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A GAzetA dos Municípios

SAMA participa de oficina 
de planejamento

participativo com tema 
Arborização Urbana

Governo do Estado
prorroga vacinação

contra a gripe até o dia 23

Prefeitura de Taubaté
notifica loteamentos

irregulares

Semelp oferece diversas 
atividades em Pinda para 
o bem-estar da população

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente Muni-
cipal, participou nesta sex-
ta feira, dia 09 de junho, 
da Oficina de Planeja-
mento Participativo, tema: 
Arborização Urbana no 
Departamento de Ciências 
Agrárias da Universidade 
de Taubaté.
A ênfase deste instrumen-
to de gestão pública que é 
a oficina de debates escla-
receu para a população as 
etapas da arborização de 
uma cidade: levantamento 
e catalogação das áreas já 
arborizadas e das árvores 
plantadas, escolha crite-
riosa dos novos locais e 
espécies adequadas, o cro-

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, nes-
ta segunda-feira (12), a 
prorrogação da campanha 
de vacinação contra a in-
fluenza até o dia 23 de ju-
nho. Além de prorrogar o 
prazo para a imunização, 
foram incluídos no grupo 
prioritário os idosos de 55 
a 59 anos.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, a de-
terminação se deu devido 
ao número de doses exce-
dentes da vacina em todo 
o Estado. Em Pindamo-
nhangaba, até sexta-feira 
(9), a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a in-
fluenza imunizou 93,7% 
dos pindamonhangaben-
ses integrantes dos grupos 
prioritários, superando a 
meta de 90% de vacina-
dos. O público que mais 

Uma operação de fiscali-
zação de loteamentos ir-
regulares na zona rural de 
Taubaté realizada no últi-
mo sábado, 10 de junho, 
pela Prefeitura de Taubaté 
resultou em duas notifica-
ções. Também foi realiza-
da na ocasião a instrução 
de um processo.
Participaram da operação 
equipes de fiscalização da 
Secretaria de Planejamen-
to, Atividade Delegada e 

A Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e La-
zer de Pindamonhangaba) 
abre vagas para turma do 
Programa “Medida Cer-
ta”. As aulas são no Centro 
Esportivo do Araretama, 
das 7h às 8h, e acontecem 
nas terças, quintas e sex-
tas-feiras.
O Programa Medida Cer-
ta consiste em ginásticas 
funcionais, com o objetivo 
de melhorar o condiciona-
mento físico dos partici-
pantes. As aulas no Arare-
tama são ministradas pela 

nograma de tempo, físico 
e financeiro de custos, até 
o efetivo plantio e sua ma-
nutenção pelo ente públi-
co. Destacou-se nos diá-
logos que antes do plantio 
das árvores se deve anali-
sar: a altura e longevidade, 
tempo de crescimento, ta-
manho e formato de copa 
e raízes, adequações a rede 
de fiação elétrica e de água 
e esgoto, formato de tama-
nho das calçadas, para o 
plantio de forma correta e 
eficiente.
Importante que a popula-
ção entenda os benefícios 
da arborização urbana 
consciente e planejada: 
produz oxigênio que é es-

aderiu à campanha foi o 
de puérperas, ou seja, mu-
lheres que deram à luz há 
menos de 45 dias. Um to-
tal de 122,8% procurou os 
postos de vacinação.
Em seguida, o grupo de 
idosos, com 108,5% de 
imunização e 87,38% dos 
profissionais da saúde.
A cidade só havia ficado 
abaixo da meta de crian-
ças maiores de seis meses 
e menores de cinco anos, 
com 75,5% de adesão, e 
gestantes, com 73,3% de 
imunizadas. Com a pror-
rogação, as pessoas desses 
grupos podem procurar 
um dos 25 postos de va-
cinação espalhados pela 
cidade.
Integram os grupos priori-
tários: crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, ges-
tantes em qualquer idade 
gestacional, mulheres no 

