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A GAzetA dos Municípios

Começa troca de
ingressos para jogo

que pode colocar Vôlei 
Taubaté em inédita
final da Superliga

Taubaté vence Centro 
Olímpico no Campeonato 

Paulista de Futebol
Feminino

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté inicia nesta quin-
ta-feira, dia 20 de abril, 
a troca de ingressos para 
o terceiro jogo da série 
melhor de cinco das se-
mifinais da Superliga 
Nacional de Vôlei, entre 
Funvic Taubaté e Sesi de 
São Paulo. O jogo, que 
pode colocar o Taubaté na 
inédita final, acontece na 
sexta-feira, dia 21 de abril 
(feriado nacional), às 21h, 
no ginásio do Abaeté.
Os taubateanos venceram 
os dois primeiros duelos 
e, caso ganhem o terceiro 
jogo, garantem vaga na 
final do campeonato mais 
importante do Brasil na 
modalidade.
A troca de ingressos será 
por um quilo de ração 
(gato ou cachorro). O ma-

As meninas do Taubaté 
fizeram bonito neste do-
mingo, dia 16 de abril, ao 
vencerem o Centro Olím-
pico, por 3 a 0, no estádio 
Joaquinzão, em partida vá-
lida pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista 
de Futebol Feminino.
As donas da casa balan-
çaram as redes ainda no 
primeiro tempo. Após 
cobrança de escanteio, 

terial arrecadado será re-
passado às instituições de 
caridade animal na cidade.
Confira os horários e pon-
tos de troca:
Ao todo serão disponibili-
zados 800 ingressos para 
troca dos torcedores.
• Postos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 400
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400
• Cada ingresso será troca-
do por 1 quilo de RAÇÃO 
(gato ou cachorro), que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade
• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-
gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 

Natalia de cabeça abriu o 
placar. Na etapa comple-
mentar, a atacante ampliou 
depois de bater na saída 
da goleira. Antes do apito 
final, Ariane decretou o re-
sultado positivo diante da 
torcida.Com uma vitória e 
uma derrota no estadual, 
as taubateanas voltam a 
campo no dia 23 de abril, 
contra o Juventus, fora de 
casa. Também estão no 

troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas
• Crianças de até quatro 
anos não precisam de in-
gresso
• Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo
• Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, guarda-chuvas 
e bebidas, alcoólicas ou 
não, em garrafa ou latinha. 
Somente estará liberada a 
entrada de água em copi-
nho plástico. Lembrando 
que não fazemos troca na 
hora do jogo
A organização recomen-
da que os torcedores não 
deixem para trocá-los na 
última hora, pois a expec-
tativa é que o ginásio do 
Abaeté fique lotado para a 
partida.

grupo: Corinthians, Embu 
das Artes, Santos e São 
José. Os quatro melhores 
times de cada chave avan-
çam para a próxima fase.
O time feminino do Tauba-
té tem parceria com a Pre-
feitura e os apoios da Top 
10 Comunicação, Cuti-
cularia Beryllos, Ullisses 
Sports, Plano de Saúde 
São Camilo e H2O Fit-
ness.

Regional Araretama
realiza diversos

serviços em Pinda

A equipe da Regional Ara-
retama realizou diversos 
serviços, na última sema-
na, em toda aquela região, 
abrangendo ainda Cidade 
Jardim e Lago Azul.
O Pega-tudo retirou lixo, 
entulho e galhos no bairro 
Lago Azul, além da reali-
zação de roçada e limpeza 
no local. O Cidade Jardim 
também recebeu os servi-

ços do Pega-tudo.
Foi feita ainda capina e 
limpeza da Creche Fran-
cisco Lessa Junior e Rua 
José Prates da Fonseca 
(Cidade Jardim), serviço 
de roçada e limpeza na 
Rua dos Mognos (Lago 
Azul), roçada na área 
verde da Rua José Alves 
Pereira Sobrinho (Nova 
Esperança), limpeza no 

canteiro central que fica 
entre a Rua Araucária e 
Estrada do Una e na área 
verde ao lado do campo de 
futebol do Arco-Íris, entre 
outros.
A principal avenida do 
Araretama, a Avenida Ni-
canor Ramos Nogueira, 
também recebeu serviços 
de roçada e limpeza, pró-
ximo ao campo de futebol.

