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A GAzetA dos Municípios

Ambulatório Municipal 
de Infectologia faz

campanha de prevenção 
no Carnaval de Taubaté

Secretaria de Saúde 
alerta para prazo de 
imunidade de vacina

Sebrae abre cursos gratuitos 
do Super Mei em Pinda

Prefeitura de Pinda amplia
escolas de esportes para 

crianças de 6 anos

A equipe do AMI (Ambu-
latório Municipal de In-
fectologia) de Taubaté co-
meça, a partir da próxima 
sexta-feira, 17 de feverei-
ro, a Campanha de Carna-
val 2017.
Durante esse período, 
os munícipes receberão 
orientações sobre preven-
ção de HIV/AIDS e serão 
encaminhados para rea-
lização de testes rápidos 
nas unidades de saúde. 
Também está prevista a re-
alização de testes rápidos 
nas imediações do Taubaté 
Shopping.
No dia 18, a equipe estará 
na avenida do Povo a par-
tir das 15h para atividades 
de orientação e entrega de 
preservativos aos foliões 

Quem pretende se deslo-
car neste Carnaval para 
países ou regiões do Brasil 
com recomendação para 
aplicação da vacina contra 
a febre amarela deve ficar 
atento ao período necessá-
rio para o desenvolvimen-
to da imunidade. A Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté alerta que o perí-
odo para que a vacina sur-
ta os efeitos necessários é 
de 10 dias a contar de sua 
aplicação.
Se a dose da vacina for 
aplicada nesta quarta-fei-
ra, dia 15 de fevereiro, 
por exemplo, a imunidade 
deve estar garantida so-
mente a partir do dia 25, 
sábado de Carnaval.
Em Taubaté, a vacinação 

O posto do Sebrae Aqui 
de Pindamonhangaba está 
recebendo inscrições para 
dois cursos do Super Mei: 
ovos de páscoa artesanais 
e chocolateria.
Os cursos são gratuitos e 
os interessados devem fa-
zer inscrições na unidade 
do Sebrae Aqui (avenida 
Albuquerque Lins, 138 - 

As crianças com 6 anos 
de idade agora também 
poderão participar das es-
colas de esportes gratuitas, 
oferecidas pela Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba. Além de 
incluir mais essa faixa 
etária de atendimento, o 
Departamento de Espor-
tes está preparando aulas 
especialmente elaboradas 
para as crianças de 6 e 7 
anos, específicas para seu 
desenvolvimento motor.
As novas “Aulas de Es-
portes” têm como objetivo 
proporcionar aos peque-
nos, aulas diferentes para 
que eles possam vivenciar, 
explorar e desenvolver 
todo o repertório motor 
e cognitivo próprios da 
idade, tendo como instru-
mento de aprendizado os 
esportes como: atletismo, 
basquetebol, ginásticas ar-
tística e rítmica, futebol, 
handebol, entre outros.
De acordo com informa-
ções da responsável pelas 
escolas de esportes, profª. 
Priscila Mateus, além de 
ser um fator de integra-

do bloco Vai Quem Quer. 
Na próxima semana está 
prevista a visita aos gal-
pões das escolas de samba 
e blocos de Taubaté para 
promover a entrega de ma-
terial informativo e pre-
servativos. Serão distribu-
ídos preservativos durante 
o desfile de Carnaval na 
Avenida do Povo. O tema 
da campanha deste ano é 
#partiuteste, sugerido pelo 
Ministério de Saúde. A 
expectativa é de distribuir 
cerca de 30 mil preserva-
tivos. O AMI de Taubaté 
é um serviço de referên-
cia para o atendimento de 
HIV/AIDS e outras DSTs, 
além de hanseníase, tuber-
culose e hepatites virais. 
O AMI está situado à rua 

contra a febre amarela 
continua a ser realizada 
em três unidades de saúde. 
Um novo lote com 500 do-
ses chegou na manhã desta 
quarta-feira ao município.
A vacina é contraindicada 
para crianças menores de 
seis meses, idosos acima 
dos 60 anos, gestantes, 
mulheres que amamentam 
crianças de até seis meses 
e pacientes em tratamento 
de câncer, entre outros.
A população que não vive 
na área de recomendação 
ou não vai se dirigir a essas 
áreas não precisa buscar a 
vacinação neste momento.
Desde o início do ano, 
mais de 3.300 pessoas re-
ceberam doses da vacina 
em Taubaté.

