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A GAzetA dos Municípios

Cabletech Cabos faz
doação para campanha do 

agasalho em Caçapava

No último dia 12 de junho, 
o Fundo Social de Solida-
riedade recebeu cerca de 
80 cobertores, roupas e sa-
patos doados pela empre-
sa Cabletech Cabos para 
campanha do agasalho.
Com o tema “Roupa boa, 

a gente doa” a campanha 
tem o objetivo de arreca-
dar o maior número pos-
sível de peças, novas ou 
usadas, em boas condi-
ções de uso para aquecer a 
quem tem frio.
A Campanha é realizada 

pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com algumas instituições 
engajadas na ação.
Confira os pontos de cole-
ta:
Corpo de Bombeiros (R. 
São Francisco, 888 - Vila 
Antônio Augusto Luiz)
Clube Jequitibá (R. José 
de Noronha Ferraz, 454 - 
Vila Resende)
Paço Municipal (R. Capi-
tão Carlos de Moura, 243, 
Vila Pantaleão)
TW Espumas (Rod. Pres. 
Dutra, 130 - Parque Res. 
Maria Elmira)
LEAR (Rua Antonio Gue-
des Teixeira, 700 - Jardim 
Panorama )
Rede Simpatia  (R. An-
tonio Condino, 70 – Vila 
Santa Isabel)
(Avenida Almirante Ta-
mandaré, 405 - Vila Meni-
no Jesus)
(R. Antonio Guedes Tei-
xeira, 700 - Jardim Pano-
rama)
Shibata Supermercados 
(Rod. João Amaral Gur-
gel, 980 - Parque Res. Ma-
ria Elmira)
Supermercado Nelsinho 
(R. Arthur Portes, 101 - 
Vila Sao Joao)

Exposição “Memórias
Caiçaras” está de volta

em Ilhabela

Sucesso na Semana da 
Cultura Caiçara, evento 
acontece de 26 de junho 
a 31 de julho, no Centro 
Cultural da Praia Grande
Sucesso durante a Semana 
da Cultura Caiçara, a ex-
posição “Memórias Cai-
çaras” volta a ser aberta ao 
público no próximo dia 26 
de junho. A mostra, que é 
organizada pela Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
agora ficará exposta até o 
dia 31 de julho no Centro 

Educacional e Cultural 
Prefeito Roberto Fazzini, 
no bairro da Praia Grande, 
atendendo a pedidos dos 
moradores residentes na 
região sul do arquipélago.
A exibição teve início na 
Semana da Cultura Cai-
çara, realizada no mês de 
maio, e foi bem sucedida 
entre os moradores que se 
emocionaram ao relem-
brar o passado, e surpre-
endeu os turistas com a 
riqueza da apresentação. 
“Após o sucesso dessa ex-

posição durante a Sema-
na da Cultura Caiçara, o 
prefeito está atendendo os 
moradores do sul da ilha 
levando todo esse conteú-
do para aquela região, eles 
colaboraram muito com o 
material exibido, além dis-
so, estamos trabalhando a 
descentralização das ações 
culturais, levando os even-
tos até os bairros”, decla-
rou o secretário de cultura 
e presidente da Fundaci, 
Oswaldo Nuno Gallo.
Para o prefeito Márcio Te-
nório, a exposição é um 
retrato fiel dos caiçaras. 
“Tenho muito orgulho de 
ser caiçara de uma comu-
nidade tradicional. O ma-
terial exibido aqui mostra 
realmente como vivem os 
nossos caiçaras, pessoas 
que tiram o sustendo da 
família da terra e do mar e, 
além disso, resgata as tra-
dições da nossa comunida-
de”, disse Tenório.
O Centro Educacional e 
Cultural Prefeito Roberto 
Fazzini fica na Avenida 
Riachuelo, 1.929, no Bair-
ro da Praia Grande, e fica 
aberto ao público das 8h às 
20h de segunda a sexta.