Secretários se reúnem em 
Caçapava para elaboração 

do Plano Municipal de
Educação

Nesta semana, cerca de 
30 secretários de educa-
ção da região do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte se 
reuniram para elaboração 
do Plano Nacional de Edu-

cação. O evento aconteceu 
na faculdade Santo Antô-
nio, na Vila São joão em 
Caçapava. 
Caçapava foi escolhida 
para sediar a reunião por 

estar adiantada na elabo-
ração do Plano Municipal 
de Educação, e por ser um 
município bem localizado.
O encontro teve 
como objetivo subsi-
diar os municípios no  
monitoramento e ava-
liação dos planos mu-
nicipais de educação. A 
avaliadora Educacional,  
Regina Celi da Silva Ro-
cha, orientou os secretá-
rios nas etapas do plano 
como organizar, monitorar 
metas e estratégias, além 
da avaliação e do estudo 
do plano.
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EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2017. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO MUNICIPAL 08/2017.  Partes: Município de São Luiz do Paraitinga e a 
Corporação Musical São Luis de Tolosa. Objeto: Constitui objeto deste Convênio o 
repasse pelo Município à entidade para auxílio na manutenção das atividades des-
tinadas à prestação de promoção da educação musical, artística, progresso social e 
literário, cultura dos cidadãos, assim como fazer apresentações públicas em even-
tos da cidade, contribuindo para a valorização e para o fortalecimento da vocação 
musical de nosso município e reafirmando, na comunidade local, valores culturais 
e de convivência social, cujos recursos deverão ser empregados no pagamento dos 
professores, do contador e despesas diversas, previstos no projeto/plano de trabalho 
denominado “Corporação Musical São Luis de Tolosa”. Valor: R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais). Data de assinatura: 18/04/2017. Vigência: Da data de assinatura a 
31/12/2017.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2017. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO MUNICIPAL 09/2017.  Partes: Município de São Luiz do Paraitinga e a 
FANFARRA MONSENHOR IGNÁCIO GIÓIA - FAMIG. Objeto: Constitui objeto 
desta Subvenção o repasse de subvenção pelo Município à ENTIDADE para auxí-
lio na manutenção das atividades destinadas à prestação de promoção da educação 
musical, artística, progresso social e literário, cultura dos cidadãos, assim como 
fazer apresentações públicas em eventos da cidade, contribuindo para a valoriza-
ção e para o fortalecimento da vocação musical de nosso município e reafirman-
do, na comunidade local, valores culturais e de convivência social, cujos recursos 
deverão ser empregados no pagamento dos professores, do contador e despesas 
diversas, previstos no projeto/plano de trabalho denominado “Fanfarra Monsenhor 
Ignácio Gióia”. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Data de assinatura: 
18/04/2017. Vigência: Da data de assinatura a 31/12/2017.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017, PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO MUNICIPAL 006/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2017. OR-
GANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: VILA SÃO VICENTE DE PAULO, 
CNPJ: 45.167.756/0001-68. BASE LEGAL: ARTIGOS 30, 32 E SEUS INCI-
SOS DA LEI FEDERAL Nº. 13019/14. DO OBJETO: OBJETO DA PARCERIA: 
ACOLHIMENTO DE IDOSOS CARENTES ACIMA DE 60 ANOS DE IDADE, 
CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. VALOR TOTAL DO 
REPASSE: R$ 100.520,00. Data de assinatura: 18/04/2017. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/12/2017.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 134, Termo nº 6537
Faço saber que pretendem se casar WILLIANS HENRIQUE SILVA SERRA-
LHEIRO e PAMELA TAYANE ALVES RODRIGUES, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 8 de junho de 1994, de 
profissão auxiliar de logística, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Guaratinguetá, nº 88, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, 
filho de LUIZ ANTONIO SERRALHEIRO, de 49 anos, nascido na data de 29 
de outubro de 1967 e de MARTA GORETI SILVA SERRALHEIRO, de 44 anos, 
nascida na data de 21 de julho de 1972, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 15 de 
maio de 1997, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de REGINALDO RODRIGUES, de 42 
anos, nascido na data de 26 de dezembro de 1974, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de FABIANA ALVES RODRIGUES, 
de 38 anos, nascida na data de 26 de maio de 1978, residente e domiciliada 
em Pindamonhangaba/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 134, Termo nº 6536
Faço saber que pretendem se casar MARLON DE SÁ BARBOSA e PAULA 
FERNANDA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Porto 
Alegre - RS, nascido em 4 de agosto de 1981, de profissão professor, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Gilberto Freire, nº 36, Campos 
do Conde II, nesta cidade, filho de RUI RODRIGUES BARBOSA, de 63 anos, 
nascido na data de 17 de dezembro de 1953 e de SANDRA DOURADO DE SÁ 
BARBOSA, de 57 anos, nascida na data de 26 de fevereiro de 1960, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de São Paulo/SP. Ela é natural de 
Brasília de Minas - MG, nascida em 23 de outubro de 1987, de profissão peda-
goga, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de VALDEMAR FERREIRA DA SILVA, de 52 anos, nascido 
na data de 20 de junho de 1964, residente e domiciliado em Lavras/MG, natural 
de Itacambira/MG e de DILMAR PEREIRA DA SILVA, de 51 anos, nascida na 
data de 22 de outubro de 1965, residente e domiciliada em Lavras/MG, natural 
de Brasília de Minas/MG. 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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 135, Termo nº 6538
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO DORIVAL CONCEIÇÃO e 
RITA DE CÁSSIA GOUVÊA, 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 abril de 1989, de profissão metalúrgico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Ciro da Conceição, nº 148, 
Padre Eterno, nesta cidade, filho de EDISON DORIVAL DA CONCEIÇÃO, 
de 52 anos, nascido na data de 10 de janeiro de 1965 e de ISABEL CRISTINA 
FERREIRA CONCEIÇÃO, de 51 anos, nascida na data de 31 de janeiro de 
1966, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremem-
bé/SP. Ela é natural de Lagoinha - SP, nascida em 14 de março de 1984, de 
profissão professora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Ma-
noel César Ribeiro, nº 331, Residencial Sítio Santo Antonio, Taubaté/SP, filha de 
JOSÉ BENEDITO DE GOUVÊA, de 73 anos, nascido na data de 21 de outubro 
de 1943 e de MARIA APRECIDA GOUVÊA, de 68 anos, nascida na data de 5 
de março de 1949, residentes e domiciliados em Lagoinha/SP, ambos naturais 
de Lagoinha/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.

