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A GAzetA dos Municípios

Tremembé receberá 
Circuito Sesc de Artes 

no dia 06 de maio

Taubaté lança feira literária 
infantil, em parceria com 

Monteiro Lobato

Fundo Social realiza espetáculo 
de dança solidário em Taubaté

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, por meio da secre-
taria de Turismo e Cultura, 

A Prefeitura de Taubaté 
lançou nesta terça-feira, 
dia 18 de abril, a Feira Li-
terária Infantil de Taubaté 
(FLIT), durante a abertura 
da 65ª Semana Monteiro 
Lobato no Teatro Metró-
pole. Na oportunidade, 
Taubaté celebrou parceria 
com a cidade de Monteiro 
Lobato e com o Governo 
do Estado, que juntos irão 
realizar o evento.
Será uma quinzena literária 
no mês de setembro, com a 
primeira semana de ativi-
dades na cidade de Mon-
teiro Lobato, e a segunda, 
de 11 a 17 de setembro, 
em Taubaté, na Avenida do 
Povo.
O objetivo é realizar uma 
grande feira envolvendo 
as cidades ligadas a vida 
do escritor Monteiro Lo-
bato, com atrações para o 
público infantil e infanto-
juvenil.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) realiza na próxima
terça-feira, dia 25 de abril, 
às 19h, no Teatro Metrópo-
le, o
espetáculo “Dança é Arte”. 
O ingresso é solidário e 
pode ser
trocado por papel higiêni-
co ou produto de limpeza, 
a partir das 17h na
bilheteria do Teatro.

convida a população para 
prestigiar o Circuito Sesc 
de Artes na cidade. O even-
to ocorrerá no dia 06 de 

A cerimônia de abertura e 
lançamento contou com a 
turma do Sítio do Picapau 
Amarelo, com interpre-
tação em homenagem ao 
escritor taubateano e com 
a Orquestra Sinfônica de 
Taubaté.
Semana Monteiro Lobato
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
de 18 a 23 de abril, a 65ª 
Semana Monteiro Lobato, 
no Sítio do Picapau Ama-
relo.
Além das atrações no Sítio, 
a programação ainda ofere-
ce encontros literários em 
outros pontos turísticos, 
como museus, bibliotecas 
e parques do município.
A obra “Serões de Dona 
Benta” será o tema de 
2017, após 80 anos de 
existência. O livro resgata 
o universo da curiosidade 
de Pedrinho, Narizinho e 
Emília, com experiências 

As apresentações ficam por 
conta do Integrarte Dança; 
Madre Ecologia;
Academia Dancer; Jeff 
Street; Impacto H2 e Gru-
po Olharte Dança.
Todo material arrecadado 
será distribuído a entidades 
assistenciais do
município.
SERVIÇO
Espetáculo Dança é Arte
Dia 25 de abril (terça-feira)

maio, na Praça da Estação, 
a partir das 16h. Veja pro-
gramação completa: www.
tremembeonline.com.br

realizadas no laboratório 
do Visconde de Sabugosa e 
Dona Benta contando para 
os netos sobre elemen-
tos da natureza: Ar, Água, 
Fogo e Terra. A obra tam-
bém chama a atenção para 
a questão do petróleo exis-
tente no Brasil.
A Semana Monteiro Loba-
to foi criada no início da 
década de 50 com a finali-
dade de divulgar as ideias 
do escritor e preservar 
sua memória. O evento já 
atingiu projeção nacional 
e conta com diversas ati-
vidades como exposição 
de fotos e vídeos, concur-
so de redação, oficinas de 
maquiagem, dobraduras, 
shows infantis e musicais, 
teatros, saraus, entre outras 
atividades para adultos e 
crianças.
Confira a programação 
completa no site: www.
taubate.sp.gov.br.

Horário: 19h
Local: Teatro Metrópole – 
Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro
Troca de ingresso: por pa-
pel higiênico ou produto de 
limpeza, a partir
das 17h, na bilheteria do 
Teatro
AS FOTOS ESTÃO DIS-
PONÍVEIS NA SALA DE 
IMPRENSA: www.tauba-
te.sp.gov.br