Guarda Municipal. Esta 
atividade  atende uma de-
terminação do Ministério 
Público de Taubaté.
Foram percorridos mais  
de 150 quilômetros  pelos 
bairros Sete Voltas , Mon-
jolinho , Estrada Grami-
nha , Mangalot, Registro e 
Mata do Bugio.
Loteamentos clandestinos 
não oferecem infraestrutu-
ra necessária, como água, 
energia, esgoto e ruas as-

professora Maria Apare-
cida Altamiro Resende, a 
Professora Cidinha.
As inscrições devem ser 
feitas no Centro Esporti-
vo do Araretama, e é ne-
cessária a apresentação de 
atestado médico e de duas 
fotos 3x4. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
telefone 3643-1400.
Já o Bosque da Princesa, 
a partir de terça-feira (13), 
passa a ser mais um polo 
de atendimento do Progra-
ma “Viva Melhor”. O pro-
jeto também é realizado 

sencial a vida; reduz a po-
luição; produz sombra que 
diminui o calor; reduz o 
barulho do trânsito; filtra 
a poeira do ar que ocasio-
na doenças respiratórias; 
embeleza as áreas públi-
cas; regula a umidade do 
ar; contribui para evitar 
enchentes,pois diminui a 
velocidade de escoamento 
das águas da chuva; me-
lhora o solo por meio das 
raízes e folhas e reduz a 
erosão; abastece o lençol 
freático; controla a direção 
e velocidade dos ventos; 
atrai os pássaros e contri-
bui para a biodiversidade 
da fauna criando pequenos 
corredores ecológicos.

período de 45 dias após 
o parto, trabalhadores da 
área de saúde dos servi-
ços públicos e privados, 
pessoas com 60 anos ou 
mais de idade, portadoras 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais independentemente 
da idade, população priva-
da de liberdade e do siste-
ma prisional, e os profes-
sores das escolas públicas 
e privadas que estão em 
sala de aula. 
Para o Estado de São Pau-
lo foram incluídos, desde 
o dia 13 de maio, os se-
guintes grupos para vaci-
nação: policial militar e 
civil, bombeiros, funcio-
nários do Poupa Tempo, 
funcionários dos Correios, 
e Defesa Civil. E, a partir 
do dia 12 de junho, os ido-
sos de 55 a 59 anos.

faltadas. O crescimento 
nestes locais ocorre de for-
ma desordenada.
A administração mu-
nicipal orienta a popu-
lação que, antes de ne-
gociar um imóvel, é 
necessário verificar suas 
condições. Construir ou  
adquirir lotes em lotea-
mento irregular é crime 
e o descumprimento da 
lei sujeita os infratores às 
sanções legais.

atualmente no Parque da 
Cidade, e busca levar qua-
lidade de vida, aliando a 
saúde física e mental. São 
desenvolvidas atividades 
como dança terapêutica, 
Tai Chi Pai Lin, caminha-
da meditativa, entre ou-
tras. 
Para participar, é preciso 
ter acima de 18 anos e não 
é necessário fazer inscri-
ção. As dinâmicas serão 
desenvolvidas toda ter-
ça-feira, das 9h às 10h30, 
com a professora Ana Pau-
la Beraldo.
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimen-
tação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos possíveis a longo 
prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia é perder alguns quilos, o ideal é determi-
nar pequenas metas de três a cinco quilos, por exemplo. Planeje uma rotina alimentar em 
horários regulares com três refeições principais (café da manhã, almoço e janta) e dois 
pequenos lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e garante 
maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma 
reeducação de forma gradativa e com um cardápio saudável e variado. Evite ter chocolates, 
balas, biscoitos recheados, doces e salgadinhos nos armários de casa ou do trabalho para 
não se render à tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar escadas em vez 
de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e aproveitar para caminhar.
***
Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente à porta à chegada dos donos se-
gundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha decorado o horário em que as 
pessoas chegam, mas sim que ele pode sentir a grandes distâncias o cheiro de quem está 
se aproximando. O olfato é um dos sentidos mais aguçados do cão, assim como a audição. 
Os cachorros possuem cerca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 
milhões. Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de origem 
de um barulho e 6 centésimos de segundo e recebê-lo a uma distância até 4 vezes maior do 
que os humanos. Os sentidos caninos já são usados há muito tempo para ajudar o homem. 
Cães farejadores já é um fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar 
pelo cheiro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já com 
os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência tão alta que os outros 
seres não conseguem captar.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos ga-
tos todo comportamento que detestam nos homens.
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos são os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou pra praia.

