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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé
realiza campanha de 
combate às hepatites 

virais

Semáforos do centro 
estão consertados

em Pinda

ADL de inverno de 
Taubaté tem melhor

resultado em seis anos

Programa Comum
Unidade em Ação entra 
de férias e retorna em 

agosto

Para prevenir e detectar 
de forma precoce casos de 
hepatite entre a população, 
a Prefeitura de Tremembé, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, inicia, na 
próxima terça-feira, 18, a 
Campanha de Combate às 
Hepatites Virais. A progra-
mação terá início às 8h00, 
em todas unidades de saú-

Os semáforos do centro da 
cidade foram consertados 
na manhã desta quinta-fei-
ra, dia 13. O problema foi 
causado por uma empresa 

A ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de inverno 
realizada pela Prefeitura 
de Taubaté no início do 
mês mostra uma queda 
nos indicadores de infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti, com 0,5 
pontos no IB (Índice Bre-
teau). Este é o melhor re-
sultado para uma ADL de 
inverno desde 2010, quan-
do começou a ser feito o 
monitoramento em Tauba-
té. Em julho de 2010 o IB 
foi de 0,4.
Na amostragem de julho, o 
destaque fica para a região 
4, que apresentou índice 
de 0,2. Com IB de 1,4, a 
região 6 é a que apresenta 
o maior indicador.
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
Os resultados indicam que 
cinco das seis regiões de 

As atividades do programa 
Comum-Unidade em Ação 
da Prefeitura de Taubaté 
entram de férias na próxi-
ma segunda-feira, dia 17 
de julho, e retornam no dia 
2 de agosto (quarta-feira).
O Comum-Unidade em 
Ação é um programa so-
cial que visa à promoção 
de atividades físicas e es-

de do município (ESFs e 
Centro de Saúde). No lo-
cal serão oferecidos testes 
rápidos para detecção das 
hepatites, além de preser-
vativos e folderes com in-
formações sobre a doença. 
A campanha termina do 
dia 28 de julho.
Segundo o secretá-
rio municipal de Saú-

tercerizada que fazia tra-
balhos para a Bandeiran-
tes. A Prefeitura já realizou 
o conserto dos equipamen-
tos, que foram totalmente 

Taubaté estão fora do ris-
co de epidemia. Mesmo 
com os bons resultados 
obtidos, a Secretaria de 
Saúde reforça a necessi-
dade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito 
responsável pela transmis-
são da dengue, zika e chi-
kungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 3.600 
imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 
geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.

portivas. É pautado em va-
lores éticos e morais como 
a empatia e o respeito, ofe-
rece a melhora da qualida-
de de vida e a inclusão so-
cial. Todos os professores, 
envolvidos no programa, 
são profissionais formados 
na área. O programa aten-
de desde crianças até ido-
sos em diferentes locais 

de, José Marcio Arau-
jo Guimarães:“Para 
evitar doenças desse tipo,  
o acompanhamento médi-
co e os exames são funda-
mentais. Por isso promo-
vemos iniciativas como 
essa, para que cada vez o 
cidadão tremembeense es-
teja mais saudável”, aler-
tou o secretário.

danificados, e vai intervir 
junto à empresa responsá-
vel para o ressarcimento 
dos custos. 

O trabalho de controle é 
realizado nos meses de ja-
neiro, julho e outubro. A 
cidade é dividida em seis 
áreas, onde são verifica-
das a existência de larvas 
do mosquito e os tipos de 
recipientes em que foram 
encontradas.
Taubaté fechou o primeiro 
semestre de 2017 com 52 
casos positivos autóctones 
e um caso importado de 
dengue.  No mesmo perí-
odo do ano passado foram 
registrados 3.263 casos 
positivos autóctones e um 
caso importado, além de 
três mortes confirmadas.
Entre janeiro e junho deste 
ano o município também 
soma quatro casos im-
portados de chikungunya. 
Não há registro de zika 
vírus até o momento. No 
mesmo período de 2016 
foram dois casos importa-
dos de chikungunya e um 
caso importado de zika.

(centros poliesportivos, 
associações de bairro, cen-
tros comunitários, espaços 
públicos, etc), em diferen-
tes regiões do município.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740 
ou pelo site: http://www.
taubate.sp.gov.br/secreta-
rias/comum-unidade-em
-acao/.
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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 168, Termo nº 6605
Faço saber que pretendem se casar FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA e PÂME-
LA DA SANTISSIMA TRINDADE, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Tremembé - SP, nascido em 20 de novembro de 1993, de profissão vende-
dor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Thermas de Ibira, nº 
37, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de SANTINO DA SILVA OLIVEIRA, 
falecido em Taubaté/SP e de MARISA DA SILVA MARIANO, de 42 anos, nas-
cida na data de 18 de julho de 1974, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, nascida em 8 
de dezembro de 1993, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ROBSON DA SAN-
TISSIMA TRINDADE, falecido em Taubaté/SP na data de 19 de agosto de 2013 
e de MARGARETT PEREIRA DA SANTISSIMA TRINDADE, de 47 anos, 
nascida na data de 2 de junho de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Pindamonhangaba/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.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Cozinheiro geral
Tecnólogo em design gráfico
Vendedor de serviços
Mecânico de motor a diesel
Técnico em nutrição
Motoboy
Oficial de serviços gerais (pcd)
Aux. de pessoal (pcd)
Op. de monitoramento de câmera

Motorista de Caminhão
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar va-
gas abertas  entrar em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com
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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.

