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Taubaté ganha três medalhas 
de ouro no sexto dia de

competições dos Regionais

No sexto dia de com-
petições, dia 17 de ju-
lho, Taubaté garantiu 
três medalhas de ouro 
nos Jogos Regionais de  
Caraguatatuba. No vô-
lei masculino, a equi-

pe confirmou o favo-
ritismo e venceu Poá 
na final por 3 sets a 2.  
Ainda no vôlei, entre as 
meninas, a cidade quebrou 
um jejum de 19 anos e 
conquistou o título ao ven-

cer São José dos Campos 
por 3 sets a 1. O tênis de 
mesa masculino (duplas) 
também ocupou o primei-
ro lugar do pódio, depois 
de derrotar Guaratinguetá 
por 3 a 0.

Maior exposição de
orquídeas da região
encanta visitantes

Ilhabela apresenta 1º Pré 
Jazz neste sábado na Vila

Operação tapa-buracos no 
Pinus de Iriguassu I e II

No último final de semana, 
nos dias 14, 15 e 16, ocor-
reu a 23°Exposição Nacio-
nal de Orquídeas, que deu 
continuidade à programa-
ção de aniversário de 312 
anos de emancipação polí-
tico-administrativa de Pin-
damonhangaba, e aconte-
ceu no Parque da Cidade.
A exposição foi realizada 
pela primeira vez em par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e atraiu 
a atenção de diversas pes-
soas da região. O local en-
cantou os olhos e o olfato 
dos visitantes. “Está mui-
to lindo, uma exposição 
bem feita e a gente gostou 
muito”, comenta Ana Pau-
la Perez. Ela e seu esposo 
Mauro não conseguiram 
eleger a mais bonita, já 
que todas as plantas do lo-

O evento terá três apresen-
tações que antecedem o in-
ternacionalmente e consa-
grado Ilhabela In Jazz, que 
acontece em outubro
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico Trabalho e Turismo, 
apresenta neste sábado, 
22, às 20h, na Praça das 
Bandeiras, na Vila – Cen-
tro Histórico, a primeira 
apresentação do Pré Jazz 
com o trio Thiago Espíri-
to Santo (Baixo), Sandro 
Haick (bateria) e Lulinha 
Cardoso (acordeon).
O Pré Jazz é mais uma 
atração para esquentar a 
economia local e atrair 
mais turistas durante a bai-
xa temporada. O evento 
acontece durante a edição 
do Boat Show Ilhabela. 
“O Ilhabela In Jazz é um 
evento aclamado pelo pú-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Obras e Serviços  
Municipais iniciou nesta 
semana operação tapa-bu-

cal estavam floridas e exu-
berantes.
Já a munícipe Erica Rodri-
gues se encantou com as 
orquídeas maiores e ficou 
admirada com a varieda-
de de espécies. “Está tudo 
muito lindo, está perfeito, 
eu amei a exposição”, dis-
se.
“O evento foi um suces-
so, tanto de público, como 
de vendas de orquídeas 
também, foi realmente a 
maior exposição de orquí-
deas do Vale do Paraíba. 
Estamos encerrando com 
mérito e todos os associa-
dos foram presenteados 
com uma bela exposição”, 
acrescenta o presidente da 
Assop (Associação Orqui-
dófila de Pindamonhanga) 
José Maria de Almeida, 
informando ainda que 600 

blico e pela crítica. A pro-
gramação é rica em reper-
tório e com músicos que 
se destacam no cenário na-
cional e internacional, isso 
traz turistas e apreciadores 
do jazz de todo o mundo, 
reconhecendo Ilhabela não 
só pelas belas praias e pai-
sagens, mas também como 
sinônimo de festivais mu-
sicais de qualidade”, de-
clarou o secretário Ricar-
do Fazzini.
Após a apresentação dos 
músicos será realizado o 
desfile de 18 barcos que 
estarão expostos no Boat 
Show Ilhabela.
Festival Ilhabela in Jazz
O Festival Internacional 
de Jazz de Ilhabela se con-
solidou como um dos prin-
cipais festivais do país. 
Trouxe na sua programa-
ção grandes atrações nos 
últimos anos. Num grande 

racos nos bairros Pinus do 
Iriguassu I e II.
O trabalho está sendo 
realizado com asfalto 
quente, material mais re-