Mensagens

Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como os outros foram 
talhados.
6 – Pare muito de pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso conhe-
cemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como compaixão, generosidade, soli-
dariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas qualidades na hora 
certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode prejudicar quem 
a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a responsabilidade de si mesmo.
***
Não perca a tua fé às sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e 
espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que vem do Céu perma-
necerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus 
e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da 
noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal aguilhoando-te 
com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um 
novo dia.    

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor é a força mais sutil do mundo.
Sem amizade a humanidade não será feliz.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.

Taubaté estimula
exames preventivos

para
mulheres

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté iniciou uma cam-
panha nas unidades da rede 
de atenção básica para es-
timular a participação das 
mulheres na realização 
de exames preventivos de 
câncer de mama e câncer 
de colo de útero, além do 
pré-natal.
A prioridade é sensibilizar 
este público alvo e aumen-
tar os indicadores dentro 
das faixas etárias específi-
cas para evitar a ocorrência 
destas doenças. Para isto, 
funcionários dos Pamos 
(Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico) 
e dos ESFs (Estratégia de 
Saúde da Família) passa-
ram a promover uma bus-
ca ativa nas salas de espera 
das unidades. Também es-

tão previstas a difusão de 
informações por meio das 
redes sociais e formação 
de agentes multiplicadores 
nas comunidades.
Para se ter uma ideia, exis-
tem em Taubaté 83.673 
mulheres entre 25 anos e 
64 anos, faixa etária con-
siderada vulnerável para 
a ocorrência de câncer de 
colo de útero. Consideran-
do que o exame de Papani-
colau deve ser realizado a 
cada três anos, isso signi-
fica que 27.891 mulheres 
deveriam ter realizado este 
procedimento em 2016.  
No entanto, foram rea-
lizados cerca de 13 mil 
exames. Já em relação 
à mamografia, existem  
atualmente em Taubaté 
30.626 mulheres entre 50 

anos e 69 anos. Conside-
rando que a mamografia 
deve ser bianual, isso sig-
nifica que 15.313 mulhe-
res deveriam fazer a ma-
mografia de rastreamento 
no ano de 2016, mas foram 
realizados apenas 5.870 
exames.
Outra prioridade é acom-
panhamento pré-natal. É 
através das consultas que 
o profissional de saúde 
orienta a gestante sobre 
os exames que devem ser 
realizados e a importância 
deles. Também esclarece 
dúvidas e faz orientações 
quanto à alimentação, 
controla o peso e a pres-
são arterial e acompanha o 
desenvolvimento do bebê 
através de técnicas obsté-
tricas.
Muitas mulheres acom-
panham a gestação cor-
retamente, mas não re-
tornam ao médico após o 
parto, período que cha-
mamos de puerpério.   
A população deste grupo é 
formada por 3.143 gestan-
tes e 517 puérperas, con-
forme dados da Vigilân-
cia Epidemiológica para 
acompanhamento da vaci-
nação contra influenza.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 149, Termo nº 6566
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO DE ABREU e NA-
DIA REGINA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 11 de julho de 1962, de profissão auxiliar técnico, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da con-
traente, filho de BENEDICTO LAUDELINO DA SILVA ABREU, de 80 anos, 
nascido na data de 25 de julho de 1936 e de MARIA OLIVIA DE ABREU, de 
81 anos, nascida na data de 15 de setembro de 1935, residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Guarulhos - SP, nascida 
em 6 de setembro de 1973, de profissão cabeleireira, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 440, Jardim dos Eucaliptos, filha 
de DANIEL DOS SANTOS, falecido em São Paulo/SP e de DJANIRA DOS 
SANTOS, de 73 anos, nascida na data de 2 de abril de 1944, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP, natural de Campinas/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 149, Termo nº 6567
Faço saber que pretendem se casar LUCAS ANDRÉ BARBOSA e RONEIDE 
APARECIDA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Pindamonhangaba - SP, nascido em 6 de maio de 1983, de profissão servidor 
municipal, de estado civil divorciado, residente e domiciliado Rua Antonio Ma-
ria, nº 380, Centro, nesta cidade, filho de DILVANA MARGARETTE BARBO-
SA, de 57 anos, nascida na data de 26 de maio de 1960, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de São Bento do 
Sapucaí - SP, nascida em 13 de setembro de 1984, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de JOÃO BENEDITO DA SILVA, de 66 anos, nascido na data de 7 de agosto de 
1950 e de ANA MARIA DA SILVA, de 71 anos, nascida na data de 4 de agosto 
de 1945, residentes e domiciliados em São Bento do Sapucaí/SP, natural de São 
Bento do Sapucaí/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 im-
prensa local desta cidade. 