Parque da Cidade de Pinda 
recebe exposição do acervo 

do Museu

Madre Cecília recebe horta 
comunitária em Taubaté

O Parque da Cidade está 
recebendo, desde o feria-
do de Corpus Christi, a 
exposição “Acervo Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina”. A mostra está lo-
calizada na sala central do 
portal de entrada e a visi-
tação é aberta ao público.
Inicialmente, a mostra traz 
telas do acervo do Gover-
nador Geraldo Alckmin, 

A Prefeitura de Taubaté 
celebrou nesta quarta-fei-
ra, dia 21, uma parceria 
inédita com a empresa LG 
Eletronics do Brasil, im-
plantando seis hortas e um 
pomar na escola Madre 
Cecília. A ação, de inicia-
tiva da empresa de eletro-
eletrônicos, faz parte das 
comemorações pelo Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te, celebrado no último dia 
05.
A ação ambiental irá be-
neficiar 523 alunos e toda 
a comunidade do entorno 
da unidade que poderão 
usufruir de hortaliças, er-
vas e legumes. O pomar é 

que inclusive morou, em 
sua infância, em uma das 
casas que estão localiza-
das dentro do Parque da 
Cidade. São 17 telas que 
foram presenteadas ao go-
vernador e foram doadas 
ao acervo do museu de 
Pindamonhangaba.
No feriado, a exposição 
contou com a presença da 
equipe do Departamento 
de Turismo, mostrando 

composto por árvores fru-
tíferas como pitangueira, 
goiabeira, amoreira e mais 
cinco espécies.
A estratégia da LG faz 
parte das ações globais 
da companhia voltadas ao 
meio ambiente, um pro-
grama que tem o apoio das 
Nações Unidas. A empresa 
fez uso da mão de obra de 
funcionários voluntários 
para viabilizar a execu-
ção das hortas. Além dos 
alunos, professores e pais 
ficarão responsáveis pela 
manutenção dos espaços 
para que a produção seja 
constante e possa contri-
buir para uma alimenta-

um pouco de Pindamo-
nhangaba para os visitan-
tes do Parque, por meio de 
murais, vídeos e material 
gráfico. 
A intenção da Prefeitura 
é oferecer cada vez mais 
atrativos para a população, 
unindo atividades esporti-
vas e de lazer com a cul-
tura da cidade, não só no 
Parque da Cidade, mas em 
diversos outros locais.

ção com mais qualidade 
para todos, uma vez que as 
hortaliças e frutas colhidas 
serão utilizadas na cozinha 
da unidade escolar e pode-
rão ser levadas para a casa.
Mr. Park, presidente da 
planta da LG em Taubaté, 
destacou que ”esta par-
ceria é muito significati-
va para a LG, pois temos 
o compromisso de não 
apenas contribuir com o 
desenvolvimento profis-
sional dos moradores da 
região, mas também em 
ajudar a transformar a 
forma de aprendizado das 
crianças em relação ao 
meio ambiente”.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 153, Termo nº 6574
Faço saber que pretendem se casar JOAQUIM OLIVEIRA NETO e ELIANA 
LEAL DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Santo Inácio 
do Piauí - PI, nascido em 5 de abril de 1986, de profissão pintor, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, nº 166, Flor do Vale, nesta 
cidade, filho de OTÁVIO LOURENÇO DAMASCENO, de 57 anos e de MA-
RIA LÚCIA OLIVEIRA, de 59 anos, residentes e domiciliados em Santo Inácio 
do Piauí/PI, natural de Santo Inácio do Piauí/PI. Ela é natural de Santo Inácio 
do Piauí - PI, nascida em 15 de agosto de 1988, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSÉ VIEIRA DA SILVA, falecido em Oeiras/PI na data de 23 de julho de 2008 
e de MARIA DO ESPÍRITO SANTO LEAL, de 54 anos, nascida na data de 27 
de janeiro de 1963, residente e domiciliada em Santo Inácio do Piauí/PI, natural 
de Santo Inácio do Piauí/PI. 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 6573
Faço saber que pretendem se casar ERIC PATRICK RODRIGUES FRÓES e 
ANA CRISTINA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 28 de janeiro de 1982, de profissão motorista, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 
65, Centro, nesta cidade, filho de ANTONIO RODRIGUES FRÓES, de 65 anos, 
nascido na data de 22 de dezembro de 1951, residente e domiciliado em Taubaté/
SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA IDALINA RODRIGUES FRÓES, de 
58 anos, nascida na data de 22 de dezembro de 1958, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 21 de outubro de 1999, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 25, dos Guedes, nesta cidade, 
filha de JULIO CESAR DOS SANTOS, de 53 anos, nascido na data de 27 de 
agosto de 1963 e de CLAUDIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, de 46 anos, 
nascida na data de 20 de julho de 1970, residentes e domiciliados em Tremembé/
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. 