Paraibuna divulga
atrativos turísticos e
produtos típicos do

município em evento
realizado pelo Colégio

Jardim das Nações
de Taubaté

 Paraibuna participou de 
uma feira com foco em Tu-
rismo Sustentável, durante 
a realização da 47ª Festa 
de Aniversário do Colé-
gio Jardim das Nações, 
em Taubaté, realizada em 
08 de abril, no prédio do 
Ensino Infantil e Funda-
mental I e II, da referida 
unidade escolar. O tema 
Turismo Sustentável foi 
sugerido pela UNESCO 
(Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura),
     A turismóloga Elaine 
Nogueira, funcionária da 
Diretoria de Turismo de 
Paraibuna, falou sobre a 
satisfação de representar 

o município no evento. 
“A participação na feira 
foi muito importante por-
que conseguimos divulgar 
o nosso Município, falar 
sobre os eventos já pre-
vistos para este ano em 
Paraibuna, além da divul-
gação dos produtores e 
produtos paraibunenses, 
por meio da degustação  
e venda desses produtos”, 
enfatiza.
      Segundo Elaine, o pú-
blico também ficou encan-
tado em ver a paçoca ca-
seira de Paraibuna ser feita 
no local pela produtora pa-
raibunense, Maria Lúcia 
de Campos Souza “Malu”. 
Além dela, também esteve 

em Taubaté o jovem Pedro 
Barbosa, que ajudou a pro-
pagar Paraibuna, passando 
informações ao público 
sobre os atrativos turísti-
cos e culturais disponibili-
zados no município.
      Os organizadores do 
evento agradeceram a par-
ticipação de Paraibuna e 
reiteraram que a divulga-
ção turística do município 
e das demais cidades par-
ticipantes ajudaram a enri-
quecer o conteúdo lúdico e 
pedagógico do evento.
    Ainda de acordo com 
os organizadores, a fes-
ta foi um sucesso e re-
cebeu muitos elogios 
dos alunos, pais, pro-
fessores e funcionários.  
A variedade de atividades 
e a grandeza de conteúdo 
apresentados durante o 
evento foram alguns dos 
pontos positivos; os par-
ticipantes ficaram felizes 
em ver que as famílias es-
tão conhecendo e gostan-
do das diversas opções de 
turismo sustentável nas ci-
dades do Vale do Paraíba.
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Miscelânea
Curiosidades

Qual é a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoa que acha que verduras, legumes e hortaliças são a mes-
ma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas diferenças entre estes 
tipos de alimentos. 
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar alimentos 
verdes, como folhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte 
deste grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o re-
polho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Tratam-se de alimentos 
salgados dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e as lentilhas. Outros frutos que fazem parte deste grupo são o 
pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as verduras e 
os legumes, Tratam-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser chamados 
de hortaliças, todos os alimentos produzidos para consumo familiar ou em larga 
escala. Os legumes e verduras são extremamente importantes para uma alimenta-
ção saudável. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Além disso, apresentam 
poucas calorias e muita água. Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam 
formadas de água. Estes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo 
B, potássio, cálcio, ferro e magnésio. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargos, 
tomates, couve-flor, brócolis, etc.
***
As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o 
processo de envelhecimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante, reforça os 
vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, responsáveis pela toxina e pelo aspecto 
jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias de jabuticaba é a dose ideal. Você 
também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela noite. 
A mulher, só de “butuca”, ouve-o repetir várias vezes o nome da outra. Na manhã 
seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma égua que estou botando a maior fé na 
corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara mais 
fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar com 
você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte e não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de 
que ela não vá se levantar).
***
Sorria agora, pois ma velhice não terás dente!
Não ligue pra vida, pois ela não tem telefone!
Não pare pra pensar, pense andando!
E se o sonho acabou, não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encon-
tra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura exata que as Leis da 
Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos 
compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, 
aquelas outras que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, 
afim de que aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência 
é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge 
como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um 
enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, 
cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio 
do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus 
consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, 
observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, 
pois, se quisermos ser abençoados.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria 
sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo es-
colher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não 
têm vida própria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser apren-
dido. Não tem nada a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está 
relacionado à sensação de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até 
Jesus, aqui na Terra, teve seu calvário para depois, ressuscitar.