São Benedito) - basta levar 
CNPJ.
O curso de técnicas para 
confecção de ovos de pás-
coa artesanais será minis-
trado no Senai, entre os 
dias 6 e 14 de março, das 8 
às 12 horas; as aulas para 
chocolateria acontecerão 
na ETEC João Gomes de 
Araújo, de 13 a 22 de mar-

ção durante a infância, o 
esporte promove a inser-
ção na comunidade, ajuda 
na formação do cidadão, 
consciente de direitos e 
deveres, e é uma forma de 
manter a saúde. Ela expli-
ca que para cada faixa etá-
ria é indicado um tipo de 
atividade. Para a fase pré
-escolar e início escolar, 
por exemplo, em que as 
crianças estão descobrindo 
brincadeiras de arremes-
sar, pegar, pular, correr e 
chutar, estes movimentos 
podem ser estimulados, 
assim como as atividades 
recreativas. “Com 6 anos 
de idade, a maior parte 
das crianças completa o 
desenvolvimento motor e 
é capaz de realizar as mes-
mas atividades motoras 
que os adultos, mas ainda 
sem movimentos perfei-
tos, e o esporte deve ser 
encarado como uma brin-
cadeira”, explicou. “No 
período entre 6 e 8 anos, 
o mais indicado é que a 
criança participe de vá-
rios esportes individuais 
e coletivos, esperando ao 
final da fase, a escolha do 

Vicente da Costa Braga, 
51 – Centro, próximo ao 
Cardiocentro.
Programação de Carnaval 
– AMI
Dia 18 de fevereiro: Orien-
tação e entrega de preser-
vativos a partir das 15h no 
desfile do bloco Vai Quem 
Quer, na avenida do Povo
Dia 23 de fevereiro: Tes-
tagem nas proximidades 
do Taubaté Shopping, das 
14h às 21h
Dia 25 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no desfile de 
blocos e escolas de samba, 
na Avenida do Povo
Dia 26 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no Carnaval 
de Quiririm.

Confira abaixo os postos 
de saúde e horários de 
vacinação contra a febre 
amarela:
Pamo Cidade Jardim
Endereço: Rua Manoel 
Huma Duran, nº 241, Ci-
dade Jardim
Horários: segunda e sex-
ta-feira das 13h às 15h30; 
terça, quarta e quinta-feira 
das 8h às 15h30
Pamo Jardim Mourisco
Endereço: Rua Francisco 
Escobar, s/n, Jardim Mou-
risco
Horários: das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30
UBS Mais Fazendinha
Endereço: Rua 31, nº 50, 
Parque Três Marias
Vacinação: das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30

ço, das 13 às 17 horas.
Os certificados de conclu-
são serão fornecidos pelas 
duas instituições em par-
ceria com o Sebrae Aqui.
As vagas são limitadas e 
destinadas ao proprietá-
rios do CNJP inscrito no 
programa MEI.
Mais informações pelo te-
lefone 3642-9744.

esporte predileto, e caso 
haja interesse real, o início 
do treinamento posterior-
mente”, complementou a 
professora.
Dessa forma, as crianças 
com 6 e 7 anos participa-
rão das “Aulas de Espor-
tes” e, a partir dos 8 anos, 
as crianças poderão optar 
pelas escolas de modali-
dades, de acordo com sua 
preferência. “O melhor 
momento para ensinar os 
detalhes de esportes com 
movimentos específicos 
de cada um, é entre os 8 e 
11 anos”, afirma a profes-
sora Priscila.
Inscrições abertas: Com 
esse novo modelo, a Se-
melp passa a ter capaci-
dade de atendimento de 
3600 alunos entre 6 e 17 
anos, nas escolas de: atle-
tismo, basquete, capoeira, 
futsal, futebol de campo, 
ginástica artística, ginásti-
ca rítmica, judô, handebol, 
taekwondo e vôlei. Para 
participar, é necessário 
que pais ou responsáveis 
pela criança levem cópia 
de certidão de nascimento 
e duas fotos 3x4 no ginásio 
em que serão feitas as au-
las. As inscrições já estão 
abertas. Para as crianças 
de 6 e 7 anos, são ofereci-
das um total de 375 vagas, 
sendo 25 vagas por turma. 
As aulas são realizadas no 
C.T. Luiz Caloi, G.E. Juca 
Moreira, Ginásio Pai João, 
G. E. Araretama, G.E. Ci-
dade Nova, Quadra Cober-
ta, e CE Zito.
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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.