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 Tremembé - 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 dinheiro, quando 
o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor supe-
rior, 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 Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em dinheiro, no ato e em aparta-
do. 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 17/07/2015.
Protocolo : 4 - 11/07/2017
Devedor : KATIA FIRMINO GONCALVES
Documentos : CPF 262.491.878-71
Espécie : DMI

Protocolo : 5 - 11/07/2017
Devedor : MARCELO ARAUJO
Documentos : CPF 289.426.078-45
Espécie : DMI

Protocolo : 16 - 11/07/2017
Devedor : JOAO PAULO PATO LAZARIM
Documentos : CPF 411.526.068-83
Espécie : CDA

Protocolo : 17 - 11/07/2017
Devedor : OLACIR BOLDERINI LEMES
Documentos : CPF 072.497.188-27
Espécie : CDA

Protocolo : 22 - 11/07/2017
Devedor : ANDRE APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS
Documentos : CPF 209.903.108-84
Espécie : CDA

Protocolo : 23 - 11/07/2017
Devedor : ABIGAIL RIBEIRO GOMES
Documentos : CPF 280.857.508-48
Espécie : CDA

Protocolo : 25 - 11/07/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA

Protocolo : 28 - 11/07/2017
Devedor : JULIO CESAR BARBOSA DE SOUSA
Documentos : CPF 375.330.868-48
Espécie : CDA

Protocolo : 29 - 11/07/2017
Devedor : IVERSEN FERRANTE BOSCOLI
Documentos : CPF 158.775.188-79
Espécie : CDA
Tremembé, 14 de Julho de 2017.
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Prefeitura entrega nova 
base do Samu no

aniversário de
Pindamonhangaba

Governo inaugura nova 
sede do 2º DP de

Pindamonhangaba

No dia 10 de Julho, data 
em que se comemorou o 
aniversário de 312 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura re-
alizou a entrega oficial da 
nova base do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), chamado 
de SAMUP, pois atenderá 
exclusivamente pacientes 
de Pindamonhangaba.
O novo modelo de SAMU 
será de forma mista com 
operações realizadas em 
conjunto pela prefeitura e 
uma empresa contratada, e 
com a regulação em parce-

O Governo do Estado de 
São Paulo entregou, na 
segunda-feira (10), a nova 
sede do 2º Distrito Poli-
cial de Pindamonhangaba, 
com a presença do gover-
nador do Estado, o secre-
tário de Segurança Pública 
e o prefeito de Pindamo-
nhangaba participaram do 
evento, além de autorida-
des federais, estaduais, re-
gionais e municipais.
O investimento do Gover-
no do Estado foi de R$ 

ria com a cidade de Gua-
ratinguetá. O serviço irá se 
chamar SAMUP (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência de Pindamo-
nhangaba), pois atenderá 
exclusivamente pacientes 
da cidade.
Conta com três ambulân-
cias já credenciadas com o 
Ministério da Saúde, duas 
básicas e uma avançada. 
Além destas ambulâncias 
e toda a equipe de atendi-
mento que servirá apenas 
a cidade de Pindamonhan-
gaba, as operações serão 
integradas com o serviço 
de resgate do Corpo de 

6.113.975 na construção 
da nova sede, que passa 
a funcionar na Avenida 
Manuel Teixeira de Sou-
za, 701. A área havia sido 
doada pela Prefeitura de 
Pinda. Antes, a unidade 
funcionava na mesma ave-
nida, em outro número, 
em prédio alugado.
O 2º DP conta com uma 
área de 2.244m², com 63 
ambientes, salas amplas, 
banheiros, celas, em três 
pavimentos.

Bombeiros.   
Todo o serviço do SAMUP 
seguirá as exigências do 
Ministério da Saúde. A 
central de regulação feita 
em parceria com a Pre-
feitura de Guaratingue-
tá já faz parte do sistema 
do ministério. Isto pos-
sibilitará ao serviço de  
Pinda receber todos os 
benefícios de pertencer 
à rede. A nova base do 
SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia), fica na sede do Corpo 
de Bombeiros, Avenida 
São João Bosco, 965, San-
tana.

De acordo com infor-
mações do Governo do 
Estado, a arquitetura e o 
aproveitamento da água 
da chuva para reuso na 
unidade são diferenciais 
do prédio. A obra teve iní-
cio em junho de 2015 e foi 
concluída em junho deste 
ano. 
A população beneficiada 
estimada é de 162.327 ha-
bitantes. O titular da uni-
dade é o delegado Miguel 
Jacob Felipe Neto.


