de Tauba-
té disponibiliza 20 va-
gas para jovens a partir 
dos 13 anos e 20 vagas  
para adultos com mais de 
30 anos. A oficina aconte-
cerá em um único dia.
No dia 13 de julho, das 
15h às 16h30, a aula acon-
tece para os adolescentes e 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté infor-
ma que, no Sítio do Pica-
pau Amarelo, de 11 a 14 
de julho, das 13h às 17h, 
estão abertas as inscrições 
para o projeto Lobatinhos 
do Futuro.
Serão disponibilizadas 30 
vagas gratuitas e 25 vagas 
reservas para crianças en-
tre 7 e 14 anos. O projeto 
consiste em uma oficina 
de teatro, baseada na lite-
ratura de Monteiro Loba-

te)
20/07 – ESF IV Benvirá – 
fixo
Eldorado (manhã) – vo-
lante e Estrada Nova (tar-
de) – volante
21/07 – ESF V Bairro dos 
Guedes – fixo
Aterrado (manhã) – volan-
te e Kanegae (tarde) – vo-
lante
22/07 – Praça da Estação 
(fixo) e Atrás do Mercado 
municipal (fixo)
Maristela (manhã) e Mato 
Dentro I (manhã)
Berizal (tarde) e Mato 
Dentro II (tarde)
24/07 – Escola Jerônimo – 
fixo
Vera Cruz (manhã) e Bar-
ranco (tarde) – volante

no dia seguinte, 14 de ju-
lho, das 15h às 16h, para 
a turma de adultos. Não é 
necessário que o interessa-
do tenha experiência em 
dança.
Para a inscrição, o inte-
ressado deve compare-
cer com um documen-
to pessoal com foto.  
Em caso de meno-
res de idade, um  
responsável deve acompa-
nhar para assinar uma au-
torização.
A oficina de Dança 
Contemporânea tem 

to e ministrada pela arte 
educadora e atriz Renata 
Baptista,  com aulas que 
terão início no dia 18 e 
acontecerão três vezes por 
semana, às terças, quintas 
e sextas-feiras, das 9h30 
às 11h30, no Sítio do Pica-
pau Amarelo. As aulas ter-
minam no dia 19 de agosto 
com a apresentação, aber-
ta ao público, de uma peça 
teatral.
As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente no 

25/07 – ESF VI Flor do 
Vale – fixo
Jaraguá (manhã) e Retiro 
Feliz (tarde) – volante
26/07 – Canaã – volante
Vale das Flores – volante
27/07 – ESF II Maracaibo 
– fixo
Maracaibo I (manhã) e 
Maracaibo II (tarde) – vo-
lante
28/07 – Praça Flor do 
Campo – fixo
Ronconi e Flor do Campo 
– volante
OBSERVAÇÃO: De 
segunda à sexta-fei-
ra das 8h às 16h30,  
a vacina estará disponível 
também no COA (Centro de  
Observação Animal) na 
Avenida Audrá.

como objetivo ofere-
cer a oportunidade de  
contato com a dança para 
que o público possa aderir 
a cursos que serão oferta-
dos no segundo semestre.
Serviço
Oficina de férias de Dança 
Contemporânea
Inscrições: de 07 a 12 de 
julho de 2017
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Horário: das 8h às 12h e 
das 14h às 18h
Endereço: Centro Cultural 
Toninho Mendes

Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato, no próprio 
Sítio ou pelos telefones 
3625-5062 e 3635-3234. 
No momento da inscri-
ção só é necessário o pre-
enchimento do nome do 
responsável e da criança.  
O cadastro será efetivado 
no primeiro dia da oficina. 
O não comparecimento ao 
primeiro dia de aula ca-
racteriza a desistência do 
aluno.

Velejadoras marcam 
presença na 44ª Semana 

de Vela de Ilhabela

As mulheres também são 
presença garantida na 44ª 
Semana de Vela de Ilhabe-
la. A carioca Carina Joana, 
34 anos, faz parte do rol 
feminino de competidores. 
Ela participa desde 2015 
do evento. Neste ano, po-
rém, há um gosto mais do 
que especial: é a primeira 
vez que ela vai ao mar co-
mandando o seu próprio 
barco, o veleiro Criloa.

