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A GAzetA dos Municípios

Festas Juninas das
escolas municipais de 

Tremembé são um
sucesso!

Taubaté debate Sistema 
Municipal de Cultura

Entorno da Rodoviária
Velha recebe obras 
para integração do 

transporte em Taubaté

Junho e julho foram os 
meses das Festas Juni-
nas nas escolas da Rede 
de Ensino de Tremembé! 
Todas as escolas propor-
cionaram “festanças” para 
as famílias e toda comu-
nidade, uma oportunidade 
de diversão e arrecadação 
de verbas para as APMs e 
Grêmio Escolar.
Os arraiais contaram com 
apresentações de alunos, 
quadrilhas tradicionais, 
danças folclóricas, brin-
cadeiras divertidas, deco-
ração primorosa, bingos e 
diversas comidas típicas. 
A equipe da Secretaria 
Municipal de Educação 
esteve presente em todas 
as festas e relatou o su-
cesso destes eventos. A 
Orientadora Técnica Fer-
nanda Zanitti relata que “a 
comunidade preparou um 
espaço convidativo com 

 A Prefeitura de Taubaté 
promove no dia 22 de ju-
lho uma audiência pública 
para debater a implantação 
do Sistema Municipal de 
Cultura. A audiência será 
das 14h às 17h no auditó-
rio da Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo.
Durante a audiência serão 
apresentados os conceitos 
gerais do Sistema Nacio-
nal de Cultura – modelo 

A Prefeitura de Taubaté 
começou esta semana a 
preparar o sistema viário 
no entorno da Rodoviária 
Velha para a integração do 
sistema de transporte pú-
blico que será implantado 
no município até o final do 
ano.
Os serviços são feitos com 
recursos e mão de obra da 
prefeitura. Entre eles estão 

apresentações animadas, 
brincadeiras e delícias ju-
ninas para aquecer a noite 
de sexta-feira”, após sua 
visita na EMEF José Ino-
cêncio Monteiro. A Coor-
denadora Pedagógica da 
Educação Infantil, Denise 
Bassini, nos conta que “as 
festas juninas nas esco-
las de Educação Infantil 
foram organizadas com 
muito carinho pela equi-
pe escolar. Todas estavam 
alegremente decoradas, 
com comidas típicas varia-
das, apresentações envol-
ventes feitas pelos alunos, 
dando uma graciosidade 
ao evento. As festas foram 
prestigiadas com um gran-
de número de famílias e 
membros da comunidade.”
Uma grande novidade 
nas festas deste ano foi a 
criação do “Espaço VIP” 
para os pais graduados no 

criado pelo Ministério da 
Cultura que pretende as-
segurar a continuidade de 
projetos culturais das cida-
des independente da alter-
nância de governos.
Em Taubaté, o Sistema 
Municipal de Cultura foi 
criado por meio da Lei 
Complementar nº 398, 
em dezembro de 2016. 
Para que o sistema possa 
funcionar efetivamente, 
há necessidade de apoio 

o alargamento das vias de 
ambos os lados, sendo 3,5 
metros do lado do Parque 
Dr. Barbosa de Oliveira e 
1,5 metro junto à rua Chi-
quinha de Mattos. Tam-
bém serão feitas melhorias 
na baia de parada junto à 
praça para implantação de 
corredor de desembarque, 
além da revitalização e im-
plantação de placas e ou-

Programa FAST, onde pu-
deram realizar além das 
atividades oferecidas na 
festa, a Brincadeira Espe-
cial e Grupo de Pais, am-
bas atividades do progra-
ma.
Para a Secretária de Edu-
cação, Cristiana Merca-
dante Esper Berthoud, “O 
que garantiu o sucesso 
das festas foi, sem dúvi-
da, o trabalho em equipe 
dos gestores escolares, 
professores, funcionários 
e voluntários. Parabeni-
zo a todos os envolvidos, 
especialmente aos alunos 
que nos proporcionaram 
apresentações belíssimas e 
agradeço a presença de to-
dos!”No segundo semestre 
as escolas irão realizar o 
Festival Cultural, um mo-
mento de apresentações de 
talentos para encantar Tre-
membé. Aguardemos!

