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A GAzetA dos Municípios

Pinda abre turma de
vôlei máster

no Araretama

Araretama e Moreira 
César recebem

audiências públicas
do transporte coletivo

Residentes de Asilo
localizado em Limeira 

visitam Ubatuba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer - 
está formando uma turma 
de voleibol máster, turma 
mista. As aulas serão rea-
lizadas no Ginásio de Es-
portes do Araretama, para 
atletas, ex-atletas e aman-
tes do vôlei, com mais de 
18 anos.Essa será uma 
opção de atividade física 

Nesta quarta (15) e quinta-
feira (16), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai rea-
lizar mais duas audiências 
públicas para elaboração 
do edital de concorrência 
da concessão do transporte 
coletivo, respectivamente, 
no Araretama e em Mo-
reira César. No Araretama, 
o encontro acontece nesta 
quarta-feira (15), no cen-
tro comunitário Maria José 
Ardito Lerario (rua Gene-
ral Rui de Andrade Costa, 
56, Jardim das Américas). 
Em Moreira César, será na 
quinta-feira (16), no Re-
cinto São Vito. Ambas das 
18 às 22 horas.De acordo 

No último fim de semana, 
quatro residentes do Asilo 
João Kuhl Filho, locali-
zado em Limeira, acom-
panhados de profissionais 
da instituição, visitaram 
Ubatuba. Como parte da 
programação, estavam in-
clusas visitas à praia e a 
locais da região Sul, como 
as ruínas da Lagoinha, La-
goinha, Projeto Tamar e 
Pousada das Cachoeiras
Dênis Rolando Pinto é 
morador de Ubatuba e é 
um dos diretores do Lar e 
explicou que a iniciativa 

e de lazer para adultos, 
oferecida pela Prefeitura, 
totalmente gratuita. Para 
participar, basta realizar 
a inscrição na secretaria 
do ginásio do Araretama, 
mesmo local onde serão re-
alizadas as aulas. É neces-
sário apresentar, no ato de 
inscrição, duas fotos 3x4, 
comprovante de residência 
e RG.A turma será reunida 
todas as terças e quintas-

com o secretário de Infra-
estrutura e Planejamento, 
Urbano Patto, novamente 
o objetivo é coletar infor-
mações da população para 
que sejam analisadas e de-
batidas pela Comissão do 
Processo de Concorrência, 
para possível inclusão no 
edital.
Cada interessado em par-
ticipar deverá se registrar 
na hora e terá três minutos 
para apresentar suas pro-
postas para o transporte. 
As autoridades também 
poderão incluir pedidos, 
para que tudo seja estuda-
do pela Comissão.
Segundo o secretário, a 

faz parte da programação 
que visa comemorar os 
100 anos de fundação do 
Asilo. Segundo ele, há três 
anos ele vem sugerindo 
trazer alguns idosos abri-
gados para visitar Ubatu-
ba. Em 2017, a ideia foi 
aprovada pela presidente 
em exercício, Maria Cris-
tina Cruanes,  e colocada 
em prática. No total, a ins-
tituição abriga 85 idosos 
e o desejo da diretoria e 
trazer todos eles, divididos 
em pequenos grupos.
Para apoiar a iniciativa de 

feiras, das 20 às 22 horas. 
Caso o aluno apresente 
atestado médico, o início 
é imediato. A Semelp está 
programando uma data 
para mutirão de exame 
médico, ainda a definir.  
Outras turmas de voleibol 
máster já foram formadas 
no ginásio Pai João - onde 
ainda há vagas - CT Luís 
Caloi e CE Zito, que con-
tam com lista de espera. 

participação popular é fun-
damental para que o muni-
cípio possa preparar um 
amplo edital, com exigên-
cias técnicas que atendam 
os anseios dos munícipes. 
“É uma grande oportuni-
dade para que os usuários 
do sistema de transporte 
público façam suas obser-
vações, sugestões e contri-
buições. Na primeira audi-
ência, realizada na Câmara 
Municipal, tivemos muita 
colaboração dos morado-
res e desta vez, em outros 
dois pontos do município, 
também esperamos um 
grande envolvimento po-
pular “, completou.

cunho social, a Companhia 
de Turismo de Ubatuba 
(Comtur ) ofereceu a isen-
ção de taxa de transporte 
(van), consolidando mais 
uma ação de responsabili-
dade social  no Município.
Para Dênis, essa é uma 
contribuição tanto para 
o bem estar físico, como 
mental dos idosos.
O Projeto Tamar cedeu os 
ingressos para os idosos e 
a administração da Pou-
sada das Cachoeiras per-
mitiu a visitação às suas 
instalações.