A tripulação é composta 
por outras cinco pessoas 
– dois homens e mais três 
mulheres. Nesta segunda-
feira, a equipe participou 
da Regata Ilha de Toque-
Toque por Boreste, na clas-
se clássicos, fazendo o per-
curso de pouco mais de 20 
milhas náuticas (cerca de 
35 quilômetros) em quase 
cinco horas. Vida no mar: 
Desde 2015, Carina mora 

num barco, sem endereço 
fixo. “Vou ancorando em 
diferentes paisagens”, dis-
se. Para ela, um dos char-
mes do esporte náutico é 
o fato de ser democrático. 
“A vela é um esporte para 
todos os gêneros e idades. 
No barco, há espaço para 
todos, onde cada um con-
tribui com suas habilidades 
específicas”. Enquanto não 
volta para água, Carina Jo-
ana aproveitará o tempo 
para reencontrar amigos. 
“Esse é um dos atrativos 
da Semana de Vela de Ilha-
bela. É um evento belíssi-
mo, oportunidade única de 
reunir pessoas que buscam 
competir, mas que também 
buscam na vela um motivo 
pra rever amigos e cele-
brar”, conclui.
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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.

Continuam os serviços
de melhorias nas escolas

de Caçapava
Funcionários da Se-
cretaria de Educação e 
voluntários do projeto  
“Exército do Bem” estão 
restaurando e embelezan-
do as escolas municipais 
de Caçapava, com servi-
ços de pintura, troca de 
telhado, reparos elétricos, 
entre outros.
Neste mês ganharam 
nova pintura as esco-
las EMEF Edimir Via-
na de Moura, EMEI  
Olímpio Alves Dos San-

tos, EMEF Zélia De Souza 
Madureira, EMEIPI Profª 
Márcia Aparecida de Fa-
ria, EMEI Profª Hyeda de 
Mattos Spinelli, EMEIPI 
Maria José de Siqueira 
Lara, EMEIPI Padre José 
Benedito Alves Monteiro 
e EMEF Profª Maria Apa-
recida de Pinho.
Já a escola EMEF Dr Raif 
Mafuz teve toda a parte elé-
trica restaurada e na EMEF  
Prof Lindolpho Machado 
está sendo reformada a 

nova sala da orientadora 
pedagógica, com a troca 
de telhas, janelas e porta, 
também estão sendo insta-
lados painéis nas salas de 
aula.
O trabalho tem o obje-
tivo deixar os prédios 
com boa estrutura e ofe-
recer um ambiente es-
colar mais agradável  
e bonito, contribuindo, 
assim, com o processo de 
ensino-aprendizagem e 
desempenho dos alunos.

Cinema é um dos destaques 
culturais da 44ª Semana de 

Vela de Ilhabela

Uma das atrações culturais 
mais concorridas durante 
a 44ª Semana de Vela de 
Ilhabela é a programação 
cinematográfica. Até o 
dia 31 de julho, sempre a 
partir das 10h, o cinema 
montado no Race Village 
exibirá sessões especiais – 
todas gratuitas.
A Prefeitura de Ilhabela, 
em parceria com a Paris 
Filmes, apresenta filmes 
para todos os gostos e ida-
des, como o sucesso de 
bilheteria ‘La La Land’; o 
infantil ‘Masha e o Urso’; 
a comédia ‘Meus 15 anos’; 
o drama ‘O Dia do Atenta-
do’, entre outros sucessos. 
“O cinema é uma das atra-
ções do Race Village e fica 
até o dia 31 de julho, de-