Curso de
assistente de
cabeleireiro 
em Cunha

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Cunha, com 
o propósito de oferecer 
oportunidade de geração 
de renda e possibilidades 
de capacitação profissional 
á população, abre inscrição 
para o CURSO DE ASSIS-
TENTE DE CABELEI-
REIRO.
As inscrições serão feitas 
no Fundo Social localizado 
na Rua Adhemar de Bar-
ros, s\nº – Cajuru (ao lado 
da sede Dragões do Mor-
ro), no horário: 9 h – 11 h 
\ 13h30 – 16 h, de segunda 
feira á sexta feira.
N o CRAS localizado na 
Rua João Mayela Querido, 
s\nº – Parque Nova Cunha 
(ao lado do PSF Paulo Jar-
bas), no horário 09:00h – 
11:00h \ 13:00 – 15:30.
O período de inscrição é de 
21\06\2017 a 20\07\2017.
Para participar do Curso, 
os interessados devem ter 
idade mínima de 18 anos, 
apresentar cópias dos do-
cumentos pessoais e com-
provante de endereço.
‘O CURSO É GRATUITO 
E AO FINAL, O ALUNO 
RECEBERÁ CERTIFI-
CADO.

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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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, 22 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 encon-
trados. Por não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos tí-
tulos, 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 paga-
mento do título em dinheiro, quando o valor não exceder o correspondente 
a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de va-
lor superior, o pagamento do título só poderá ser efetuado através de cheque 
administrativo ou visado, emitido por estabelecimento bancário, mas, sem-
pre no valor correspondente apenas ao da obrigação, em nome e a ordem do 
apresentante e pagável na praça deste Tabelionato, 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 23/06/2017.
Protocolo : 7 - 19/06/2017
Devedor : SH EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA
Documentos : CNPJ 49.223.563/0001-38
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 20 - 19/06/2017
Devedor : MARIA APARECIDA FIRMINO
Documentos : CPF 031.473.568-25
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 22 - 19/06/2017
Devedor : LUCIANO TARIFE
Documentos : CPF 272.211.018-09
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 23 - 19/06/2017
Devedor : GILBERTO BERNARDO
Documentos : CPF 138.368.258-56
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 24 - 19/06/2017
Devedor : DOKA MULTIMARCAS LTDA ME
Documentos : CNPJ 12.862.746/0001-93 695
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 25 - 19/06/2017
Devedor : JAIR EVARISTO DA CONCEIAAAAO
Documentos : CPF 265.681.248-85
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 3

Protocolo : 30 - 19/06/2017
Devedor : JOSE EDILSON CARDOSO
Documentos : CPF 014.076.718-55
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 9

Protocolo : 31 - 19/06/2017
Devedor : GISELE VARGAS MANFREDINI
Documentos : CPF 258.804.078-02
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 34 - 19/06/2017
Devedor : TIAGO MIQUEIAS ANTUNES PEREIRA
Documentos : CPF 324.879.718-51
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 35 - 19/06/2017
Devedor : DANIEL RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 376.121.978-47 471
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 16

