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A GAzetA dos Municípios

Tremembé oferece áreas 
para chegada de novas 

empresas

1º Festival Nacional de 
MPB “Celly Campello”

começa nesta sexta-feira

Centro Pop de Taubaté
realiza festa junina

exclusiva para usuários 
atendidos

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secreta-
ria de Assuntos Jurídi-
cos e Desenvolvimento  
Econômico, está reali-
zando a doação de áreas 
para atrair novas indús-

O 1º Festival Nacional de 
MPB “Celly Campello” 
começa nesta sexta-feira, 
23 de junho, com 10 mú-
sicas se apresentando na 
primeira noite de elimina-
tórias. No sábado, dia 24, 
acontece a segunda noite 
de eliminatórias, com mais 
10 músicas e no domingo, 
dia 25, a grande final com 
as 10 classificadas.

O Centro Pop (Centro de 
Referência Especializado 
para População em Situ-
ação de Rua), de Tauba-
té, realiza no próximo dia 
23 de junho, às 14h, uma 
festa junina exclusiva para 
os usuários atendidos. Na 
ocasião também serão co-
memorados os três anos 
de implantação do serviço, 
completados no dia 28 de 
maio.
A festa junina, que já é re-
alizada há 3 anos, viabili-
za a confraternização das 
pessoas em situação de 
rua, junto aos funcionários 
e a rede socioassistencial, 
proporcionando momen-
tos de descontração e la-
zer, com música e comida 
alusivas às festas típicas 

trias para o município.  
O objetivo desta ação 
é a geração de empre-
gos e o aumento da  
arrecadação de impos-
tos compartilhados vi-
sando realização de  

A comissão organizado-
ra recebeu 143 inscrições 
para o Festival.  Uma co-
missão de triagem, com-
posta por músicos e com-
positores, pré-selecionou 
as 20 canções que se apre-
sentarão neste final de se-
mana, na Praça Santa Te-
rezinha. As apresentações 
começam sempre às 20h.
Para estipular a ordem e 

da época.
O atendimento do Centro 
Pop acontece através da 
busca espontânea do usu-
ário pelo serviço e através 
das abordagens realizadas 
por orientadores sociais. 
Também podem ser fei-
tas denúncias de segun-
da a domingo, das 8h às 
20h, através do telefone 
3621-7002. Após as 20h, o 
atendimento é direcionado 
para o Abrigo Institucional 
no 3621-6026.
Nessa época de tempera-
turas mais frias, a abor-
dagem foi estendida até 
as 22h, de segunda a sex-
ta-feira, até o dia 31 de 
agosto. O Centro Pop fica 
na rua Vicente Santoro s/n, 
Parque Sabará.

obras futuras em be-
nefício da população.  
Os interessados de-
verão habilitar-se  
através do site oficial da 
prefeitura em: www.tre-
membe.sp.gov.br

datas das apresentações, 
todas as 20 músicas farão 
parte de uma única lis-
ta que respeitará a ordem 
alfabética dos nomes dos 
compositores de cada mú-
sica.
A avaliação dos três dias 
de concurso será realizada 
por uma comissão julga-
dora, composta por 05 ju-
rados que irão considerar 
itens como melodia, har-
monia, arranjo e letra.
Como cachê de partici-
pação e ajuda de custo o 
Festival irá agraciar os 10 
selecionados de Taubaté 
e região (raio de até 100 
km de distância) com um 
cachê de R$ 1.500,00 e os 
10 escolhidos das demais 
regiões do país com R$ 
2.000,00.
No domingo, dia da final, 
antes das apresentações 
musicais, a família de 
Celly Campello será ho-
menageada e, encerrando 
a noite, a banda Recruta 
Zero irá animar ainda mais 
o público com covers e 
versões de grandes clás-
sicos dos gêneros rock e 
pop.
O 1º Festival Nacional de 
MPB “Celly Campello” 
terá transmissão ao vivo 
pelo Facebook e pela Rá-
dio Unitau (107,7).

O Centro – Com um aten-
dimento mensal de 500 
usuários, o local é refe-
rência para o convívio 
grupal e o desenvolvi-
mento de relações de so-
lidariedade, afetividade 
e respeito. As ações de-
senvolvidas por meio das 
intervenções técnicas e  
intersetoriais tem por fi-
nalidade o alcance da au-
tonomia, estreitamento de 
vínculos familiares e parti-
cipação social à população 
atendida. Além disso, tam-
bém são realizados enca-
minhamentos para cursos 
profissionalizantes e traba-
lho, higiene e alimentação, 
acolhimento com pernoite 
no Abrigo Institucional, 
entre outros.