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Cozinheiro
Fiscal de Operação
Garçom

Lubrificador Industrial
Líder de Lubrificação Industrial
Supervisor de Lubrificação Industrial
Técnico Químico

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 FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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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.

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.
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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 dinheiro, quando o valor não
exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que equivale a R$ 872,50.
Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título só poderá ser efetuado
através de cheque administrativo ou visado, emitido por estabelecimento ban-
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Documentos : CPF 035.275.516-46
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1
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Relação de Vagas
Balcão de

Empregos de 
Taubaté

½ OFICIAL ELETRICISTA
APONTADOR DE OBRAS – COM 
INFORMÁTICA
AJUDANTE DE MARCENEIRO
MECÂNICO DE MOTO
COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE ÔNIBUS – UR-
GENTE
ELETRICISTA DE AUTOS –
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA – 
CURSANDO TECNÓLOGO EM LO-
GÍSTICA
GERENTE DE RESTAURANTE – 
REDE HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES 
– EXP. EM GERÊNCIA DE SUPER-
MERCADO
AUXILIAR DE VENDAS
COZINHEIRA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA DE MÁQUINAS IN-
DUSTRIAIS
ENCANADOR PREDIAL
ESTAGIO DE ENGENHARIA CIVIL
GARÇOM
GERENTE DE COMÉRCIO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARCENEIRO
PIZZAIOLO
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NACIO-
NAIS E IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VENDEDOR – COM EXP. EM VEN-
DAS DE VEÍCULOS – URGENTE
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
MECÂNICO DIESEL
ANALISTA DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – COM DISPONIBILIDA-
DE PARA MUDANÇA DE CIDADE
COSTUREIRA
ENFERMEIRA DO TRABALHO
FERRAMENTEIRO
LAVADEIRA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO MONTADOR
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM
PASSADEIRA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDERE-
ÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.
br
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Projeto Esporte do Bem
incentiva a prática de

esportes e consciência
ambiental em Pinda

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Se-
melp), em parceria com a 
Escola Skill e Faculdade 
Anhanguera, desenvolveu 
o Projeto Esporte do Bem, 
com o objetivo de incen-
tivar a prática de esportes 
sustentáveis que envolvam 
atividades recreativas, 
sustentabilidade e preser-
vação ambiental.
O projeto teve início no 
dia 24 de abril, e a ideia 
é juntar materiais reciclá-
veis como latinhas. Ele é 
direcionado aos alunos da 
Semelp, de 6 a 10 anos e, 
desde o início do projeto, 

as crianças participam de 
diversas ações para cons-
cientização sobre a impor-
tância da reciclagem. 
Existem seis pontos de co-
letas de latinhas, e toda a 
população pode contribuir. 
As gaiolas estão no CE 
João do Pulo, GE Cidade 
Nova, CE Zito, GE Ara-
retama, Quadra Coberta e 
Ginásio Tabaú. Os pontos 
são periodicamente esva-
ziados e, os objetos, vendi-
dos para serem revertidos 
em materiais esportivos 
para as aulas.
O Projeto busca levar a 
prática de esportes re-

creativos às crianças, en-
volvendo suas famílias, 
estimulando formação so-
cial com a educação am-
biental. De acordo com a 
gestora Priscila Mateus, 
uma das idealizadoras do 
projeto, o esporte deve ser 
um importante aliado para 
que as crianças despertem 
uma consciência crítica 
sobre causas ambientais, 
incentivando a acrescentar 
em sua rotina atitudes sus-
tentáveis, como coleta se-
letiva, evitar o desperdício 
da água e a importância de 
reciclar. 
No dia 24 de junho, às 15 
horas, haverá uma gincana 
na Praça do Quartel. Será 
apresentado um circuito 
de atividades que repre-
sentam as experiências 
que as crianças tiveram 
ao longo do processo.  
Entre as atividades da gin-
cana estão corrida com 
obstáculos, salto em dis-
tância, mini- basquete, 
vôlei, lutas e lançamento, 
tudo será feito com mate-
rial reaproveitado ou reci-
clado.