Curiosidades

A maioria dos animais e plantas adaptam-se ao meio que os rodeia. Os castores 
fazem exatamente o contrário, eles alteram o ambiente de acordo com suas neces-
sidades. Constroem lagos e barragens para proteger as suas tocas que têm entradas 
subaquáticas.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquistado a sim-
patia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica, defende uma espécie 
de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, a neurótica 
ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra 
parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e 
nos fortalecemos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios necessários, o 
cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico.  
A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude 
pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os outros, resolva 
revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fechados, etc. Apesar de se-
rem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Mas não tem uma mais forte?
- Mas porque você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado com gente em 
volta dele. Vara na mão, lata de minhocas e lá vai ele pra beira do rio, bem cedinho. 
No caminho, um caboclinho começa acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que 
esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegaram ao rio e o caboclinho do lado 
sem falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no finalzinho 
da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para o caboclinho, diz:
- O menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!

Mensagens

O que os filhos pensam do pai:

Aos 7 anos: Papai é um sábio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse me acon-
selhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tão 
tarde.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem  como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor das coisas não está 
no tempo que duram, mas sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos trazem 
algo que aprenderemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi 
tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso, 
nunca se vai para sempre.
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não foram resolvi-
dos.

Pensamentos, provérbios e citações

Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.
Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Todo amor é eterno, se não era, não era amor.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.
De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os grandes amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

MISCELÂNEA Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga lista 

para efetivação de
matrícula na rede

A Secretaria de Educação 
de Taubaté disponibiliza 
no site oficial da Prefeitu-
ra, a lista de alunos con-
templados com vagas na 
rede municipal de ensino e 
alerta os responsáveis para 
que efetuem as matrículas.
Os pais e/ou responsáveis 
devem comparecer na Se-
cretaria de Educação entre 
os dias 13 e 17 de feverei-
ro. O atendimento aconte-
ce as segundas, quartas e 
sextas-feiras das 8h às 11h 
e as terças e quintas, das 

14h às 17h.
O não comparecimento 
dos convocados irá ca-
racterizar a desistência 
da vaga que será oferta-
da a outro munícipe. Os 
pedidos por vagas foram 
feitos por munícipes res-
ponsáveis pelas crianças e 
jovens, fora da escola, que 
requereram vagas, mas 
não compareceram para 
concluir a matrícula.
Os interessados devem 
acessar o endereço eletrô-
nico www.taubate.sp.gov.

br, no menu “Secretarias”, 
aba “Educação” e clicar 
na opção “Planilha Alunos 
Fora da Escola”  para veri-
ficar se o nome da criança 
consta na lista.
Depois é só comparecer 
na Secretaria de Educa-
ção munido de RG, cópia 
da certidão de nascimento 
da criança e comprovante 
de residência atual e em 
nome do responsável.
A Secretaria de Educação 
fica na rua Itanhaém, nº 
37/ Jd. Russi.