plantas foram expostas e 
22 cidades participaram.
Além da exposição, o 
evento contou com semi-
nário e curso de cultivo 
em todos os dias e con-
quistou o público presen-
te. Ao todo, 3.750 pessoas 
prestigiaram a exposição. 
“Demos continuidade às 
festividades de Pinda, e ti-
vemos no Parque da Cida-
de a Copa Vale de Whee-
ling Stunt e a Exposição 
de Orquídeas. A expectati-
va era boa, mas a realida-
de foi ótima. O público de 
Pindamonhangaba e da re-
gião compareceu em mas-
sa e que venham novas 
festividades para a nossa 
cidade, que a população 
tanto merece”, comenta o 
coordenador de eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores.

palco acontecem os es-
petáculos, seguindo uma 
programação com consa-
grados músicos do Brasil 
e do mundo. É como se 
você estivesse num clube 
de jazz, mas ao ar livre, ao 
lado do mar.
Workshop musical
Na sexta-feira, 21, às 19h 
o trio fará um workshop 
com os Alunos da Orques-
tra Jovem de Ilhabela e 
BAMIF (Banda Marcial 
de Ilhabela), em parceria 
com a Secretaria de Cul-
tura e Fundaci. O evento 
acontece no Espaço Cultu-
ral Perequê. “Dar acesso à 
cultura e à boa música aos 
nossos jovens é um com-
promisso do nosso gover-
no, para que eles conhe-
çam, apreciem e apurem o 
gosto pela música e por to-
dos os tipos de arte”, disse 
o prefeito Márcio Tenório.

sistente e com secagem 
rápida. A operação visa  
melhorar as condições de 
tráfego nas ruas dos bair-
ros.
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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.

Prefeitura de Caçapava intensifica vacinação contra 
HPV, meningite C e hepatite B

Com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal em Caçapava, no período 
de 24 a 28 de julho, das 8 às 11h e das 13 às 16h, a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde realizará intensificação das vacinas de HPV, meningite 
C e hepatite B, conforme determinação da Divisão de Imunização do Estado 
de São Paulo.
Para se vacinar, é preciso comparecer às Unidades de Saúde munido da cartei-
ra de vacinação para que seja feita avaliação da situação vacinal.
Confira as unidades de vacinação:

UBS CENTRO DE SAÚDE (R. Cap. Venâncio Félix da Rocha - Vila Antônio 
Augusto Luiz)
PSF JARDIM CAÇAPAVA (R. Bolívia, nº 210)
PSF VILA PARAÍSO (R. José Monteiro da Silva, nº 9)
PSF JARDIM RAFAEL (R. Antônio Feliciano Barros)
PSF PINUS DO IRIGUASSU (R. Alagoas, 22 - Parque Res. Alvorada)
PSF PIEDADE (R. João Antônio Nogueira, nº 110)
PSF CAÇAPAVA VELHA (Estrada Amadeu Tenedine, nº 249)
Segue abaixo as faixas etárias:
Vacina HPV 
Meninas entre 9 e 14 anos de idade
Meninos entre 11 e 14 anos de idade
Meninos e meninas, homens e mulheres que vivem com HIV/AIDS
Vacina Meningo C
Meninos e meninas entre 12 e 13 anos de idade
Vacina Hepatite B
Todas as idades (para início ou complemento de esquema).
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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 20/07/2015.

Protocolo : 13 - 14/07/2017
Devedor : EVANDRO ALVES DE OLIVEIRA NOVAIS LEONARDO
Documentos : CPF 482.584.368-99
Espécie : NP

Protocolo : 14 - 14/07/2017
Devedor : ELIANE MARIA NELI COSTA
Documentos : CPF 339.263.898-69
Espécie : NP

Protocolo : 16 - 14/07/2017
Devedor : ERIKA ADRIANA CARDOSO CORREA
Documentos : CPF 338.952.968-30
Espécie : NP

Protocolo : 20 - 14/07/2017
Devedor : REGIANE CRISTINE DA COSTA
Documentos : CPF 375.640.198-75
Espécie : NP

Tremembé, 19 de Julho de 2017.