Protocolo : 42 - 19/06/2017
Devedor : SUELEN DE CASSIA K MIRA ME
Documentos : CGC 15.287.251/0001-76
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 43 - 19/06/2017
Devedor : ANDREA MANTOVANI LUCCI SIERRA
Documentos : CGC 12.218.786/0001-05
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 44 - 19/06/2017
Devedor : JAQUELINE JENIFER DE OLIVEIRA CAMPO
Documentos : CPF 340.881.708-14
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 3

Protocolo : 45 - 19/06/2017
Devedor : MARIA SILVA DA ROCHA RIBEIRO
Documentos : CPF 038.218.736-98
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

Protocolo : 46 - 19/06/2017
Devedor : NAIR SILVA DE CAMPOS
Documentos : CPF 098.642.438-29
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

Protocolo : 47 - 19/06/2017
Devedor : ELISANGELA APARECIDA ALVES DA SILVA
Documentos : CPF 276.894.588-90
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 48 - 19/06/2017
Devedor : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 275.054.078-05
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 51 - 19/06/2017
Devedor : LUCIANO AUGUSTO MOURA PEDROSA
Documentos : CPF 053.452.468-07
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 3

Protocolo : 54 - 19/06/2017
Devedor : ROBERTO CARLOS DA SILVA
Documentos : CPF 508.321.074-68
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

Protocolo : 56 - 19/06/2017
Devedor : BRUNA RAMOS
Documentos : CPF 478.247.668-02
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCÃO DE
EMPREGOS  DE 

TAUBATÉ

VAGAS URGENTES :

TÉCNICO ROBÓTICA IN-
DUSTRIAL
Para empresa do segmento auto-
motivo, o candidato deve ter 6 
meses de experiência na função.

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

———————

COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE AUTOS –
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTI-
CA – CURSANDO TECNÓ-
LOGO EM LOGÍSTICA
GERENTE DE RESTAURAN-
TE – REDE HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERA-
ÇÕES – EXP. EM GERÊNCIA 
DE SUPERMERCADO
AUXILIAR DE VENDAS
COZINHEIRA
ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO
ELETRICISTA DE MÁQUI-
NAS INDUSTRIAIS
ENCANADOR PREDIAL
ESTAGIO DE ENGENHARIA 
CIVIL
GARÇOM
AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM
MECÂNICO DIESEL – UR-
GENTE
MECÂNICO DE EMPILHA-
DEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – 
NACIONAIS E IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
FARMACÊUTICO – URGEN-
TE
TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM
VENDEDOR – COM EXP. EM 
VENDAS DE VEÍCULOS – 
URGENTE
INSTALADOR DE ALARME 
RESIDENCIAL
MECÂNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO AUTOMOTIVA
ANALISTA DE RECRUTA-
MENTO E SELEÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILI-
DADE
COSTUREIRA
ENFERMEIRA DO TRABA-
LHO
FERRAMENTEIRO
LAVADEIRA
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO
OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM
PASSADEIRA

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE EN-
DEREÇO;

* CARTEIRA DE TRABA-
LHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento ao pú-
blico: 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

Reconheço que extrapolei ao proferir palavras ofensivas aos 

 senhores Alexandre Couto de Oliveira e Ana Maria dos 

Santos em discussão ocorrida no recinto da Câmara Mu-

nicipal de Tremembé no dia 11/04/2017 às 10 horas e que 

deveria deixar o julgamento ao senhor Alexandre a cargo 

do Poder Judiciário posto que a questão à época já estava 

judicializada abstendo-me de fazer julgamentos pessoais 

respeitando ainda a opinião da senhora Ana Maria e seu 

direito de expressar seu apoio político a qualquer pes-

soa. Externizo por fim, publicamente meu pedido de des-

culpas e me comprometo não mais me manifestar sobre 

este assunto, consoante acordado nos autos do processo 

0002760-72.2014.8.26.0634 que tramitou pelo Juizado 

Especial Cível e Criminal de Tremembé.