Escola do Trabalho de 
Taubaté disponibiliza vagas 
remanescentes de cursos 

profissionalizantes
A Escola do Trabalho de 
Taubaté está recebendo 
inscrições para preencher 
161 vagas remanescentes 
de cursos profissionalizan-
tes gratuitos.
Na unidade Jaboticabeiras 
I há vagas para os cursos 
de Eletricista, Cabeleirei-
ro, Manicure e Pedicu-
re. No Alto do Cristo as 
oportunidades são para 
Informática Básica, Excel 
Básico, Inglês Básico, Re-
ciclagem, Customização, 
Feltro e Decoupage.
Já no Sitio Santo Antônio 
estão sendo ofertados os 
cursos de Inglês Básico, 
Inglês Intermediário, Es-
panhol Básico, Espanhol 
Intermediário, Desenho 
Técnico, Bordado e Con-

fecção.
No Gurilândia há vagas 
para a área de artesanato: 
Crochê e Confecção de 
Bonecas; e no Areão as 
oportunidades são para o 
curso de Word Avançado.
Na unidade do Santa Te-
reza ainda dá tempo de se 
inscrever para os cursos de 
Pintura em Tecido, Feltro, 
Decoupage, Patchaplique, 
Informática Básica e Digi-
tação.
Para se inscrever os inte-
ressados devem procurar 
a unidade correspondente 
ao curso que pretende fa-
zer, munido de cópias dos 
seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e comprovante 
de escolaridade.  Mais in-

formações pelo telefone: 
3622-1170.
Serviço:
Escola do Trabalho de 
Taubaté
Jaboticabeiras I – Av. 
Monte Castelo, 15. Telefo-
ne: 3625-5068
Alto do Cristo – Praça 
Cristo Redentor, 17. Tele-
fone: 3631-5433
Gurilândia – Rua Bambi, 
50. Telefone: 3624-8173
Sitio Santo Antônio – Rua 
Dr. José Ortiz Patto, 2557. 
Telefone: 3608-4110
Areão – Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n. Telefone: 
3624-7144
Santa Tereza – Rua Antô-
nio da Silva Lobo, 1360. 
Telefone: 3622-1170
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Suzane é aprovada pelo Fies
Condenada a 39 anos pela 
morte dos pais, Suzane 
von Richthofen foi pré-
selecionada para obter o 
financiamento no curso de 
Administração da Deho-
niana; aval para estudo, no 
entanto, ainda depende da 
Justiça.
Condenada a 39 anos de 
prisão pelo assassinato 
de seus pais e presa desde 
2006 em Tremembé, Su-
zane von Richthofen foi 
pré-selecionada pelo Fies 

(Fundo de Financiamento 
Estudantil), do governo 
federal, para cursar Admi-
nistração em uma facul-
dade de Taubaté. O Fies 
divulgou os pré-aprovados 
para receberem financia-
mento do governo e in-
gressarem em uma insti-
tuição de ensino superior, 
e Suzane era um dos dois 
nomes da lista da Faculda-
de Dehoniana. Com a pré-
seleção, o estudante tem 
até esta semana para con-

cluir a inscrição e, depen-
dendo do caso, pode ter 
até 100% do valor do curso 
financiado pelo governo. 
Agora, cabe à Justiça de 
Taubaté analisar o pedido, 
e definir se Suzane poderá 
ou não prestar o curso, que 
é presencial e no período 
noturno. No ano passado, 
a detenta realizou o Enem 
(Exame Nacional do En-
sino Médio), e sua nota 
lhe permitiu a pré-seleção 
para o curso.

Semanas de ofertas
começam no
Pátio Pinda

Os descontos oferecidos 
vão desde alimentação 
até jogos. Promoção sem-
pre agrada aos clientes, 
e o Shopping Pátio Pin-
da vai oferecer descontos 
especiais, de segunda a 
sexta, até 15 de maio, na 
“Happy Week”. A maio-
ria das ofertas é na área de 
alimentação e no setor de 
jogos. Além disso, haverá 
um fim de semana inteiro 
cheio de ofertas para quem 
comprar um carro novo ou 
usado. 
São mais de 10 restauran-
tes com preços reduzidos 

e combos especiais, in-
cluindo lanches, refeições 
completas, sucos e comida 
japonesa. Por exemplo, pi-
zza por menos de R$ 30,00 
e lanches a R$ 8,00. Além 
de aproveitarem todos es-
ses descontos na Praça de 
Alimentação, às terças e 
quintas, os clientes ainda 
podem curtir muita música 
ao vivo – as apresentações 
são gratuitas. Durante a 
Happy Week, comemo-
rar o aniversário no sho-
pping também ficará mais 
barato: o Parks & Games 
está com uma promoção 