Pensamentos, provérbios e citações

Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior glória.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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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.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Escola do Trabalho do Santa 
Tereza abre inscrições para 

o curso de Digitação

Secretaria de Cultura de Ilhabela 
e Pontos MIS apresentam

programação do mês

A unidade da Escola do 
Trabalho do Santa Tereza 
está com inscrições aber-
tas para o curso gratuito 
de Digitação. São cinco 
vagas disponíveis por pe-
ríodo. O início do curso 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci – Fun-
dação Arte e Cultura de 
Ilhabela – apresenta nesta 
semana, a programação do 
projeto Pontos MIS (Mu-
seu de Imagem e Som). 
Até o dia 29 de abril ha-
verá a apresentação gra-
tuita de dois filmes: Argo 
e O Mercador de Veneza. 
As sessões acontecem na 
Biblioteca e Videoteca 
Municipal Prefeita Nilce 
Signorini, na Barra Velha.
O longa “Argo”, produzido 
pelo diretor Ben Affleck, 
em 2012, nos Estados Uni-
dos, possui 130 minutos 
de duração. A história con-
tada é a de seis americanos 
que ficaram refugiados na 
embaixada canadense em 

está previsto para o dia 3 
de maio, e as aulas aconte-
cerão as segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 10h e 
das 13h às 15h.
Esse curso aceita candi-
datos a partir dos 14 anos. 

Teerã (capital do Irã), du-
rante a crise do país em 
1980. Um agente da CIA 
decide fazer um filme fic-
tício como estratégia para 
resgatá-los. A classifica-
ção do filme é de 14 anos. 
Já o longa “O Mercador de 
Veneza”, dirigido por Mi-
chael Radford, em 2004, 
nos Estados Unidos, tam-
bém possui 130 minutos 
de duração. Neste longa, 
que se passa na cidade de 
Veneza, na Itália do sécu-
lo XVI, o empréstimo de 
três mil ducados (moeda 
antiga utilizada na Euro-
pa), feito pelo personagem 
Antonio, é o ponto central 
do enredo. Se não for pago 
em três meses, resultará 
em uma cobrança de ju-
ros absurda: um pedaço 

Na inscrição é necessário 
apresentar cópia do RG e 
comprovante de endereço.
A unidade fica na rua An-
tônio da Silva Lobo, 1360. 
Mais informações pelo te-
lefone 3622- 1170.

da própria carne de An-
tonio deverá ser entregue 
a Shylock, o credor dos 
ducados. O caso é levado 
à corte para que se defina 
se a condição será mesmo 
executada. A classificação 
do filme é de 14 anos. Para 
participar da programação 
basta se dirigir à Bibliote-
ca e Videoteca Municipal 
Prefeita Nilce Signorini, 
que fica na avenida Prin-
cesa Isabel, nº 2626, na 
Barra Velha.
O Pontos MIS é um pro-
grama de circulação e di-
fusão audiovisual que visa 
promover a formação de 
público e a circulação de 
obras do cinema, estabele-
cendo parcerias para criar 
pontos de difusão audio-
visual espalhados pelo Es-
tado. O programa é uma 
parceria entre o Museu da 
Imagem e do Som (MIS) e 
as cidades do Estado.
Confira a programação 
completa: 24/04 – Segun-
da-feira
9h – Argo
25/04 – Terça-feira
9h – O Mercador de Vene-
za
26/04 – Quarta-feira
19h30 – Argo
29/04 – Sábado
10h – Argo
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Evento da Concessionária 
Tamoios em Paraibuna

incentiva o plantio de mudas 
para proteção de nascentes 

do Vale do Paraíba

O projeto prevê o plantio 
de 420 mil árvores e con-
tará com a participação de 
autoridades
     A Concessionária Ta-
moios realizou, nesta se-
mana, um plantio de mu-
das, dando continuidade 
ao seu Projeto Tamoios, 
que alcançará 420 mil mu-
das plantadas nos próxi-
mos 2 anos. O evento será 
realizado no Sítio Renas-
cença, propriedade de um 
casal de produtores rurais 
de Paraibuna, um dos sele-
cionados para o projeto.
     A ação marcará o final 
da primeira temporada de 
plantio, sempre realizada 
em estações chuvosas. Até 
agora já foram plantadas 
cerca de 120 mil mudas, 
protegendo as nascentes 
da região do Vale do Pa-
raíba e buscando unir os 
fragmentos isolados de 
florestas nativas.
    Os ganhos vão desde a 
recuperação das áreas de 
preservação permanente 

(APPs), passando por au-
mento da biodiversidade, 
proteção de encostas con-
tra erosão, até o seques-
tro de carbono contra o 
aquecimento global. Para 
os proprietários rurais, o 
ganho é imediato com a 
valorização e a regulariza-
ção da área, já que o proje-
to contempla as diretrizes 
do Código Florestal e do 
Cadastro Ambiental Rural 
– CAR. Árvores frutíferas 
e outras espécies, todas 
nativas da Mata Atlânti-
ca, são consideradas nesse 
plantio, visando um futuro 
ganho econômico para es-
ses produtores, mantendo 
a floresta em pé.
     O desenvolvimento e a 
implementação do Projeto 
Tamoios estão à cargo da 
ONG Corredor Ecológico, 
que tem uma metodolo-
gia que contempla desde 
a mobilização social de 
produtores e comunidade 
do entorno até a formação 
de corredores ecológicos. 