pois vamos trabalhar para 
montarmos as nossas duas 
salas de cinema, além dis-
so, estamos com o projeto 
da “Mostra de Cinema de 
Ilhabela”, declarou o pre-
feito Márcio Tenório, que 
participou da sessão inau-
gural, que exibiu o filme 
“A Cabana”.
O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Tra-
balho e Turismo, Ricardo 
Fazzini, disse que a par-
ceria para os novos proje-
tos são importantes para a 
cidade. “A pareceria para 
as salas e o festival de ci-
nema de Ilhabela, serão de 
extrema importância para 
a cidade, gerando empre-
gos, renda e atraindo ainda 
mais turistas para o arqui-

pélago”.
Para adquirir ingresso e 
garantir lugar nas ses-
sões, a organização orien-
ta que os interessados se 
apresentem na recepção 
do cinema uma hora an-
tes da exibição do filme. 
A capacidade da sala é de 
57 lugares, sendo dois ex-
clusivos para portadores 
de necessidades especiais. 
Cada ingresso também dá 
direito a um saquinho de 
pipoca.
A programação completa 
dos filmes em cartaz pode 
ser obtida na página da Se-
mana de Vela no Facebook 
(www.facebook.com/svi-
lhabela) e no site da Pre-
feitura (www.ilhabela.sp.
gov.br).
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 164, Termo nº 6596
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO SANTOS DA SILVA e THÁLI-
THA FERNANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 6 de julho de 1983, de profissão 
servente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Amador 
Bueno da Veiga, nº 2608, Jardim Jaraguá, Taubaté/SP, filho de JOÃO BATISTA 
DA SILVA, de 65 anos, nascido na data de 2 de julho de 1952, residente e do-
miciliado em Taubaté/SP, natural de Bananal/SP e de JANDIRA DOS SANTOS 
DA SILVA, de 56 anos, nascida na data de 19 de fevereiro de 1961, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - 
SP, nascida em 23 de setembro de 1985, de profissão estudante, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua das Alfazemas, nº 110, Vale das Flores, 
nesta cidade, filha de LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 13 de outubro de 2010 e de APARECIDA MONTEIRO DA CRUZ, 
de 58 anos, nascida na data de 8 de setembro de 1958, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/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 164, Termo nº 6597
Faço saber que pretendem se casar DIEGO DE SOUZA FLORIANO e DAIANE 
APARECIDA DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Campos do Jordão - SP, nascido em 11 de agosto de 1987, de profissão frentista, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Ferreira, nº 128, 
Chácara das Rosas, nesta cidade, filho de ANTONIO FLORIANO, falecido em 
Campos do Jordão/SP na data de 26 de março de 2001 e de CLÉLIA DE SOUZA 
FLORIANO, de 54 anos, nascida na data de 6 de outubro de 1962, residente e 
domiciliada em Campos do Jordão/SP, natural de Campos do Jordão/SP. Ela é 
natural de Campos do Jordão - SP, nascida em 3 de dezembro de 1987, de pro-
fissão supervisora de obras, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, de 67 
anos, nascido na data de 6 de outubro de 1949, residente e domiciliado em Cam-
pos do Jordão/SP, natural de Campos do Jordão/SP e de MARIA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES DE SOUZA, de 68 anos, nascida na data de 6 de dezembro de 
1948, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Apiai/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 165, Termo nº 6598
Faço saber que pretendem se casar ROBERTO HIROSHI YOKOYAMA 
TAKAHASHI e GIOVANNA DIAS COSTA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 24 de dezembro de 1991, de profissão 
vidraceiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de RINALDO HISSASHI TAKAHASHI, de 67 anos, nas-
cido na data de 19 de abril de 1950, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Campos do Jordão/SP e de IEDA YUKIE YOKOYAMA, de 52 anos, 
nascida na data de 20 de janeiro de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Andradina/SP. Ela é natural de Presidente Venceslau - SP, nascida 