CINECUNHA – MARÇO 2017: 
A MULHER NO CINEMA

No mês de março de 
2017 – Mês da Mulher –, 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura, em parceria com 
a Escola Carlito Maia e 
apoio da Secretaria Social, 
da Estância Turística de 
Cunha, apresenta o ciclo 
CineCunha – Março 2017: 
A Mulher no Cinema.
A mostra trará para a cida-
de, localizada no Alto do 
Vale do Paraíba, no Estado 
de São Paulo, a exibição 
de quatro filmes e docu-
mentários que têm como 
tema “a mulher” ou que 
foram dirigidos por mu-
lheres.
Após as exibições, haverá 
um debate sobre o filme 

apresentado, com a presen-
ça de convidados especiais.  
Para o primeiro ciclo, já 
está confirmada a presen-
ça de Adriano Diogo, polí-
tico e militante social, que 
já desenvolve um trabalho 
semelhante em São Paulo, 
em que exibe filmes com a 
temática “direitos huma-
nos”.
Esse evento cultural pre-
tende reativar uma tradi-
ção de Cunha, que já teve 
uma programação muito 
expressiva de filmes, e 
procura resgatar o uso do 
Espaço Cultural Elias José 
Abdalla, apropriadamente 
conhecido como “cine-
ma”, na cidade.

A partir desse ciclo inicial 
de retomada, a ideia é pro-
gramar outros eventos te-
máticos que tenham como 
linguagem o cinema.
Programação Gratuita
17 de março – 14 horas – 
Espaço Cultural Elias José 
Abdalla
13ª Emenda
Direção: Ava DuVernay
Gênero: Documentário
Duração: 1,40 h
24 de março – 14 horas – 
Espaço Cultural Elias José 
Abdalla
Quem matou Eloá
Direção: Lívia Perez
Gênero: Documentário
Debate com a diretora, 
após a apresentação.
Duração: 24 minutos
31 de março – 14 horas – 
Espaço Cultural Elias José 
Abdalla
Lute como uma menina
Gênero: Documentário
Direção: Flávio Colombi-
ni e Beatriz Alonso
Debate com a diretora e o 
diretor, após a apresenta-
ção. 
Duração: 1,16 h
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 258 e Super-
mercado 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 ro-
doviária).
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 comércio 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.

EXPEDIENTE

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 14/03/2017 e 14/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 121, Termo nº 6511
Faço saber que pretendem se casar ÁDAMO AUGUSTO DOS SANTOS e 
NAYRA CRISTINA MARTINS DE SOUZA FERNANDES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 27 de março de 1986, 
de profissão autônomo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado Rua 
Doutor Carlos Borges Âncora da Luz, nº 193, Jardim Santana, nesta cidade, filho 
de ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS, 59 anos, nascido na data de 7 de 
maio de 1957, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Aparecida/SP e 
de ROSELI MOTTA DOS SANTOS, 53 anos, nascida na data de 26 de dezem-
bro de 1963, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/SP. 
Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 1 de janeiro de 1993, de profissão po-
dóloga, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço 
supra, filha de ELMAR DE SOUZA FERNANDES, 52 anos, nascido na data de 
10 de fevereiro de 1965, residente e domiciliado Taubaté/SP, natural de Petró-
polis/SP e de ELAINE CRISTINA MARTINS, 42 anos, nascida na data de 3 de 
fevereiro de 1975, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural 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. 

Tremembé, 15 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

COMUNICADO: Telefone da Prefeitura de São Bento do Sapucaí está inoperante

A Prefeitura da Estância Climática São Bento do Sapucaí informa que devido a queda de 
um raio, ocorreu a queima do modem/PABX do telefone (12) 3971-6110. A previsão para 
o reestabelecimento do telefone é para às 13h do dia 16/03 (quarta-feira).
Contamos com a compreensão de todos.

Inscrições Abertas: Antiga Cadeinha, 
Catuçaba Idade minima: 18 anos
Número de Participantes: 16 participantes 
no máximo

ACESSASP EM
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
  
O Programa de inclusão digital do Governo 
do Estado de São Paulo oferece acesso grátis 
à internet e conteúdos digitais que contribuam 
para o desenvolvimento pessoal, profissional 
e comunitário por meio da inclusão digital.