Relação de Vagas – Balcão de 
Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE MARCENEI-
RO
CONFEITEIRO
CAMAREIRA
MAITRE
CARPINTEIRO
COPEIRA
COZINHEIRO – EXP. EM 
REDE HOTELEIRA
ESTAMPADOR – COM EXPE-
RIÊNCIA
GARÇON
GERENTE DE RESTAURANTE
MECÂNICO DE EMPILHA-
DEIRA
MEIO OFICIAL DE COZINHA
PIZZAIOLO
TÉCNICO DE AR CONDICIO-
NADO AUTOMOTIVO
SERRALHEIRO DE ALUMI-
NIO
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TUTOR – CURSO DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉ-
TICA E EMBELEZAMENTO 
PESSOAL
PROMOTORA DE VENDAS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
OVERLOQUISTA

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDE-
REÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.
ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao públi-
co: segunda 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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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.

Amado Batista abre
shows do Aniversário

dos 160 anos de
Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, preparou 
uma programação diver-
sificada com shows de 
grandes nomes da música 
romântica, sertanejo, rock, 
gospel e infantil para co-
memorar o aniversário de 
160 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município, celebrado em 
20 de abril.
As atrações musicais co-
meçam às 22h, na Praça 
da Cultura, no Centro. Po-
rém, antes, artistas locais 
também se apresentam.
O cantor Amado Batista 
apresenta o show em co-

memorações aos seus 40 
anos de carreira já nesta 
quarta-feira (19). O ál-
bum traz diversos clássi-
cos do artista e mais três 
músicas inéditas “A Pé na 
Estrada” (gravada ante-
riormente por Milionário 
e José Rico), o axé “Peão 
de Obra” e “Eu Sou Igual-
zinho A Você”, escrita por 
Elias Wagner, única par-
ticipação especial no pro-
jeto. Na quinta-feira (20), 
feriado da emancipação 
política, a cantora para-
naense, Naiara Azevedo, 
sobe ao palco da Praça 
da Cultura. A musa da so-
frência mostra os hits “50 

Reais, “Ex do Seu Atual”, 
“Radinho do Seu Zé”, “In-
quilino”, “Nome Dela é 
Rapariga”, “Tocando Ago-
ra”, “Ele Não Merece a 
Gente”, “Tantos Planos”, 
“Você Não Presta”, “Vou 
Te Trair”, entre outros.
A dupla Marcos & Belu-
tti embala o público no 
feriado de Tiradentes (21 
de abril), com os sucessos 
do CD/DVD “Tão Feliz”, 
como “Par de Asas”, “Po-
eira da Lua”, “Então Foge”, 
Romântico Anônimo”, 
“Mar de Lágrimas” e Aque-
le 1%, além da consagrada 
“Domingo de Manhã”.
A banda Biquíni Cavadão 
sacode a galera no sába-
do (22), com o melhor 
do rock nacional. Bruno 
Gouveia (vocal), Carlos 
Coelho (guitarra), Miguel 
Flores da Cunha (teclado) 
e Álvaro “Birita” (bateria) 
cantam as canções eter-
nizadas pelo grupo como 
“Vento Ventania”, “Dani”, 
“Camila”, “Janaína”, “Té-
dio”, “Chove Chuva” e 
“Múmias”, além de outros 
sucessos dos Anos 90 e 80 
do rock brasileiro.
No domingo (23), a partir 
das 19h, a cantora e atriz, 
Larissa Manoela, põe a 
garotada ao som das mú-
sicas “Fugir Agora”, “Des-
pertar”, “Papel de Parede”, 
“Oi, Psiu”, “Beijo, Beijinho, 
Beijão”, “Coisas Boas da 
Vida” e “Tô Nem Aí”. Em 
2012, Larissa interpretou 
Viviane em Corações Fe-
ridos e Maria Joaquina em 
Carrossel, ambas novelas 
do SBT.