Fundação Cultural
“Benedicto Siqueira e

Silva” está com inscrições 
abertas para Projetos

Culturais (2º semestre/2017)

 Os interessados em cadas-
trar seus projetos culturais 
na Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva – 
referente ao 2º semestre 

de 2017 – deverão inscre-
vê-los no período de 19 a 
30 de junho, das 9h às 12h 
e das 13h às 20h, na sede 
da Fundação Cultural, ao 

lado da Igreja Matriz, no 
Centro de Paraibuna. Tele-
fones: 3974-0716 / 3974-
0717.
     É importante que os 
candidatos (as) leiam o 
Edital Nº 10/2017, antes 
de efetuarem a inscrição. 
O referido edital trata do 
processo de seleção de 
projetos culturais de for-
mação nas áreas de mú-
sica, artes cênicas, artes 
plásticas, literatura, cine 
foto e vídeo, folclore e tra-
dições populares e arquivo 
e patrimônio histórico a 
serem executados no se-
gundo semestre de 2017.
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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

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no preparo 
do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária nacional e interna-
cional. As folhas são usadas normalmente secas, já que têm um forte aroma e sabor, 
podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas e ensopados, mas o que muita gente não 
sabe é que são ricas em propriedades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de 
louro são potássio, fibras, hidrato de carbono, vitaminas B6 e C, magnésio e ácido 
fólico, entre muitos outros. Com propriedades antiinflamatórias, diuréticas, antirreu-
máticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro é uma 
excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como gastrite, úlcera, gases 
e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo 
menstrual, dores de cabeça, reumatismo, infecções de ouvido e na pele. Suas proprie-
dades expectorantes o tornam remédios poderosos contra a gripe e resfriados, pois 
limpam as vias respiratórias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e 
a ansiedade.

Humor

No tribunal o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o Juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encon-
trar pela frente e atira ma minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa...
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com o nosso 
cachorrinho...
***
A professora pergunta ao aluno:
- Que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados:
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?

Mensagens

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você se lembra dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade quem te trará como opção.
***
Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. 
Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração tornou-se uma reação comum 
e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a velocidade. 
Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, en-
contra-se na direção certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos 
dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é 
um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais natural que quei-
ramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos regredindo, estamos 
consolidando e descansando. O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito 
no que diz respeito à caridade e a compreensão, mas somos principiantes em relação 
à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando 
e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentimos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril. 
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que e bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precisa de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

Comad promove semana 
de reflexões sobre uso de 

drogas em Taubaté
O Comad (Conselho Mu-
nicipal de Política sobre 
Drogas) de Taubaté pro-
move, a partir de quinta-
feira, dia 22 de junho, a III 
Semana de Reflexões: Uso 
Abusivo de Álcool e Ou-
tras Drogas.
As atividades acontecem 
até o próximo dia 28 e 
envolvem diversas ações, 
entre audiência pública, 
passeio ciclístico, orienta-
ções à população e rodas 

de conversa com especia-
listas. Programação:
22 de junho – Câmara Mu-
nicipal
19h – Audiência pública 
– Dependência Química e 
os tipos de internação: lei 
10/2016
25 de junho – Passeio Ci-
clístico
8h – Saída do 5º BPMI e 
chegada no Sedes
27 de junho – Praça Dom 
Epaminondas

9h às 17h – Estandes para 
atendimento à população
28 de junho – Auditório do 
Departamento de Letras e 
Serviço Social da Unitau
13h30 às 15h30 – Roda 
de conversa “Drogas, Po-
líticas Públicas e Direitos 
Humanos” com o histo-
riador e redutor de danos 
Myro Rolim (inscrições 
pelo email comadtauba-
te@hotmail.com – limite 
de 100 inscrições)
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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  - Tremembé, 21 de Junho de 2017

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 22/06/2017.
Protocolo : 19 - 14/06/2017
Devedor : ANA ROSA RABELO
Documentos : CPF 049.593.098-90
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