da sociedade civil para a 
constituição do Conselho 
Municipal de Cultura.
SERVIÇO:
Audiência Pública – Siste-
ma Municipal de Cultura
Dia: 22 de julho de 2017
Horário: das 14h às 17h 
horas
Local: auditório da Escola 
Municipal de Artes “Ma-
estro Fêgo Camargo”
Endereço: Avenida Tira-
dentes, nº 202 – Centro

tras sinalizações de solo, 
como faixas de pedestres.
As obras também 
vão proporcionar me-
lhores condições de  
manobra dos ônibus para 
entrar e sair das platafor-
mas, o que diminui riscos 
de engarrafamento no tre-
cho, além da segurança 
aos cidadãos que utilizam 
o transporte público.

Alckmin autoriza criação do 
novo Hospital Regional de São 

José dos Campos
A construção do novo hos-
pital faz parte do modelo 
inédito de PPP (Parceria 
Público-Privada), que im-
plantará também outras 
duas unidades, sendo uma 
na capital paulista e outra 
em Sorocaba
 O governador Geraldo 
Alckmin assinou o decreto 
de criação do novo Hospi-
tal Regional de São José 
dos Campos. Com investi-
mento de R$ 200 milhões 
do Governo do Estado 
para construção da unida-
de, o hospital ampliará o 
atendimento de média e 
alta complexidade e será 
referência para os 39 mu-
nicípios da região.
 Com o decreto, publicado 
na edição desta quinta-fei-
ra, 13, do Diário Oficial, a 
Secretaria da Saúde pode-
rá dar início à convocação 
pública para escolha da 
OSS- Organização Social 
de Saúde que fará o geren-
ciamento da área assisten-
cial do equipamento.
 A unidade contará com 
178 leitos, serviço de 
diagnóstico por imagem e 

atendimento ambulatorial, 
garantindo o acesso e os 
cuidados em saúde, dentro 
da média e alta comple-
xidade em traumatologia, 
ortopedia, neurocirurgia e 
especialidades relaciona-
das para casos de urgência 
e emergência.  O hospi-
tal ficará localizado entre 
a Rua Icatu e a Avenida 
Goiânia, no bairro Parque 
Industrial, zona Sul da ci-
dade.
 O novo hospital terá um 
custeio estimado de apro-
ximadamente R$ 200 mi-
lhões para o período de 
março (previsão de inau-
guração) a dezembro do 
próximo ano. Metade do 
recurso é para o custeio 
dos profissionais da parte 
assistencial, como equipes 
médica e de enfermagem. 
O restante é usado para 
pagamento de pessoal ad-
ministrativo e de suporte e 
manutenção da unidade.
 A construção do novo 
hospital em São José dos 
Campos faz parte do mo-
delo inédito de PPP (Par-
ceria Público-Privada), 

entre a Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Paulo 
e a empresa Construcap 
CCPS Engenharia e Co-
mércio S/A, ganhadora 
da licitação, que implan-
tará também outras duas 
unidades, sendo uma na 
capital paulista e outra 
em Sorocaba. Esta inicia-
tiva proporcionará um in-
cremento de mais de 600 
leitos e cerca de mil aten-
dimentos ambulatoriais di-
ários à rede estadual.
 Os três complexos hos-
pitalares previstos na 
PPP terão certificação de 
Qualidade Nacional e In-
ternacional e o processo 
proporcionará uma eco-
nomia de 28% no custeio 
dos serviços de apoio 
que serão oferecidos nas 
unidades após a conclu-
são das obras. Apesar da 
economia, o processo irá 
garantir a mais elevada 
qualidade nos serviços de 
sistemas de diagnósticos 
por imagem, prontuários 
eletrônico, radiologia di-
gital e rastreabilidade de 
instrumentais cirúrgicos.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o 
gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, 
chegando suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os 
machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, co-
elhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e 
preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos 
ninhos.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é 
rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para aproveitar todos 
esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As pro-
priedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funciona-
mento do intestino e estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos 
recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contra-
dições para a fruta.
***
O simples ato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nosso cotidiano. 
Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é uma das principais for-
mas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que nos ajudam em todas as tarefas, 
inclusive na preparação dos nossos alimentos. Mãos sujas é o paraíso das bacté-
rias. Diarréia, gripes e infecções intestinais são algumas das doenças que podem 
ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir do-
enças que ainda hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar 
as mãos corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe até elimi-
nar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A adoção de álcool 
gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o surto de gripe. A (H1M1) 
faz cair o número de casos de outras doenças, como conjuntivite e gripe comum.