A ONG realiza as escolhas 
de áreas, se articulando 
com as prefeituras e lide-
ranças locais, se encarrega 
das escolhas de espécies, 
plantio, proteção das mu-
das (cerca para proteger do 
gado e ação contra formi-
gas) e o acompanhamento 
da fase inicial do cresci-
mento. Essa parceria re-
presenta 80% do total das 
mudas a serem plantadas.
    “O plantio de hoje 
simboliza e caracteriza o 
envolvimento de várias 
Partes Interessadas (Stake-
holders) no desenvolvi-
mento do projeto, finan-
ciado e coordenado pela 
Tamoios”, afirma Marcelo 
Stachow – presidente da 
Concessionária Tamoios.
     Aproveitando o evento 
do plantio, haverá o lan-
çamento do “Programa 
de Mobilização Socioam-
biental: O verde e o azul 
no Vale – Caminhos da 
Mata Atlântica”, um proje-
to voltado para a formação 
da consciência ambiental 
de alunos do 4º e 5º anos 
da rede pública do Ensino 
Fundamental do municí-
pio de Paraibuna.
        Informações sobre a 
Rodovia dos Tamoios po-
dem ser obtidas por meio 
do site: www.concessiona-
riatamoios.com.br e Twit-
ter: https://twitter.com/Ta-
moios099.

Startup Weekend Taubaté 
recebe 16 projetos

ACIT leva associados para 
visitar a feira Hair Brasil

Uma maratona de ativida-
des com 54 horas de dura-
ção e o desenvolvimento 
de 16 projetos. Este foi o 
saldo do Startup Weeke-
nd Taubaté, maior evento 
de empreendedorismo do 
mundo realizado entre os 
dias 7 e 9 de abril na Fa-
culdade Dehoniana.
O evento contou com 125 
participantes e o apoio de 
19 mentores de São Pau-
lo, Taubaté, São José dos 
Campos e Itajubá (MG), 
entre demais cidades da 
região.
O projeto vencedor do 
Startup Weekend Taubaté 
é o “Raízes”, uma plata-
forma (marketplace) com 
o objetivo de conectar 
pequenos produtores lo-
cais com um mercado de 
consumidores. O proje-
to nasceu com a missão 

Na próxima segunda-feira, 
24 de abril, a Associação 
Comercial e Industrial de 
Taubaté (ACIT) oferece 
mais um benefício e leva 
os associados para visitar 
a Hair Brasil, maior feira 
do setor de cabelos, bele-
za e estética no país, que 
acontecerá no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.
A feira está na 16ª edição 
e para esse ano a organiza-
ção do evento traz em sua 
programação congressos, 
seminários e workshops 
para que os profissionais 
possam conhecer técnicas 
mundiais, além de conferir 
as novidades da indústria e 
falar direto com seus for-

de levar até os consumi-
dores de todo o Brasil, 
produtos e sabores regio-
nais. A equipe responsá-
vel ganhou três meses de  
participação no coworking 
do Parque Tecnológico 
de São José dos Cam-
pos, para aprimoramento. 
Coworking é um modelo 
de trabalho que se baseia 
no compartilhamento de 
espaço e recursos de escri-
tório.
Do total de participantes, 
25% se inscreveu como 
desenvolvedor; 25% como 
designer e 50% como ne-
gócios. Outros Startup 
Weekends ocorreram si-
multaneamente em Paris, 
na França; Katmandu, no 
Nepal; em quatro cida-
des dos Estados Unidos; 
Roma, na Itália; e em ou-
tras cidades ao redor do 

necedores, trocando expe-
riências e desenvolvendo 
ideias. É uma oportunida-
de única para conhecer o 
que será tendência e trazer 
em primeira mão as novi-
dades para os clientes.
As vagas são abertas a 
todos, mas limitadas, e 
cada empresa pode le-
var até três pessoas.  
Associados ACIT tem des-
conto e pagam R$ 25 por 
pessoa. A saída está pre-
vista para às 7h30 com 
embarque na Praça Mon-
senhor Silva Barros. Os 
interessados devem entrar 
em contato com a ACIT 
para realizar a inscrição, 
que pode ser feita pelo 