para realizar a sua festa 
completa (convidados, 20 
cartões para todos os brin-
quedos, menos os que têm 
brinde) durante duas horas 
no local, por R$ 300,00, o 
pacote pode ter alterações 
de acordo com o contrato.
Para finalizar, o estaciona-
mento do mall vai receber 
o “Feirão dos Amigos” no 
fim de semana de 17, 18 
e 19 de fevereiro. Haverá 
muitas ofertas de carros 
das maiores marcas de au-
tomóveis e os interessados 
poderão fechar bons negó-
cios.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 109, Termo nº 6487
Faço saber que pretendem se casar ELDER JOSÉ DO NASCIMENTO e SUEL-
LEN SANTOS DO AMARAL, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São José dos Campos - SP, nascido em 12 de abril de 1986, de profis-
são operador de montagem, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua João Custódio da Silveira, nº 152, Jardim Santa Inês III, São José dos 
Campos/SP, filho de ANTONIO FERNANDO DO NASCIMENTO, de 54 anos, 
nascido na data de 20 de maio de 1962, residente e domiciliado em São José dos 
Campos/SP, natural de Triunfo/PE e de MARIA LÚCIA DA GLÓRIA DO NAS-
CIMENTO, de 47 anos, nascida na data de 16 de fevereiro de 1969, residente 
e domiciliada em São José dos Campos/SP, natural de São José dos Campos/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 13 de março de 1987, de profissão 
operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Sil-
vério Banhara, nº 208, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filha de JOSÉ 
ANTONIO DO AMARAL, de 52 anos, nascido na data de 17 de fevereiro de 
1964, residente e domiciliado em São José dos Campos/SP, natural de Tremem-
bé/SP e de MARIA ROSANA SANTOS DO AMARAL, de 51 anos, nascida na 
data de 10 de julho de 1965, 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 110, Termo nº 6488
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO LEMES DA SILVA e MARIA 
JOSÉ GREGÓRIO, 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 15 de novembro de 1935, de profissão ele-
tricista, de estado civil viúvo, residente e domiciliado na Rua Mauro Ribeiro, nº 
111, Bom Sucesso, Pindamonhangaba/SP, filho de FRANCISCO LEMES DA 
SILVA, falecido em Pindamonhangaba/SP e de GERALDA LEMES DOS SAN-
TOS, falecida em Pindamonhangabas/SP. Ela é natural de Cunha - SP, nascida 
em 17 de outubro de 1941, de profissão do lar, de estado civil viúva, residente e 
domiciliada na Rua Onze, nº 35, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filha de MA-
NOEL MELICÍO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP e de LAURENTINA 
MARIA DOS SANTOS, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Relação de Vagas Balcão
de Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINSTRA-
TIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUS-
TRIAL
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE REBOBINADEIRA
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* 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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Reunião discute
segurança no Carnaval
de Pindamonhangaba

Bloco do Barbosa agita Pré-
Carnaval em Moreira César

Prefeitura de Taubaté
realiza reunião para 

formação de Conselho 
Municipal de Cultura

Segurança é prioridade 
para a administração mu-
nicipal, principalmente 
durante as festividades 
carnavalescas, quando a 
cidade receberá centenas 
e até milhares de foliões. 
Por isso, na manhã desta 
quarta-feira (15), foi reali-
zada uma reunião específi-
ca sobre este tema, na Pre-
feitura. O coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores, 