Humor 

Um pároco de uma igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser bravo e 
de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo temia o padre. 
Um dia, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da Igreja, mesmo sabendo da 
fama do padre. Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram 
pelo altar, onde estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava 
acontecendo, já de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
- Não, não atira não, seu padre, que nóis somos anjos, só estamos visitando a 
Igreja!
- Anjo? Deixa disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. 
Acompanha uma caixa de foguetes e um estrado de cerveja. Motivo da venda: A 
minha sogra escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá 
por muitos e muitos anos ainda.
***
O Manoel e o Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós termos 
pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É que aqui é o McDonald`s...

Mensagens

Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.
***
Não se agaste com o ignorante, certamente ele não dispões das oportunidades que 
iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas das 
que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão com qual-
quer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável que tem na 
maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro 
inseguro, ele talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não 
se zangue com o ingrato, provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Aju-
de aos que erram, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de 
corrigi-lo, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio que 
você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o 
princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse 
for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a luta lhe dará melhor 
noção das próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis e insolú-
veis. Avançando mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará 
um grande alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com tempo 
a seu favor, com saúde e uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que 
faz o medo e a providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

É melhor viver do que ser feliz.

Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.

Escola do Trabalho realiza
sorteio para cursos de Panificação 

e Confeitaria em Taubaté

A Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza no pró-
ximo dia 17 de julho, se-
gunda-feira, o sorteio para 
as vagas dos cursos de 
Panificação e Confeitaria. 
No total, serão oferecidas 
12 vagas, sendo seis para 
cada curso.
A seleção acontece às 9h, 
no auditório da unida-
de Jaboticabeiras II, que 
fica na Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1.555. Recomenda-se que 
os interessados compare-
çam com 15 minutos de 
antecedência para inserir o 
nome na urna.
Após o sorteio, os selecio-
nados deverão se dirigir à 
secretaria da escola e efe-
tuar a inscrição, sendo ne-
cessário apresentar cópias 

do RG, CPF, comprovante 
de endereço e comprovan-
te escolaridade. Esses cur-
sos têm como pré-requisi-
tos a idade mínima de 16 
anos e ensino fundamental 
completo.
Os cursos são realiza-
dos na Escola do Tra-
balho Jaboticabeiras I, 
localizada na avenida 
Monte Castelo, 15, e são 
certificados pelo Senai.  
As aulas têm início dia 
24 de julho e acontecem 
segunda, terça, quarta e 
quinta-feira; sendo que o 
curso de Panificação é re-
alizado das 8h às 12h e o 
de Confeitaria das 13h às 
17h.
Esses cursos têm por ob-
jetivo o desenvolvimento 
de competências na fabri-

cação de pães e similares, 
bem como a utilização de 
máquinas e equipamen-
tos em conformidade com 
normas e legislações sani-
tárias, ambientais de se-
gurança no trabalho e da 
qualidade .
Mais informações pelos 
telefones 3622-1170 e 
3625-5068.
Serviço:
Escola do Trabalho
Sorteio para os cursos de 
Panificação e Confeitaria
Dia 17 de julho, quinta-
feira, às 9h
Local: auditório da unida-
de Jaboticabeiras II
Endereço: Avenida Mare-
chal Arthur da Costa e Sil-
va, 1.555
Telefones: 3622-1170/ 
3625 -5068