planeta.
O objetivo principal de um 
Startup Weekend é colocar 
os aprendizes em contato 
com situações reais pelas 
quais passa um empreen-
dedor de startups, objetivo 
cumprido na íntegra, de 
acordo com a organização 
do evento.
O Startup Weekend teve 
o apoio da Prefeitura de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação. Tam-
bém apoiaram o evento 
a Fatec de Taubaté,  
Faculdade Dehoniana, 
CIESP de Taubaté, Unitau, 
Etep, Parque Tecnológi-
co de São José dos Cam-
pos, Vale Empreender,  
Anhanguera, Anjos do 
Brasil, Quero Educação e 
ainda diversos patrocina-
dores.

telefone (12) 2125-8210, 
whatsapp (12) 99189-
7964 ou ainda pelo email 
cursos.acit@taubate.com.
br.
Maiores informações da 
visita podem ser obtidas 
diretamente na ACIT e 
sobre a feira no site www.
hairbrasil.com. 
Serviço
Feira Hair Brasil – Expo 
Center Norte São Paulo
Data: 24 de abril - segun-
da-feira
Horário de saída: 7h30
Local: Praça Monsenhor 
Silva Barros, 57 – Centro 
– Taubaté
Informação e inscrição: 
(12) 2125-8201.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 135, Termo nº 6539
Faço saber que pretendem se casar ADILSON DA COSTA ROLA e LUCIA 
XAVIER DA CUNHA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé - SP, nascido em 15 de novembro de 1947, de profissão aposentado, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contra-
ente, filho de INACIO DA COSTA ROLA, falecido em Tremembé/SP na data de 
14 de janeiro de 1996 e de MARIA DE LOURDES RIBEIRO ROLA, falecida 
em Taubaté/SP na data de 30 de junho de 2014. Ela é natural de Pindamonhan-
gaba - SP, nascida em 3 de julho de 1954, de profissão aposentada, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua André Geraldo da Silva, nº 133, 
Centro, filha de WILSON SOLANO DA CUNHA, falecido em Taubaté/SP na 
data de 13 de outubro de 1978 e de JENNY XAVIER DA CUNHA, falecida em 
Taubaté/SP na data de 14 de abril de 2004. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2017 – PLANO DIRETOR

Em atendimento ao Artigo 40, parágrafo 4, inciso I, da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e visando proporcionar a trans-
parência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação po-
pular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 06/17, a Câ-
mara Municipal de Monteiro Lobato CONVOCA e CONVIDA toda 
a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do 
Projeto de Lei do Plano Diretor do Município de Monteiro Lobato 
– SP,  que será realizada, a partir das  17hs30mim do dia 02 de 
maio de 2017, no Plenário da Câmara Municipal.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de departamento pessoal (para pessoas 
com deficiência)
Motorista de motor a diesel (para pessoas com 
deficiência)
Auxiliar de jardinagem
Buerista
Operador de motosserra
Operador de trator agrícola
Terapeuta ocupacional

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H



21-22-23-24 de abril de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda
realiza melhorias na

sinalização de trânsito

Nas últimas semanas, o 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou diver-
sas melhorias para deixar 
o tráfego mais seguro e 
fluido na cidade.
A equipe de ações educa-
tivas esteve na Rua 07 de 
Setembro, visando iden-
tificar a demanda de es-
tacionamento irregular 
operada por guardadores 
de carros clandestinos, en-
quanto a equipe de sinali-

zação horizontal realizou 
a revitalização da faixa 
de pedestre próximo ao 
Mercado Municipal e pin-
tou uma faixa nova na rua  
Treze de Maio, no Cris-
pim, para melhor traves-
sia dos alunos da Escola 
Municipal Manoel César 
Ribeiro. Ainda naquele lo-
cal, a equipe fez a pintura 
da faixa de embarque e de-
sembarque de alunos, be-
neficiando também aque-
les que vão de condução à 

escola.
Outra ação no centro da 
cidade foi a implantação 
de placa informativa e re-
adequação do semáforo 
no cruzamento da Av. Jor-
ge Tibiriçá com a Rua Dr. 
Fontes Junior.
A área rural também rece-
be atenção das equipes do 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura. Na última 
semana, foi feita a manu-
tenção de placas na Estra-
da do Pinhão do Borba.

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.