Protocolo : 20 - 14/06/2017
Devedor : JOAO LUIZ RIBEIRO FLORENCIO
Documentos : CPF 057.913.308-71
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 24 - 14/06/2017
Devedor : JAQUELINE JOICE LEMES
Documentos : CPF 447.248.348-38
Espécie : DM
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 26 - 14/06/2017
Devedor : CINTIA FERNANDA MIRANDA
Documentos : CPF 325.065.488-40
Espécie : NP
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 28 - 14/06/2017
Devedor : ADRIELE APARECIDA DOS SANTOS
Documentos : CPF 055.669.651-48
Espécie : NP
Faixa de Ref. 1

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 151, Termo nº 6571
Faço saber que pretendem se casar CELSO APARECIDO ALVES DOS SAN-
TOS e ELAINE CRISTINA CESARIO, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de setembro de 1974, de profissão 
operador de máquinas, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rodovia Alvaro Barbosa de Lima Neto, nº 1428, dos Guedes, nesta cidade, fi-
lho de JOÃO ALVES DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de 
janeiro de 2012 e de DIRCE DE OLIVEIRA SANTOS, de 73 anos, nascida na 
data de 6 de outubro de 1943, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de março de 1976, 
de profissão assistente de recursos humanos, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO FERNAN-
DO CESARIO, falecido em Tremembé/SP na data de 12 de junho de 2002 e 
de SEBASTIANA DA SILVA CESARIO, de 70 anos, nascida na data de 20 de 
janeiro de 1947, residente e domiciliada 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 152, Termo nº 6572
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ LUIZ PROLUNGATTI MORAIS e 
CAROLINE DE SIQUEIRA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Pindamonhangaba - SP, nascido em 26 de fevereiro de 1990, de profissão 
autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de BENEDITO MORAIS, de 62 anos, nascido na data de 2 
de setembro de 1954 e de MARIA APARECIDA PROLUNGATTI DA SILVA, 
de 70 anos, nascida na data de 1 de janeiro de 1947, residentes e domiciliados em 
Pindamonhangaba/SP, naturais de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Tauba-
té - SP, nascida em 5 de julho de 1994, de profissão autônoma, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada Rua Amarilis, nº 63, Residencial Flor do Vale, 
nesta cidade, filha de PEDRO JOSÉ DA SILVA, de 61 anos, nascido na data de 
22 de maio de 1956, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural 
de Riacho das Almas/PE e de IRACI INÊS DE SIQUEIRA, de 51 anos, nascida 
na data de 3 de janeiro de 1966, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/
SP, natural de Cachoeira Paulista/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.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCÃO DE
EMPREGOS  DE 

TAUBATÉ

VAGAS URGENTES :

TÉCNICO ROBÓTICA INDUS-
TRIAL
Para empresa do segmento automo-
tivo, o candidato deve ter 6 meses de 
experiência na função.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Para empresa do segmento automo-
tivo, o candidato deve ter curso ou 6 
meses de experiência na função.

———————

COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE AUTOS –
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA – 
CURSANDO TECNÓLOGO EM 
LOGÍSTICA
GERENTE DE RESTAURANTE – 
REDE HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES 
– EXP. EM GERÊNCIA DE SU-
PERMERCADO
AUXILIAR DE VENDAS
COZINHEIRA
ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO
ELETRICISTA DE MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS
ENCANADOR PREDIAL
ESTAGIO DE ENGENHARIA CI-
VIL
GARÇOM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NA-
CIONAIS E IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
FARMACÊUTICO – URGENTE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VENDEDOR – COM EXP. EM 
VENDAS DE VEÍCULOS – UR-
GENTE
INSTALADOR DE ALARME RE-
SIDENCIAL
MECÂNICO DE REFRIGERA-
ÇÃO AUTOMOTIVA
ANALISTA DE RECRUTAMEN-
TO E SELEÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILIDA-
DE
COSTUREIRA
ENFERMEIRA DO TRABALHO
FERRAMENTEIRO
LAVADEIRA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM
PASSADEIRA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDERE-
ÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-
6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.
gov.br

VAGAS DISPONÍVEIS
PAT DE TAUBATÉ

Eletricista de Veículos Automoto-
res (para pessoa com deficiência)
Cozinheiro Restaurante
Mecânico de Suspensão
Técnico em Nutrição

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao públi-
co: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse 
em cadastrar vagas abertas  entrar 
em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com