População deve
solicitar autorização do 

Trânsito para eventos em 
vias públicas em Pinda

Segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro, todo 
evento, como procissões, 
obras, manifestações, pas-
seios ciclísticos e corridas, 
só podem ocorrer nas vias 
públicas com autorização 
prévia do órgão de trânsito 
municipal.
Para solicitar essa per-
missão, o organizador do 
evento deve se dirigir ao 
protocolo geral da Prefei-
tura e fazer a solicitação 
por escrito. O termo deve 
conter todas as informa-
ções necessárias para a 
avaliação do impacto no 
sistema de trânsito. A pri-
meira etapa deve ser feita 
20 dias antes da divulga-
ção do evento e, caso não 

haja interferências, o pro-
cesso será liberado e o re-
querente receberá a autori-
zação para a realização do 
evento. A próxima etapa, 
após a aprovação, é avisar 
a comunidade local que 
as vias serão interditadas, 
com a antecedência míni-
ma de 48 horas até a rea-
lização. Isso deve ser feito 
através da imprensa ou por 
meio de faixas e cartazes.
Durante o dia do evento, 
o organizador é respon-
sável por sinalizar o local 
com cones e cavaletes, e o 
Departamento de Trânsito 
disponibiliza o material 
necessário, que pode ser 
retirado na sede do Dep-
tran (Rua Dr. Monteiro de 

Godoy, n°405, bairro Bos-
que da Princesa), no dia 
útil antes da realização do 
evento, e devolvido no dia 
útil posterior.
Em caso de provas ou 
competições esportivas, 
é necessário apresentar 
autorização da respectiva 
confederação desportiva, 
além de seguro contra ris-
co de acidentes em favor 
dos participantes do even-
to, e o recolhimento dos 
custos operacionais, quan-
do for o caso.
Em caso de dúvidas, mais 
informações podem ser 
obtidas diretamente no 
Departamento de Trânsi-
to ou pelo telefone 3648-
4339. 

Prefeitura de Taubaté
realiza audiência pública 
sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

Prefeitura de Taubaté lança I 
Campanha de Conscientização 

Contra a Violência a Pessoa 
Idosa

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
realizou nesta sexta-feira, 
9 de junho, uma a audi-
ência pública sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias na Câmara Municipal. 
Secretários estiveram na 
audiência para explanar 
sobre o orçamento de suas 
respectivas pastas e para 
estabelecer a destinação 
dos recursos para melhor 
atender a população. A 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Projeto Con-
viver da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social lança, no mês de 
junho,  a “I Campanha de 
Conscientização Contra a 
Violência a Pessoa Idosa”.
A ONU (Organização das 
Nações Unidas) instituiu 
o dia 15 de junho como o 
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência à Pes-
soa Idosa e, para lembrar a 
data, o Projeto Conviver, 
que atende 1.700 idosos, 
irá promover uma exposi-

LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) seleciona 
entre as ações previstas 
no PPA (Plano Plurianual) 
àquelas que terão priorida-
de na execução do orça-
mento do ano seguinte. A 
estimativa de Receita para 
o ano de 2018 correspon-
de a R$ 983.394.000,00. 
Deste valor, 22,95% deve 
ser proveniente de receita 
tributária (IPTU, ISSQN, 
ITBI) e a maior parte, 
64,47% de transferências 

ção itinerante com o tema 
“Envelheci e daí? Conti-
nuo a existir!”. Trata-se 
de uma mostra com foto-
grafias de idosos em dife-
rentes atividades e que terá 
início no próximo dia 14.
O objetivo do Projeto é 
proporcionar a sociedade 
um momento de reflexão 
e conscientização social e 
política da existência da 
violência contra a pessoa 
idosa e disseminar a ideia 
de não aceitação dessa si-
tuação que vem se tornan-
do frequente na sociedade 

correntes (FPM, ICMS, 
IPVA, etc). Além das re-
ceitas patrimonial, de ser-
viço, de contribuição, de 
capital e outras receitas 
correntes que compõem a 
estimativa. Em relação às 
despesas, a previsão é de 
que as mais significativas 
sejam as das secretarias de 
Educação, com 332 mi-
lhões; Saúde, com 231 mi-
lhões; e Serviços Públicos, 
com 110.710 milhões de 
reais. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias compreen-
de as metas e prioridades 
da administração munici-
pal para o exercício finan-
ceiro do ano de 2018. Sua 
elaboração é anual e passa 
por apreciação da Câmara 
Municipal, fixando as me-
tas fiscais da Prefeitura, do 
Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté e da 
Universidade de Taubaté e 
suas Fundações.