Festival de Inverno 2017
“Arte no Inverno da Serra” 

acontece de 08 à 30 de julho
O Festival de Inverno 
2017 “Arte no Inverno da 
Serra” de São Bento do 
Sapucaí inicia neste sá-
bado, dia 08, e acontece-
rá até o dia 30 de julho.  
Neste ano, as tradicionais 
tendas de inverno voltam 
a ser a estrutura do evento, 
que contará com 20 atra-
ções para aquecer o muni-
cípio nesta estação.
A programação conta com 
atrações como a Ban-
da da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, a  
Banda do CavEx – Coman-
do de Aviação do Exérci-
to, Corporação Musical de 
Natividade da Serra, Pro-

jeto Montanh’art e FAM-
SAP – Fanfarra de Santo 
Antônio do Pinhal, Lira 
Musical de Paraisópolis, 
Orquestra Sinfônica Jo-
vem, Coral Regina Caeli,  
Quarteto de Cordas da Ser-
ra, Congada São Benedito 
e Projeto “Criança Precisa 
Fazer Arte” de São Bento 
do Sapucaí, além de diver-
sos artistas da região can-
tando o melhor do rock,  
folk, pop, mpb, reggae, 
também teatro, cinema e 
muito mais.
O evento é promovido 
pela Prefeitura Munici-
pal da Estância Climáti-
ca São Bento do Sapucaí 

através da Diretoria de 
Cultura e Eventos e Se-
cretaria de Turismo e Des.  
Econômico. Além de todo 
o cronograma cultural, ar-
tístico e musical, o público 
poderá também saborear 
diversos comes e bebes 
tradicionais do municí-
pio em mais de 10 tendas, 
com pratos feitos também  
com banana, em conjun-
to com o Festival Gas-
tronômico da Banana 
que acontece em São  
Bento desde o dia 01 de 
junho, o que também gera 
renda para os ambulantes 
e comércio presente no 
evento.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 169, Termo nº 6606
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL LARA HERMENEGILDO e VAN-
DERLEIA DA SILVA RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Paulo - SP, nascido em 13 de outubro de 1988, de profissão auxiliar ad-
ministrativo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Engenheiro 
José Nicola Mutarelli, nº 236, Bela Vista, Pindamonhangaba/SP, filho de LUIZ 
CARLOS HERMENEGILDO, de 55 anos, nascido na data de 21 de novembro 
de 1961, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de São Pau-
lo/SP e de JANDIRA LARA DOS SANTOS HERMENEGILDO, de 54 anos, 
nascida na data de 25 de novembro de 1962, residente e domiciliada em Pinda-
monhangaba/SP, natural de São Paulo. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 15 de julho de 1989, de profissão auxiliar de escritório, de estado civil sol-
teira, residente e domiciliada na Rua Maria Candida dos Santos, nº 191, Retiro 
Feliz, nesta cidade, filha de VANDERLEI APARECIDO DA SILVA RIBEIRO, 
de 51 anos, nascido na data de 25 de novembro de 1965, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de SOLANGE FONSECA RIBEIRO, 
de 46 anos, nascida na data de 22 de agosto de 1970, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Jacareí/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 169, Termo nº 6607
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS VARGAS MARTINS e MAR-
CELA FABIANA FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 12 de junho de 1986, de profissão coordena-
dor de logística, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Costa 
Cabral, nº 905, Centro, nesta cidade, filho de ALMIR MARTINS, de 56 anos, 
nascido na data de 20 de fevereiro de 1961 e de FLÁVIA FRANCISCA VAR-
GAS MARTINS, de 52 anos, nascida na data de 18 de fevereiro de 1965, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 18 de setembro de 1986, de profissão gerente 
comercial, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de MAURO CELSO FERREIRA, de 58 anos, nascido na 
data de 30 de setembro de 1958 e de REGINA CELIA DE SOUZA FERREIRA, 
de 53 anos, nascida na data de 9 de novembro de 1963, ambos residentes e do-
miciliados em Taubaté/SP, naturais 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. 

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L
Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 18/07/2015.