O que é preciso para usar os computadores 
nos Postos AcessaSP?
Para utilizar os computadores dos Postos 
AcessaSP basta se cadastrar. O cadastro é 
feito na hora, nos próprios Postos, bastando 
apresentar o RG. Usuários entre 12 e 15 anos 
precisam da autorização dos pais ou responsá-
veis, e menores de 12 anos só podem utilizar 
os Postos AcessaSP acompanhados dos pais 
ou responsável.

Posto São Luiz do Paraitinga
Posto implantado em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal

Endereço: Rua Cônego Costa Bueno, 04 – 
Centro [Biblioteca]
Horário: Segunda a sexta das 8 as 15h
Telefone: (12) 3671-7000

Local: Chácara da Dª Maria – Propriedade 
Maria José Vaz Monteiro Data: 28/03 a 30/03
Horário do Curso: 08h00 às 17h00
Maiores Informações: 3671-6214

Curso de Pedreiro em São Luiz do Paraitinga
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Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inade-
quada pode ser um fator de risco. Muitos nutrientes são neces-
sários para a saúde dos ossos. Alguns deles merecem especial 
atenção, pois são componentes chaves para o processo, como 
o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente 
nos leites, queijos, iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, 
tofu feijões, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), 
gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto e quinua). O 
magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas 
oleoginosas e nas verduras escuras. A principal fonte de vita-
mina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encontrada no óleo 
de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), no fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além 
disso, estudos recentes demonstram que o consumo de ômega 
3, também influencia positivamente a formação e a manuten-
ção da massa óssea. Quem sofre de intolerância à lactose, deve 
evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como proceder 
nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar outros 
alimentos como pecados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve-manteiga, brócolis, feijões, sementes de chia, quinua, 
além de evitar alimentos que impedem a absorção desses mi-
nerais, como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio 
e o excesso de bebidas industrializadas, como os refrigerantes. 
Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e iogurtes em 
pequenas quantidades.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu de Lou-
vre, em Paris, diante de um quadro de Adão e Eva no Paraíso.
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele más-
culo e bem cuidado. Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem 
ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm rou-
pas para vestir, não têm casa para morar, só têm uma maçã 
pra comer e ainda dizem que estão no Paraíso! Só podem ser 
brasileiros!
***
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos:
- Caramba Maurício! Como é que você vai rapaz? Que você fez 
da vida em todos esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já 
foi feita até a partilha dos bens.
- E as crianças? 
- Bem, o Juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens 
recebeu.
- E então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me dei-
xa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens 

Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esque-
ça de que, qualquer que seja sua posição na vida, há sempre 
dois níveis a se observar, os que estão acima e os que estão 
abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição 
de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. 
Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que sur-
gem dos dois lados. E dessa maneira poderá ajudar melhor uns 
e outros.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os pro-
blemas eram resolvidos com bom senso, inspirados na sabedo-
ria do povo, transmitida pelos ditados populares. Eu chorava 
porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um 
homem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os 
sofrimentos alheios. Os menos egoístas podem se lembrar do 
ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos 
do que você. A vida, a esperança e o sucesso que estão neles, 
estão também com você. Com pensamentos sadios e disposi-
ção para lutar, você terá progresso que não refluirá jamais. Dê 
a seu coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de 
que as forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão para 
seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de 
sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro 
de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais 
atenção em todas as direções ao longo do caminho. A pressa 
cega e deixamos de observar todas as coisas boas e belas que 
acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos estão tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta 
apena olhar. É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com 
a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mun-
do.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser ama-
do.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

MISCELÂNEA
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Prefeitura de Pinda 
recebe exposição

O saguão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba rece-
be, até o final deste mês, 
a exposição de caricaturas 
“Atletas do Vale - Atletas 
que Valem”, concebida 
pelo Sesc São José para 
homenagear os atletas 
nascidos na região valepa-
raibana, assim como aos 
originários de outras lo-
calidades, que têm repre-
sentado o país em Olimpí-
adas.
O representante  de Pin-
damonhangaba, não po-
deria se outro senão 
João Carlos de Olivei-
ra, o “João do Pulo”.  
Sua caricatura abre a 

exposição e ele está 
ao lado de nomes 
como Fabíola Molina,  
nadadora de São José dos 
Campos, e Fabiana Diniz, 
a “Dara”, do handebol, 
natural de Guaratinguetá, 
entre muitos outros.
A exposição do Sesc foi 
organizada pelo Departa-
mento de Cultura, que pre-
tende utilizar o espaço du-
rante o ano todo para levar 
a arte para a população.
Essa mostra segue 
até o dia 31 de mar-
ço, e pode ser visitada  
gratuitamente, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h.