Prefeitura de Pinda
continua preparativos 
para Festival Junino

O 4º Festival Junino será 
realizado neste final de 
semana, no km 11 da Ro-
dovia Dr. Caio Gomes Fi-
gueiredo, acesso à estrada 
da Pedreira Anhanguera. 
Os preparativos seguem a 
todo o vapor, por parte dos 
organizadores – Prefeitura 
e núcleos turísticos do Ri-
beirão Grande e do Piracu-
ama – e, durante o feriado, 
a estrutura para a festa co-
meçou a ser montada no 
local.
Além da parte estrutural, 
a Prefeitura fez a pintura 
da sinalização da estrada 
e limpeza de vegetação, 
para maior segurança dos 
visitantes do evento.
O Festival Junino visa 
promover a região turis-
ticamente, envolvendo os 
empresários e valorizando 
a cultura popular, por meio 
das manifestações folcló-
ricas, comidas e bebidas 
típicas das festas juninas. 
Municípios da região são 
parceiros do festival, in-
crementando a progra-
mação e a divulgação do 
potencial turístico de Pin-
damonhangaba.
Outra atração do festival 
é o Trem do Forró, um 
produto turístico de lazer, 
formatado para atender o 
Festival Junino por meio 
de um passeio, com muita 
dança ao som do forró, até 
o local do evento. A atra-
ção é realizada por meio 
da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, que vende 
os ingressos em sua esta-

ção. Neste ano, ida e volta 
saem a R$12.
Os horários do trem são: 
sexta-feira (23): 18h e 
20h; sábado (24), 13h, 
15h30 e 18h; e domingo 
(25), 9h30, 13h e 17h.
As atrações culturais e 
shows serão as grandes 
atrações do festival, que 
tem entrada gratuita. Apre-
sentações de quadrilhas ju-
ninas da EE Alfredo Pujol, 
Ferroviária e do CCI Vila 
Rica de Pinda, Bonecões 
do Vale (Caçapava), Ca-
pitão Zé e Carunxú di Mío 
(Queluz), Bloco Zé Perei-
ra e bonecões (São Bento 
do Sapucaí), são algumas 
das atrações do evento, 
que terá ainda a quinta 
edição da feira de artesa-
nato Arte Encanto, com o 
melhor do artesanato de 
Pindamonhangaba.
O 4º Festival Junino será 
realizado na sexta-feira 
(23), das 19h às 23h30; 
sábado (24), das 13h às 
23h30; e domingo (25), 
das 11h às 23h30.
Programação
Sexta-feira, 23 de junho
18h e 20h – Trem do Forró
19h – Abertura com a par-
ticipação especial da Qua-
drilha Junina da EE Dr. 
Alfredo Pujol, de Pinda-
monhangaba
20h – Apresentação da 
Quadrilha de Bonecões do 
Vale, de Caçapava
21h30 – Show Regional – 
Banda 8 Segundos
Todos os dias: Feira de Ar-
tesanato Arte Encanto

Sábado, 24 de junho
Das 12h às 18h – Brinque-
dos infláveis e participa-
ção dos personagens Alvin 
e os Esquilos, Pepa Pig e 
Galinha Pintadinha e sua 
turma
13h, 15h30, 18h – Trem do 
Forró
13h – Almoço ao som da 
Banda André e Andresa
15h – Apresentação de 
Quadrilha Junina de Santo 
Antônio do Pinhal
16h – Apresentação Cultu-
ral Ziriguidum
17h – Apresentação de 
Quadrilha Junina do CCI 
Vila Rica, de Pindamo-
nhangaba
19h – Apresentação de 
Quadrilha Junina da AA 
Ferroviária, de Pindamo-
nhangaba
20h – Manifestação Cultu-
ral Quadrilha Junina Capi-
tão Zé e participação dos 
quadrilheiros Carunxu di 
Mío, de Queluz
21h30 – Show da Banda 
Chapéu Brasil
Todos os dias: Feira de Ar-
tesanato Arte Encanto
Domingo, 25 de junho
9h30, 13h, 17h – Trem do 
Forró
11h – Missa Sertaneja com 
Padre Gonçalves e Banda 
Gold
Das 12h às 18h – Brinque-
dos infláveis e participa-
ção dos personagens Alvin 
e os Esquilos, Pepa Pig e 
Galinha Pintadinha e sua 
turma 13h – Almoço ao 
som da Banda Sarados
15h – Banda Bruno e Yago
17h – Apresentação Cultu-
ral Ziriguidum
18h – Manifestação Cul-
tural com o Bloco do Zé 
Pereira e os Bonecões, de 
São Bento do Sapucaí
19h – Show com o cantor 
César
21h30 – Banda Rodeio
Todos os dias: Feira de Ar-
tesanato Arte Encanto 