Kits da Corrida Pinda
serão entregues dias
20, 21 e 22 de julho

Pindamonhangaba realiza, 
no dia 23 de julho, a partir 
das 8h30, mais uma edi-
ção da tradicional Corrida 
Pinda, desta vez, em novo 
local: com largada e che-
gada no Parque da Cidade. 
O evento integra as festi-
vidades de aniversário do 
município.
Para participar, os interes-
sados fizeram suas inscri-
ções no último final de se-
mana, no Shopping Pátio 
Pinda. A adesão no even-
to foi um grande sucesso, 
com as 5 mil inscrições 
encerradas antes mesmo 
do prazo final, que foi dia 

9 de julho.
Agora, os inscritos pre-
cisarão retirar seus kits 
corrida (camiseta e chip 
para 10 km), demais cor-
ridas e caminhada (ca-
miseta e pulseira) no 
próprio Shopping, dias  
20, 21 e 22 de julho, das 
13h às 20 horas. Para isso, 
basta apresentar RG ou o 
comprovante de inscrição. 
Será permitido retirar os 
kits de terceiros, desde que 
seja apresentado RG ou 
comprovante da inscrição 
da pessoa.
A realização é da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 

meio da Semelp - Secreta-
ria Municipal de Esporte e 
Lazer, com apoio da Tena-
ris e parceria do Shooping 
Pátio Pinda. Serão realiza-
das as modalidades Cami-
nhada (5 km, para pesso-
as com mais de 12 anos),  
Corrida 5 km (de 16 anos 
em diante, sendo dividi-
da em categoria Geral e 
PCD), Corrida 10 Km (18 
anos em diante), Corrida 
50 metros (para crianças 
até 8 anos), Corrida 100 
metros (de 9 a 11 anos), 
Corrida 600 metros (de 12 
a 13 anos) e Corrida 1 km 
(de 14 a 15 anos). 
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André Rocha de Taubaté
é campeão mundial de 

Paratletismo em Londres

Primeiro Encontro
Municipal de Pedagogia

está com inscrições 
abertas em Pinda

Atletas de Caçapava se 
preparam para os Jogos 

Regionais do Idoso

Meninas do vôlei Taubaté 
vencem Regionais e quebram 

jejum de 19 anos

O taubateano André Ro-
cha conquistou o título do 
Campeonato Mundial de 
Paratletismo de Londres 
na manha desta terça-feira, 
dia 18 de julho.
Na última rodada da prova 
de Lançamento de Disco, 
ainda em segundo lugar 
atrás do paratleta da Letô-
nia, Rocha fez 23m80cm, 
ganhando a medalha de 
ouro e batendo o novo re-
corde mundial da modali-
dade na classe F52.
Competindo no Estádio 

Professores da rede mu-
nicipal e auxiliares de 
creche dos Cmei (Cen-
tro Municipal de Educa-
ção Infantil) já podem se  
inscrever para o I Encon-
tro Municipal com a práti-
ca da Pedagogia Woldorf. 
O evento irá oferecer pa-
lestras sobre a pedagogia 
Waldorf com Gabriela 
Jahnel, mesa redonda e 
oficinas.
O encontro será realiza-
do no dia 29 de julho, das 
9h às 17h, na Faculdade 
Anhanguera de Pinda-
monhangaba, na Avenida 
Nossa Sra. do Bonsuces-
so. A programação é para 

Atletas da melhor idade 
que representarão Caçapa-
va nos Jori - Jogos Regio-
nais do Idoso - já estão se 
preparando. No total, 65 
atletas foram selecionados 
para representar a cidade 
na competição, que acon-

As meninas do time de 
vôlei sub-19 de Tauba-
té venceram São José 
dos Campos por 3 sets 
a 1, na final sub 21 dos 
Jogos Regionais de  
Caraguatatuba, nesta se-
gunda-feira, dia 17 de 
julho, e ficaram com o 

Olímpico de Londres, An-
dré enfrentou páreo duro 
contra Aigars Apinis, da 
Letônia. O atleta europeu 
liderou a primeira parte 
da prova toda, que iniciou 
com 11 atletas. Apinis par-
tiu para a segunda e deci-
siva rodada de lançamen-
tos e melhorou sua marca, 
atingindo 21,95m, que 
até então lhe dava o ouro, 
novo recorde do campeo-
nato e recorde europeu da 
prova.
André, nos seus três pri-