Protocolo : 6 - 12/07/2017
Devedor : LOTUS COMERCIAL DE ALIMENTOS E
Documentos : CNPJ 22.615.708/0001-90
Espécie : DMI

Protocolo : 8 - 12/07/2017
Devedor : ORTIZ E SANTOS CANTINA LTDA ME
Documentos : CNPJ 05.996.121/0004-00
Espécie : DMI

Protocolo : 9 - 12/07/2017
Devedor : RAFAEL DOUGLAS SILVEIRA
Documentos : CPF 328.362.478-00
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 12/07/2017
Devedor : LUIZ ANTONIO CARDOSO
Documentos : CPF 083.568.968-94
Espécie : DMI

Protocolo : 26 - 12/07/2017
Devedor : GERSON JUNIOR DA SILVA
Documentos : CPF 218.494.908-64
Espécie : DMI

Protocolo : 29 - 12/07/2017
Devedor : MARIA DA CONCEICAO LIMA BRAGA
Documentos : CPF 289.362.538-08
Espécie : DMI

Protocolo : 32 - 12/07/2017
Devedor : RENATA MARCONDES DOS SANTOS
Documentos : CPF 314.778.638-26
Espécie : DMI

Protocolo : 38 - 12/07/2017
Devedor : MARIA DAS GRACAS MELO DE GOUVEA
Documentos : CPF 081.960.898-05
Espécie : DMI

Protocolo : 39 - 12/07/2017
Devedor : CARLOS AUGUSTO DE MELO
Documentos : CPF 088.032.118-02
Espécie : DMI

Protocolo : 41 - 12/07/2017
Devedor : GISELE ARANTES
Documentos : CPF 263.132.508-77
Espécie : DMI

Protocolo : 43 - 12/07/2017
Devedor : APARECIDA DOS SANTOS
Documentos : CPF 138.391.148-70
Espécie : DMI

Protocolo : 44 - 12/07/2017
Devedor : JAIR FARIA DO ESPIRITO SANTO
Documentos : CPF 054.709.168-04
Espécie : DMI

Protocolo : 45 - 12/07/2017
Devedor : DONIZETI GREGORIO DA SILVA
Documentos : CPF 277.636.348-63
Espécie : DMI

Protocolo : 46 - 12/07/2017
Devedor : MARIA RAIMUNDA PINTO DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 718.491.735-91
Espécie : DMI

Protocolo : 48 - 12/07/2017
Devedor : MATEUS GUSTAVO DA SILVA
Documentos : CPF 341.894.148-67
Espécie : CDA

Protocolo : 49 - 12/07/2017
Devedor : WALTER DOS SANTOS
Documentos : CPF 145.030.188-68
Espécie : CDA

Protocolo : 50 - 12/07/2017
Devedor : FERNANDA APARECIDA DE FARIA GERALDO
Documentos : CPF 150.134.068-97
Espécie : CDA

Protocolo : 51 - 12/07/2017
Devedor : AIRTON CEZAR MARTINELLI
Documentos : CPF 084.067.228-43
Espécie : CDA

Protocolo : 54 - 12/07/2017
Devedor : JOAO BATISTA ROSA DOS SANTOS
Documentos : CPF 150.129.178-55
Espécie : CDA

Devedor : ADRIANA PEREIRA MACHADO EIRELI ME
Documentos : CNPJ 18.647.423/0001-63
Espécie : CDA

Protocolo : 60 - 12/07/2017
Devedor : RICHARD RIBEIRO DOS SANTOS
Documentos : CPF 433.960.538-77
Espécie : CDA

Tremembé, 17 de Julho de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 001/2016

Vereador Ailton Rodolfo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em face do que consta no Processo do Concurso 
Público nº 001/2016.

FAZ SABER que conforme demissão do 1º convocado, fica o candidato abaixo relacionado, CON-
VOCADO a comparecer na Secretaria da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sito a Rua Maria 
Luiza Valvano Auricchio, nº 21, Centro, Monteiro Lobato/SP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do dia de recebimento do AR (Aviso de Recebimento) deste Edital a fim de tratar da con-
tratação do Concurso Público 001/2016, para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO. 