Equipe de Ginástica
Artística de Taubaté
participa da Copa

São Paulo
A equipe de Ginástica 
Artística de Taubaté este-
ve, neste último domingo  
(18), em São Bernar-
do para participar da 
1° fase da Copa São 
Paulo da modalidade.  
O destaque ficou por conta 
da jovem Mayumi Nari-
zawa, que conquistou o tí-
tulo de campeã pré-infan-
til intermediário.
A equipe segue treinan-
do como preparação para 

os Jogos Regionais, que 
acontecerá em julho, na 
cidade de Caraguatatuba.
Resultados da 1ª fase da 
Copa São Paulo de Ginás-
tica Artística
Nível Intermediário:
Isabela Ramos – 3º lugar 
(Juvenil)
Giovanna Dionysio – 4º 
lugar (Juvenil)
Stephany dos Santos – 3º 
lugar (Infantil)
Lívia Santana – 4º lugar 

(Infantil)
Mayumi Narizawa – 1º lu-
gar (Pré-infantil)
Nível Iniciante:
Marissa Verdasca – 5º lu-
gar (Pré-infantil)
Maria Isabela – 8º lugar 
(Infantil)
Bárbara dos Santos – 7º 
lugar (Infantil)
Ana Vitória – 6º lugar (In-
fantil)
Manuela Arena – 4º lugar 
(Juvenil)

CRÉDITO   FÁCIL  E SEM BUROCRACIA  
DE 15  A  260 MIL 

SEM CONSULTA AO SPC E SERASA.   PARA  ABRIR  NEGÓÇIOS, 
COMPRAR  IMÓVEL,  PAGAR DÍVIDAS,  FAZER CAPITAL DE GIRO  
PARA PESSOAS FÍSICAS  JURÍDICAS PARA TODO BRASIL  DIARIA-
MENTE DE 08: AS 20HS.  OBS: NÃO COBRAMOS TAXA DE SEGURO 
FIANÇA.

EXEMPLOS:
CRÉDITO               PRESTAÇÃO

15 MIL................... R$108,00
20 MIL................... R$134,00
30 MIL................... R$198,00
40 MIL................... R$254,00

EXEMPLOS:
CRÉDITO               PRESTAÇÃO
50 MIL................... R$298,00
60 MIL................... R$347,00
70 MIL................... R$426,00
80 MIL................... R$505,00
90 MIL................... R$594,00

********  VEJA OUTROS  VALORES********
PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO

 (0xx31) 3588.2454    (0XX31) 98300.9235 (claro)
 (0XX31) 99368.4197 (Tim)  (0XX31)98916.4533 (oi) 

(0XX31)99590.4678 (vivo)
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Paratletismo de Taubaté
conquista 5 ouros no 
Grand Prix de Berlim

Pinda tem ótimos resultados 
no Troféu Destaque e Copa SP

de Ginástica Artística

Pamo Cidade Jardim
reabre para atendimento

em Taubaté

A equipe de Taubaté de 
paratletismo, do projeto 
Esporte para Todos, ga-
rantiu cinco medalhas de 
ouro e estabeleceu novos 
recordes no Grand Prix de 
Berlim, realizado na Ale-
manha nos dias 17 e 18 de 
junho.
Sob o comando do treina-
dor Guto Nascimento, os 
paratletas André Rocha, 
Júlio Cesar Leite e Kaian 
Silva fizeram história na 
competição.
André Rocha quebrou 
novamente os seus pró-
prios recordes. Na prova 
de lançamento do disco 

Pindamonhangaba obteve 
excelentes resultados na 
ginástica artística, nos úl-
timos finais de semana. No 
domingo (18), foi realiza-
da a Copa São Paulo de 
Ginástica Artística, pela 
Federação Paulista de Gi-
nástica, em São Bernardo 
do Campo.
Participaram da Copa 
equipes da Semelp Pinda, 
Taubaté, Academia Yashi 
Ginástica Artística, Aca-
demia Paulo Picciafuoco, 
Clube Hebraica e Clube 
Palmeiras. As represen-
tantes de Pinda foram as 
ginastas Annita Paim, Ga-