Antonio Carlos Amora Ferreira

Nota Pública de Retratação
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Prefeitura de Pinda
realiza serviços de

manutenção pela cidade

As equipes da Secretaria 
de Serviços Públicos da 
Prefeitura estão realizando 
a manutenção em diver-
sos locais da cidade. Na 
última semana, foi feita a 
operação tapa-buracos na 
Avenida Nicanor Ramos 
Nogueira, no Araretama.
Devido aos trâmites buro-
cráticos para a compra de 
materiais, que vêm desde 
o início do ano, os servi-
ços estão sendo retomados 
aos poucos, mas com pla-
nejamento e atendendo as 
demandas mais urgentes. 
“Estamos abaixo da pro-
dutividade com relação a 
manutenção de pavimen-
tos, em função da difi-
culdade que encontramos 
desde o início do ano, com 
estoque zero de material 
na nossa usina de asfalto. 
A compra não se processa 
assim rapidamente, devi-
do ao prazo necessário da 
licitação”, explica o se-
cretário Josué Bondioli. 
“Em janeiro, encaminha-
mos ofício à Nova Dutra, 
que todos os anos é nossa 

parceira e nos fornece um 
pouco de material de fresa 
de asfalto, que nos auxi-
lia para fazer o serviço de 
tapa buraco, e a empresa 
também encontrou dificul-
dades, só conseguindo nos 
enviar o material no início 
de maio”, contou.
De acordo com informa-
ções do secretário Bondio-
li, o tapa-buracos já está 
sendo realizado em alguns 
locais e, paralelamente, a 
Secretaria de Serviços e 
a Secretaria de Gabinete 
estão, em conjunto, con-
cluindo o termo de refe-
rência para a compra de 
massa asfáltica, para de-
senvolver o programa de 
pavimentação na cidade, 
tanto por meio do tapa-bu-
racos como da pavimen-
tação em algumas ruas. 
“Como solução técnica 
alternativa para não ficar-
mos aguardando os trâmi-
tes da licitação, estamos 
fazendo o tapa-buracos 
com o concreto. Essa téc-
nica já é usual em grandes 
cidades e também em es-

tradas e, através desse sis-
tema, é removida a massa 
asfáltica danificada e, se 
a base não estiver danifi-
cada também, é utilizado 
o concreto simples. Se a 
base estiver com problema 
no subleito, a gente faz o 
reforço, troca o material 
da base e acrescenta o 
concreto armado”, expli-
ca o secretário. Além do 
tapa-buracos, a Prefeitura 
intensificou a revitalização 
da sinalização de trânsito 
vertical e horizontal, tan-
to no centro urbano como 
nos bairros, iniciando pelo 
Castolira. Acompanhando 
a revitalização de sinali-
zação, já foram iniciadas 
algumas pequenas modifi-
cações de sentido de vias, 
em cruzamentos perigo-
sos, como no Alto do Car-
doso com a via Expressa, 
para eliminar os conflitos.
A previsão da Secreta-
ria de Serviços é que, no 
segundo semestre, essas 
ações continuem tendo an-
damento e sejam intensifi-
cadas. 

Fundo Social de Ilhabela
recebe doação da Associação

Comercial e Empresarial
em Ilhabela

A presidente do Fundo 
Social de Ilhabela, Júlia 
Tenório, recebeu nesta 
terça-feira, 20, uma do-
ação do presidente da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, 
Wilson Santos, no valor 
de R$1.613,00, que será 

revertido e repassado ao 
fundo em forma de mate-
riais para as oficinas.
O donativo corresponde a 
10% do faturamento obti-
do pelos restaurantes as-
sociados, que participaram 
do evento Boteco Cultural 
realizado pela Prefeitura 

de Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Cultura, no 
início do mês junho. “Com 
muita alegria recebemos 
essa doação. Essa parceria 
é muito importante, por-
que parte do comércio está 
envolvida com as ações 
sociais e geração de renda, 
além disso, o Fundo Social 
capacita as pessoas para 
que elas sejam inseridas 
no próprio meio empresa-
rial, que são os comércios 
da nossa cidade”, declarou 
Júlia Tenório.
O presidente da Associa-
ção, Wilson Santos, disse 
que a parceria é antiga e 
destacou que os eventos 
como o Boteco Cultural 
são muito importantes. 
“Eles dão a chance dos ar-
tistas locais mostrarem o 
seu talento, proporcionam 
a participação do comércio 
da cidade e ainda colabo-
ram para as atividades do 
Fundo Social”, explicou.