em 24 de outubro de 1994, de profissão vendedora, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Madre Antonieta Maria do Espirito Santo, nº 140, 
Terras do Benvirá, nesta cidade, filha de EDVALDRO COSTA SOBRINHO, 
de 49 anos, nascido na data de 25 de outubro de 1967, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Presidente Venceslau/SP e de ROSELI DIAS, de 
43 anos, nascida na data de 11 de outubro de 1973, residente e domiciliada em 
Piquerobi/SP, natural de Presidente Venceslau/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 166, Termo nº 6600
Faço saber que pretendem se casar LUCAS MATHEUS MONTEIRO e ERICA 
GARDÊNIA OLIVEIRA SANTOS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 2 de outubro de 1994, de profissão balco-
nista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Anibal Ortiz Patto, 
nº 424, Jardim Santana, nesta cidade, filho de JOÃO CAMILO MONTEIRO, 
de 47 anos, nascido na data de 13 de abril de 1970, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ANA CRISTINA SANTOS SILVA 
MONTEIRO, de 44 anos, nascida na data de 25 de julho de 1972, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de taubaté/SP. Ela é natural de Estância 
- SE, nascida em 15 de dezembro de 1993, de profissão inspetora de alunos, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de EDIMILSON ALMEIDA DOS SANTOS, de 48 anos, nascido na data 
de 29 de novembro de 1968, residente e domiciliado em Estância/SE, natural de 
Itabaianinha/SE e de ADENILZA ALVES DE OIVEIRA, de 44 anos, nascida 
na data de 23 de abril de 1973, residente e domiciliada em Estãncia/SE, natural 
de Estância/SE. 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 165, Termo nº 6599
Faço saber que pretendem se casar FABIO DA SILVA BARBOSA e VANESSA 
COUTO SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, 
nascido em 8 de agosto de 1983, de profissão ajudante geral, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de ED-
MAR SILVA BARBOSA, de 57 anos, nascido na data de 7 de abril de 1960, re-
sidente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de DALVA DE 
OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA, de 54 anos, nascida na data de 2 de agosto 
de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP,  natural de Tremembé/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 3 de janeiro de 1992, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua São Pedro, nº 656, 
Vila Santo Antonio, filha de AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA, de 46 
anos, nascido na data de 6 de setembro de 1970, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de ISABEL CRISTINA COU-
TO SOUZA, de 54 anos, nascida na data de 15 de setembro de 1962, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 166, Termo nº 6601
Faço saber que pretendem se casar LUIS RICARDO TODESCHINI e PATRI-
CIA APARECIDA PETERSEN, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São José dos Campos - SP, nascido em 13 de dezembro de 1984, de profissão 
comerciante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo ende-
reço da contraente, filho de ANTONIO SAMUEL TODESCHINI, de 61 anos, 
nascido na data de 30 de abril de 1956 e de PALMIRA TOLEDO TODESCHINI, 
de 59 anos, nascida na data de 6 de junho de 1958, ambos residentes e domici-
liados em São José dos Campos/SP, naturais de Quatiguá/PR. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 12 de abril de 1983, de profissão técnica administrativa, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Lorena, nº 137, Parque Nos-
sa Senhora da Glória, nesta cidade, filha de AMADEU PETERSEN, 62 anos, 
nascido na data de 21 de outubro de 1954 e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, de 55 anos, nascida na data de 25 de agosto de 1961, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP, naturais 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.