A partir da próxima 
quinta-feira, dia 22 de 
junho, o Pamo (Posto  
de Atendimento Médico e 
Odontológico) Cidade Jar-

na categoria F52, a marca 
anterior de 23,09m foi su-
perada com o novo recor-
de de 23,24m. Na prova de 
arremesso de peso, Rocha 
também bateu o recorde 
mundial, atingindo a mar-
ca de 11,60m.  A marca 
anterior, dele mesmo, foi 
de 11,46m. Os resultados 
renderam duas medalhas 
de ouro ao paratleta.
Kaian Silva, em sua pri-
meira competição inter-
nacional, conquistou duas 
medalhas de ouro. Correu 
os 100m rasos na classe 
T38 em 13,40s e também 
participou do salto em 

briela Abdo, Maria Julia 
Basílio, Suelen Teixeira e 
técnico Marcelo Ronconi.                       
Os resultados da catego-
ria Pré-infantil individual 
geral foram: Annita Paim, 
Gabriela Abdo e Maria 
Julia Basilio, com o bron-
ze e, resultado categoria 
Adulto individual geral: 
Suelen Teixeira ficou com 
o ouro. No final de sema-
na anterior, de 10 e 11 de 
junho, Pindamonhangaba 
participou da II Etapa do 
Troféu Destaque de Gi-
nástica Artística e trouxe 
excelentes resultados para 
casa. O ginasta Alowany 

dim volta ao seu funciona-
mento normal.
A unidade estava fe-
chada desde o início  
do ano para serviços de 

distância, em que alcan-
çou 5,06m em sua melhor 
tentativa. Júlio Cesar, tam-
bém estreante em provas 
internacionais, conquistou 
três medalhas, sendo uma 
de ouro no lançamento de 
dardo classe F56 com re-
sultado de  23,11m, pra-
ta no arremesso de peso 
classe F56 com a mar-
ca de 7,77m, e bronze 
no lançamento de disco 
com 21,95m. A equipe de 
Taubaté retorna ao Brasil 
na manhã desta terça-fei-
ra, 20 de junho, e segue 
sua rotina de treinos para 
as próximas competições.

Tsubota conquistou o 1º 
lugar no solo, 1º lugar nas 
argolas, 1º lugar nas para-
lelas, 1º lugar na barra-fixa 
e 2º lugar individual geral.
Também representando 
Pindamonhangaba, o gi-
nasta Luiz Miguel Limo-
nes ficou em 2º lugar no 
cavalo com alças, 2º lugar 
nas argolas, 3º lugar no 
solo, 3º lugar na barra- fixa 
e 3º lugar individual geral.
O evento foi realizado em 
Hortolândia e teve a par-
ticipação das equipes de 
Pinda, Hortolândia, Jun-
diaí, Indaiatuba, Franca, 
Paulínia e Osasco.

manutenção em suas ins-
talações.
O Pamo Cidade Jardim 
está localizado à rua Ma-
noel Huma Duran, nº 241.

Semana conscientiza
sobre a violência contra

o idoso em Pinda

No dia 10 de Junho, o 
Departamento de Lazer 
promoveu a abertura da 
Semana de Campanha 
Municipal de Enfrenta-
mento à Violência Contra 
o Idoso. A Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer) realizou 
na Praça Monsenhor Mar-
condes atividades com jo-
gos de mesa, como xadrez, 
dominó, buraco, damas, 
além de alongamento e ca-
minhada.
A programação da semana 

contou com o vídeo insti-
tucional “Enfrentando a 
violência contra o idoso”, 
apresentado na Escola Es-
tadual Ryoiti Yassuda, e 
na Escola C.A.I.C no Ara-
retama, com um número 
de dança formado por um 
grupo da terceira idade, 
além de fóruns abertos a 
população no Auditório da 
Santa Casa e na Câmara 
Municipal. 
A semana é uma parceria 
entre o Conselho Muni-
cipal do Idoso e a Pre-

feitura de Municipal de 
Pindamonhangaba e bus-
ca conscientizar sobre 
os abusos físicos e psi-
cológicos que os idosos  
têm enfrentado, alguns são 
abandonados e negligen-
ciados, além de sofrer vio-
lência econômica muitas 
vezes pela própria família. 
A campanha incentiva às 
pessoas a ligarem no Disk 
100, caso conheçam al-
gum idoso nessa situação, 
de forma totalmente anô-
nima.