Ô ô Barbosa... ! O Bloco 
do Barbosa está de volta a 
Pindamonhangaba e será 
a atração do Pré-Carnaval 
em Moreira César, neste 
sábado (18). Neste ano, o  
bloco estará em novo tra-
jeto: a avenida Adhemar 
César Ribeiro, mais co-
nhecida como a Avenida 
do Zito. A concentração 
será às 15 horas, próxima 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté vai 
realizar no dia 21 de feve-
reiro, às 19h, reunião para 
elaboração do cronograma 
e procedimentos para a re-
alização de eleição dos re-
presentantes da sociedade 
civil no Conselho Munici-
pal de Cultura.
A reunião, que será rea-
lizada no Centro Cultu-
ral Municipal “Toninho 
Mendes”, deve contar com 
segmentos como: Artes 
Visuais e Design, Artesa-
nato, Patrimônio Histó-
rico, Arquitetura e Urba-
nismo, Audiovisual e Arte 
Digital, Música, Artes 
Cênicas (Teatro, Dança e 
Circo), Cultura Popular, 

recebeu em seu gabinete o 
comandante da PM capi-
tão Ricardo Prolungati, a 
tenente PM Aline Franco, 
o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Faria 
e o secretário de Negócios 
Jurídicos, Anderson Plinio 
da Silva Alves. Durante a 
reunião, foram repassadas 
ações que serão tomadas 
pelas instituições para ga-
rantir a segurança na festa, 

à rotatória do Guardião de 
Moreira César. Durante o 
trajeto, o bloco luizense 
promete levar muita ale-
gria para os foliões que 
deverão lotar o percurso 
ao som da famosa marchi-
nha. As pessoas que forem 
prestigiar o evento podem 
aproveitar para fazer a do-
ação de 1 kg de alimento 
não-perecível nos postos 

Empresas e Produtores 
Culturais, Trabalhadores 
da Cultura, Instituições  
Culturais não-governa-
mentais, Patrimônio Cul-
tural Material e Imaterial e 
Literatura, Livro, Leitura e 
Biblioteca.
A inciativa atende ao Art. 
37, § 2º da Lei Comple-
mentar nº 398, de 24 de 
novembro de 2016. O en-
contro será aberto ao pú-
blico.
Para mais informações ou 
dúvidas, o telefone: (12) 
3635-5030 será colocado à 
disposição. O Centro Cul-
tural fica na praça Coronel 
Vitoriano, 1, no Centro.
Programação:
Reunião – Conselho Mu-

em todos os locais em que 
houver eventos da progra-
mação oficial.
O primeiro evento do Car-
naval Solidário 2017 será 
o Festival de Marchinhas, 
que será realizado de 17 
a 19 de fevereiro e terá 
dois ensaios abertos, nes-
ta quarta (15) e quinta-
feira (16), sempre a partir 
das 20 horas, no Largo do 
Quartel. 

de arrecadação também 
do Pré-Carnaval, colabo-
rando para o Carnaval So-
lidário 2017. As doações 
serão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade do 
município, que fará o re-
passe para as instituições 
assistenciais cadastradas. 
Essa é uma oportunidade 
se divertir e ainda ajudar a 
quem mais precisa. 

nicipal de Cultura
Dia 21 de fevereiro
19h às 19h:15min – Lista 
de presença;
19h15min às 19h30min – 
Explanação da importân-
cia dos fóruns setoriais e 
atribuições dos conselhei-
ros;
19h30min às 19h45min – 
Checagem dos segmentos 
presentes;
19h45min às 20:30h – 
Construção coletiva do 
cronograma e procedi-
mentos da eleição.
Centro Cultural Municipal 
“Toninho Mendes”: Praça 
Coronel Vitoriano, 1, no 
Centro.
Mais informações: (12) 
3635-5030.

Sítio do Picapau Amarelo oferece 
programação variada em Taubaté

O Sítio do Picapau Ama-
relo, em Taubaté, ofere-
ce nos próximos finais de 
semana de fevereiro uma 
programação variada para 
adultos e crianças que vi-
sitam o local.
Nos dias 18, 19, 25 e 26, 

o local apresenta a peça 
teatral “As Emili’annas”, 
às 16h. Já nos dias 21 e 
28, os visitantes poderão 
conhecer o Passeio do Vis-
conde, que visita os patri-
mônios culturais na região 
do sítio.

O sítio fica na avenida 
Monteiro Lobato, no bair-
ro Chácara do Visconde, 
s/n. O horário de funciona-
mento é de terça a domin-
go, das 9 h às 17h. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062.