Projeto Empreende da 
ACIT traz novidade e 

oferece oficina no
Taubaté Shopping

Desde que inaugurou o posto de atendimento no Taubaté Shopping, a 
Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT) vem realizando 
uma série de atividade junto aos comerciantes e público que passam 
pelo local.

A novidade em julho é a realização da Oficina de Atendimento ao Clien-
te, realizada dentro do Projeto Empreende, desenvolvido em parceria 
com o SEBRAE, visando abranger todas as áreas de atuação empresa-
rial.

O curso acontecerá nos dias 18 e 19 de julho, das 09 às 13h, na sala 
do cinema do shopping. Serão 8 horas de aulas e dentro do conteúdo 
programático estão temas como: conhecimento do perfil do cliente, bom 
tratamento sem exageros, a comunicação clara e eficaz para reverter ce-
nários, atendimento, entre outros para que, num mundo globalizado, em 
que as diferenças de produtos ou serviços são praticamente imperceptí-
veis, a atenção à forma de atender seja capaz de fazer toda a diferença 
na hora da escolha.

As vagas estão abertas mas são limitadas. Associados ACIT tem des-
conto e facilidades no pagamento. As inscrições podem ser feitas pelo 
email cursos.acit@taubate.com.br ou pelos telefones (12) 2125-8201 e 
99189-7964.

Essa é mais uma oportunidade de capacitação que a Associação Comer-
cial e Industrial de Taubaté oferece, sempre com foco na consolidação 
do comércio local, prestação de serviços e indústria, buscando excelên-
cia em seus produtos para manter a cidade como referência na região e 
fazer com que a economia local seja fortalecida.

Projeto Empreende - Foi implementado em 2016 e surgiu da necessi-
dade de desenvolver e capacitar os empresários de Taubaté, oferecendo 
cursos, oficinas e treinamentos de qualidade, voltados para cada setor 
especificamente. Para 2017, o Projeto mantém o mesmo formato e traz 
novidades nos temas das atividades, que acontecerão ao longo de 2017, 
com realização da ACIT em parceria com o SEBRAE.

Municípios devem pagar 
primeira parcela da dívida 

previdenciária este mês
  Seguindo determinação da Medida Provisória 778/2017, os muni-
cípios já terão que quitar a primeira parte do parcelamento da dívida 
previdenciária em julho. “A recuperação da economia está muito lenta, 
praticamente estagnada, principalmente por conta da grave crise polí-
tica que o país atravessa. Mas o parcelamento da dívida traz um pouco 
de alívio às prefeituras, que passam por uma grave situação financeira”, 
considera o professor Walter Penninck Caetano, diretor da Conam – 
Consultoria em Administração Municipal. 
            Assinada pelo presidente Michel Temer no mês de maio, a MP 
ampliou para 200 meses o prazo para o pagamento da dívida. O paga-
mento do débito foi dividido em duas etapas.  A primeira, uma entrada 
de 2,4% do total da dívida, a ser paga em seis parcelas iguais, entre 
julho e dezembro do corrente exercício. O restante deverá ser quitado 
em 194 parcelas, com reduções de 25% nos encargos, 25% na multa e 
80% nos juros incidentes pela inadimplência. A MP, no entanto, vale 
apenas para os municípios que têm Regime Próprio de Previdência So-
cial (RPPS).
            Caetano reforça ainda que a rescisão do parcelamento pode 
implicar às administrações municipais o restabelecimento do montante 
das multas. “E também dos juros e dos encargos legais, inclusive ho-
norários advocatícios, proporcionalmente aos valores dos débitos não 
pagos”, conclui o diretor da Conam.
Sobre a Conam - No mercado há 38 anos, a Conam – Consultoria em 
Administração Municipal conta com uma equipe de mais de 200 co-
laboradores e profissionais altamente qualificados. A empresa atende 
atualmente a mais de 120 entidades governamentais entre Prefeituras, 
Autarquias, Fundações e Câmaras Municipais nos Estados de São Pau-
lo e Minas Gerais.
 
Mais informações:
Ex-Libris Comunicação Integrada
(11) 3266-6088 ramal 223 / 9 7682-4686
Jornalistas: Marco Berringer, Edmir Nogueira e Edgard Leda

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 12/07/2015.