FAZ SABER AINDA, que o não comparecimento no prazo acima estipulado implica na desistência 
da vaga:

Class. Geral                      NOME
02º Lugar                          JULIANA FORTES LOBO GASTALDI

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS 
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

Inscrições para Circuito 
Taubateano de Corrida 
de Rua começam nessa 

semana

Começam na próxima se-
gunda-feira, dia 17 de ju-
lho, as inscrições para o 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua 2017.
As inscrições são gratuitas 
e deverão ser efetivadas 
na Secretaria de Esportes 
e Lazer, nos dias 17, 18 e 
19 de julho, das 9h às 17h, 
e estão limitadas a 1.000 
participantes em cada uma 
das três primeiras etapas.
Este ano o circuito será 
realizado em quatro eta-
pas, dividas em masculino 
e feminino, em 13 moda-
lidades, de acordo com a 
idade dos participantes, a 
partir dos sete anos.
O circuito atende também 
a categoria especial, para 
atletas portadores de defi-
ciência. Além das catego-
rias mencionadas, o even-
to irá realizar uma etapa 
exclusiva para crianças de 
até 12 anos.
O evento contará com 
diferentes distâncias de 

acordo com a idade dos 
corredores, sendo as pro-
vas de 5.000m para os ins-
critos maiores de 17 anos.
O circuito será composto 
da seguinte maneira: 1ª 
etapa – dia 30 de julho no 
Parque do Itaim; 2ª etapa 
– dia 17 de setembro no 
Sesc; 3ª etapa – dia 29 de 
outubro no Parque do Se-
des e a 4ª etapa – dia 2 de 
dezembro na Avenida do 
Povo.
No dia 12 de outubro, a 
corrida infantil será reali-
zada no Parque do Sedes. 
O regulamento e o calen-
dário das etapas, das ins-
crições e da entrega dos 
kits estarão disponíveis no 
site: www.taubate.sp.gov.
br.
Para as crianças, as pro-
vas serão de 100 a 1.000 
metros. As inscrições são 
isentas de taxa, limitadas 
a 500 participantes e tam-
bém devem ser realiza-
das na sede da Secretaria 

de Esportes, nos dias 25 
e 26 de setembro, das 9h 
às 17h, com a presença 
obrigatória do responsável 
pelo menor, que deverá 
apresentar o documento 
original da criança.
Na categoria especial, os 
participantes serão divi-
didos em cinco categorias 
diferentes, sendo: cadei-
rantes (CAD 2 ou 3 rodas), 
deficientes visuais (DV), 
atletas amputados de 
membros inferiores (AM-
P-MI), atletas deficientes 
de membros superiores 
(MS) e deficientes intelec-
tuais (DI).
Serviço:
Inscrições – Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua (1ª etapa)
Dias 17, 18 e 19 de julho
Horário: das 9h às 17h
Secretaria de Esportes: 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n , Estiva
Mais informações: (12) 
3624-8740
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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 cen-
tro da cidade foram con-
sertados na manhã desta 
quinta-feira, dia 13. O 
problema foi causado por 

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-

uma empresa tercerizada 
que fazia trabalhos para a  
Bandeirantes. A Prefei-
tura já realizou o con-
serto dos equipamentos, 

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.

que foram totalmente  
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/.

ACIT oferece curso gratuito no Projeto
Empreende

No próximo dia 20 de julho, quinta-feira, a Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT), oferece o 
curso de Fluxo de Caixa, dentro do Projeto Empreende, desenvolvido em parceria com o Sebrae.
 
A oficina tem como objetivo sensibilizar o participante para aspectos importantes da gestão financeira do negó-
cio, como contas a pagar e receber, fluxo de caixa e reserva de capital de giro, fatores de extrema importância 
para a vida saudável da empresa.
 
O curso acontece no auditório da instituição às 14h. Com carga horária de 4h, será oferecido de forma gratuita. 
As vagas estão abertas, mas são limitadas, e é preciso fazer inscrição prévia pelo email cursos.acit@taubate.
com.br ou pelos telefones (12) 2125-8201 e 99189-7964.
 
Projeto Empreende - Foi implementado em 2016 e surgiu da necessidade de desenvolver e capacitar os em-
presários de Taubaté, oferecendo cursos, oficinas e treinamentos de qualidade, voltados para cada setor espe-
cificamente. Para 2017, o Projeto mantém o mesmo formato e traz novidades nos temas das atividades, que 
acontecerão ao longo do ano, com realização da ACIT em parceria com o SEBRAE.