o dia todo e durante a tar-
de os educadores poderão 
participar de oficinas rela-
cionadas à alfabetização, 
ritmo do jardim da infân-
cia, consciência corporal e 
social com trabalhos ma-
nuais.
O encontro será gratuito e 
as inscrições podem ser re-
alizadas virtualmente por 
meio do link https://goo.
gl/forms/OKvnNXJzaX-
tDQCmU2. Haverá 200 
vagas, e no dia do evento 
é solicitada a doação de 1 
kg de alimento para uma 
inscrição solidária, cuja 
arrecadação será destinada 
ao Fundo Social de Soli-

tece de 9 a 12 de agosto 
em São Sebastião.
Os atletas participarão de 
12 modalidades diferentes 
adaptadas para o público 
idoso: atletismo, bocha, 
buraco, coreografia, dama, 
dominó, natação, voleibol 

título da competição,  
quebrando um jejum de 19 
anos (a última vez que o 
vôlei feminino de Taubaté 
venceu os Regionais foi 
em 1998).
Mais novas do que as ri-
vais, as taubateanas perde-
ram o primeiro set por 21 a 

meiros lançamentos, 
fez como melhor marca 
19,47m. Isso deu a ele a 
segunda colocação duran-
te a primeira parte da pro-
va. Na segunda e decisiva 
fase, onde somente os oito 
melhores tinham direito a 
mais três lançamentos, ele 
foi o último a lançar. Su-
perando o nervosismo e a 
pressão de estar atrás de 
seu adversário, ele acertou 
a mão, e no 4º lançamento 
cravou a histórica marca 
de 23,80m.

dariedade.
Segundo a diretora pe-
dagógica da Secretaria 
de Educação da Prefeitu-
ra, Luciana de Oliveira, 
o evento visa trabalhar o 
movimento nas escolas 
junto com a sensibilida-
de do olhar. “A intenção 
é prosseguir com a ini-
ciativa já que cada mês 
pretende-se ter uma ação 
diferente desta natureza”, 
afirma Luciana.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, com apoio da Fa-
culdade Anhanguera.

adaptado, truco, malha, tê-
nis de mesa e xadrez.
Os Jogos Regionais dos 
Idosos são um conjunto de 
eventos realizados no Inte-
rior e na Capital, promovi-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo. Além do in-
centivo à atividade física, 
envolvendo os integran-
tes da chamada “Melhor 
Idade”, o JORI tem como 
objetivo promover o lazer 
e a socialização às pessoas 
com mais de 60 anos.
O evento terá representan-
tes de 43 cidades do Lito-
ral Norte, Vale do Paraíba 
e Serra da Mantiqueira, a 
expectativa é que mais de 
2300 idosos participem 
dos jogos.

25, mas depois dominaram 
a partida e ganharam por 
25 a 15/ 25 a 16/ 25 a 16, 
fechando o jogo.
Após a comemora-
ção, o time volta to-
das as atenções para o  
Campeonato Paulista da 
modalidade.

Campanha do Agasalho distribui doações
no Santa Luzia e Tataúba

Famílias dos bairros Santa Luzia e Tataúba receberam nesta semana 
doações arrecadadas na Campanha do Agasalho. Roupas, calçados e 
cobertores foram distribuídos nos dois bairros beneficiando as comu-
nidades.

A Campanha do Agasalho prossegue até o final do mês e já arrecadou 
cerca de 20 mil peças. Com o tema “Roupa boa, a gente doa” a campa-
nha tem o objetivo de arrecadar o maior número possível de peças, no-
vas ou usadas, em boas condições de uso para aquecer a quem tem frio.

A Campanha é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parce-
ria com algumas instituições engajadas na ação.
Confira os pontos de coleta:
Corpo de Bombeiros (R. São Francisco, 888 - Vila Antônio Augusto 
Luiz)
Clube Jequitibá (R. José de Noronha Ferraz, 454 - Vila Resende)
Paço Municipal (R. Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão)
TW Espumas (Rod. Pres. Dutra, 130 - Parque Res. Maria Elmira)
LEAR (Rua Antonio Guedes Teixeira, 700 - Jardim Panorama )
Rede Simpatia  (R. Antonio Condino, 70 – Vila Santa Isabel)
(Avenida Almirante Tamandaré, 405 - Vila Menino Jesus)
(R. Antonio Guedes Teixeira, 700 - Jardim Panorama)
Shibata Supermercados (Rod. João Amaral Gurgel, 980 - Parque Res. 
Maria Elmira)
Supermercado Nelsinho (R. Arthur Portes, 101 - Vila Sao Joao)