atual. E também apresen-
tar formas de denúncias, 
evidenciar o crescimento 
da população idosa e forta-
lecer a luta pelos Direitos 
da População Idosa.
Com a exposição itineran-
te a intenção é divulgar e 
instigar o debate sobre o 
tema no município. Além 
da exposição, os interes-
sados poderão ouvir a o 
Coral Conviver e assistir 
a um monólogo que relata 
os tipos de agressões vi-
venciadas pelos idosos.
Programação da Exposi-
ção Itinerante:
Dia 14 de junho – 14h
Abertura Oficial – Praça 
Dom Epaminondas
De 22 a 26 de junho
Taubaté Shopping
Dia 29 de junho – 14h
Centro Dia do Idoso (aber-
ta somente a familiares e 
usuários do serviço)
Dia 30 de junho – 14h
Centro de Convivência 
(aberta somente para usu-
ários do serviço)

Pinda integra Pontos do Museu da Imagem e do Som do Estado
A partir deste mês de ju-
nho, Pindamonhangaba 
fará parte dos “Pontos 
MIS”, um programa de 
circulação e difusão au-
diovisual que visa promo-
ver a formação de público 
e a circulação de obras 
do cinema, estabelecendo 
parcerias para criar pon-
tos de difusão audiovisual 
espalhados pelo Estado. 
O programa é uma parce-
ria entre o Museu da Ima-
gem e do Som - MIS e as 

cidades do Estado de São 
Paulo.
A primeira apresentação 
em Pinda será nesta sex-
ta-feira (9), às 15 horas, 
na Biblioteca do Castolira. 
Será exibido o filme “O 
Fantástico Sr. Raposo”. A 
animação conta a história 
do Sr. Raposo, que após 12 
anos de felicidade bucólica 
descumpre uma promessa 
que fez à esposa e invade a 
fazenda dos vizinhos. Ce-
der aos seus instintos ani-

mais coloca em perigo não 
somente o seu casamento, 
mas também a vida de sua 
família e de seus amigos.
O filme será apresentado 
novamente no dia 14 de 
junho, na Biblioteca Maria 
do Carmo Santos Gomes, 
na Vila São Benedito, às 
8h e 13h; e no dia 27 de 
junho, no Palacete 10 de 
Julho, às 15 horas.
Oficina gratuita: Além da 
apresentação do filme, 
será realizada uma oficina, 

com o tema “Ficção cientí-
fica, uma odisseia no cine-
ma”, com Celso Sabadin. 
A oficina será no dia 20 
de junho, às 14 horas, no 
Palacete 10 de Julho. São 
50 vagas, para pessoas a 
partir dos 12 anos, e as ins-
crições já podem A oficina 
propõe uma divertida via-
gem histórica utilizando 
cenas dos mais importan-
tes filmes do gênero para 
abordar temas marcantes 
das últimas décadas. Dos 

mais rudimentares efeitos 
especiais até a moderníssi-
ma tecnologia digital, pas-
seando por clássicos como 
Metropolis, 2001 – Uma 
Odisseia no Espaço, Blade 
Runner, Star Wars, entre 
outros.
Todas as ações dos Pon-
tos MIS são gratuitas, 
tanto exibições de filmes 
quanto oficinas. Atrações 
mensais: Mensalmente, 
Pindamonhangaba recebe-
rá um programa de filmes 

diferente para ser exibido, 
na maior parte das vezes 
composto por um curta 
e um longa-metragem, 
acompanhado de uma ati-
vidade complementar, que 
pode ser um bate-papo 
com o diretor do filme ou 
uma oficina audiovisual. O 
programa busca democra-
tizar o acesso ao cinema, 
a fim de contribuir para a 
formação de plateias, a di-
fusão de filmes e o estímu-
lo à produção local.