Protocolo : 28 - 06/07/2017
Devedor : GUSTAVO DE PAIVA FERREIRA EMBA
Documentos : CNPJ 23.302.860/0001-85
Espécie : DMI

Protocolo : 29 - 06/07/2017
Devedor : KLEBER AUGUSTO ELIAS ROLO
Documentos : CPF 033.272.207-43
Espécie : CDA

Protocolo : 32 - 06/07/2017
Devedor : JOAO EDUARDO DOS SANTOS
Documentos : CPF 280.938.898-92
Espécie : CDA

Protocolo : 36 - 06/07/2017
Devedor : VALDETE SILVEIRA DA CRUZ
Documentos : CPF 173.360.988-19
Espécie : CDA

Protocolo : 37 - 06/07/2017
Devedor : MARCOS VARISCO
Documentos : CPF 098.636.618-80
Espécie : CDA

Protocolo : 38 - 06/07/2017
Devedor : CRISTIANE DE MORAIS MONTEIRO
Documentos : CPF 209.917.688-41
Espécie : CDA

Protocolo : 39 - 06/07/2017
Devedor : AINE DA SILVA PIMENTEL
Documentos : CPF 096.832.807-57
Espécie : CDA

Protocolo : 40 - 06/07/2017
Devedor : CRISTIANE DE FATIMA PEREIRA MARTINS DA SILVA
Documentos : CPF 389.079.008-92 462
Espécie : CDA

Protocolo : 42 - 06/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 43 - 06/07/2017
Devedor : MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO
Documentos : CPF 088.924.758-78
Espécie : CDA

Protocolo : 45 - 06/07/2017
Devedor : ANTONIO DONIZETE RIBEIRO
Documentos : CPF 112.222.138-00
Espécie : DMI

Protocolo : 46 - 06/07/2017
Devedor : JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO
Documentos : CPF 026.210.438-52
Espécie : DMI

Protocolo : 47 - 06/07/2017
Devedor : IONE MARIA ARAUJO DUTRA
Documentos : CPF 896.860.636-68
Espécie : DMI

Protocolo : 51 - 06/07/2017
Devedor : ANDERSON FABIANO PEREIRA
Documentos : CPF 159.472.638-82
Espécie : DMI

Protocolo : 52 - 06/07/2017
Devedor : CELINA DE FREITAS
Documentos : CPF 014.095.248-92
Espécie : DMI

Protocolo : 54 - 06/07/2017
Devedor : LORRANE TEIXEIRA CORREIA
Documentos : CPF 131.919.677-29
Espécie : DMI

Protocolo : 55 - 06/07/2017
Devedor : JOAO VICTOR DE SOUZA CASCARDI
Documentos : CPF 421.679.388-61
Espécie : DMI

Protocolo : 57 - 06/07/2017
Devedor : DANILA MARA RODRIGUES SILVA
Documentos : CPF 330.659.588-80
Espécie : NP

Tremembé, 11 de Julho de 2017.

Caraguatatuba continua se preparando para
certificação de Município Verde Azul

A diretora de Meio Ambien-
te, Saneamento e Educação 
ambiental da prefeitura de 
Caraguatatuba, Tatiana So-
ares Scian, que também é 
interlocutora do Programa 
de Municípios Verde Azul 
(PMVA), pela cidade, par-
ticipou do segundo ciclo de 
capacitação do programa, 
realizada na cidade de Sal-
to, região metropolitana de 
Campinas.Com a presença 
do secretário estadual de 
Meio Ambiente, Ricardo 
Sales, representantes dos 

mais de 300 municípios 
participantes do programa, 
compareceram ao evento, 
que aconteceu nesta segun-
da e terça-feira (10 e 11).
De acordo com Tatia-
na, durante a programa-
ção foram esclarecidas 
todas as tarefas de cada 
uma das 10 diretivas do  
PMVA, inclusive as que 
sofreram mudanças desde 
a primeira certificação em 
junho.
Caraguatatuba é a única ci-
dade do Litoral Norte clas-

sificada na primeira etapa 
do PMVA.  Além disso, a 
cidade ainda garantiu os 
primeiros lugares nas dire-
tivas: Conselho Ambiental 
e Estrutura e Educação Am-
biental, que estão entre as 
10 exigidas pelo programa.
Os municípios pré-certifica-
dos terão preferência quan-
do pleitearem recursos para 
políticas na área ambiental. 
A próxima entrega das dire-
tivas está prevista para o dia 
7 de agosto, e resultados no 
final do mesmo mês.
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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

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

no Bairro do Serrano
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-

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 

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.