Postos de Venda do
Cartão de Estacionamento

Zona Azul em Caçapava

Os motoristas que circu-
lam por Caçapava já po-
dem comprar o cartão de 

pagamento da Zona Azul 
e estacionar em uma das 
400 vagas rotativas espa-

lhadas pela região central 
da cidade.
Ao parar em uma vaga, 
o condutor deve comprar 
a Zona Azul e informar a 
placa do veículo estacio-
nado e o tempo que deseja 
adquirir para permanecer 
no local. O preço da Zona 
Azul é de R$1 a hora, o 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira 
das 08h às 18h, sábado das 
08h às 13h.
O estacionamento rotati-
vo pago foi instituído na 
cidade de Caçapava em 
14/11/1997, por meio da 
lei nº 3555/97. O condutor 
que descumprir as regras 
para o estacionamento ro-
tativo poderá sofrer pena-
lidade no caráter de multa.

Alunos recebem diplomas 
de encerramento do Time 

do Emprego em Pinda

Nessa terça-feira (13), o 
auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba rece-
beu os formandos do pro-
grama Time do Emprego. 
O projeto é uma iniciativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo com a Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, e busca inserir 
pessoas desempregadas e 
jovens que buscam o pri-
meiro emprego, no merca-
do de trabalho.
As atividades visam dar 
orientação profissional e 
reorientação de carreira 
para que os participantes 
tenham preparação para 
as seleções de emprego, 
como perder a timidez 
ao falar em público, agir 
durante as dinâmicas em 
grupos, além de desenvol-
ver seus talentos e investir 
no empreendedorismo. O 
Diretor Técnico do Pat, 
Sérgio Luiz Gritti, comen-
ta sobre a importância do 
projeto. “O mercado está 
cada vez mais competitivo 
e não depende mais ape-
nas da qualificação se você 
não souber se sair bem na 
seleção, e esse é o dife-
rencial do programa. Os 
grupos também acabam se 
entrosando, trocando ex-
periências e indicando os 
colegas para novas oportu-
nidades”, ele conclui afir-
mando que em média 30% 

dos integrantes dos times 
se recolocam no mercado.
Os encontros acontecem 
durante dois meses, e são 
feitos dois encontros por 
semana com duração de 
três horas, orientados por 
facilitadores. O projeto 
contou com dois grupos, 
o Time Guerreiros e o 
Time Visão de Águia. O 
participante José Ribeiro 
Júnior, do Time Guerrei-
ro, comenta sobre o que 
o projeto acrescentou em 
sua vida. “Estar no Time 
do Emprego, além de ter 
cursos técnicos e profis-
sionalizantes, aperfeiçoou 
os meus projetos. Estou 
iniciando mais um curso 
técnico. É uma batalha 
que temos que passar”, 
ele afirma ainda que, inde-
pendentemente da idade, 
o importante é ir atrás dos 
sonhos.
Já Jamil Nunes, do Time 
Visão de Águia, deixa um 
recado para as pessoas que 
estão com dificuldades de 
encontrar uma oportuni-
dade. “Nunca desanime 
por ter perdido o emprego. 
Não pode cruzar o braço e 
esperar cair do céu. Faça 
serviço voluntário, vai 
acrescentar no currículo e 
no pessoal”, afirma.
Os formandos do perío-
do da manhã são: Aline 
Cristina Nunes, Ana Cla-
ra Ribeiro Faria, Andriele 

da Silva Monteiro, Carlos 
Alberto de Castro, Caro-
lina Ribeiro Nogueira Lo-
pes, Cibele R. F. Azevedo, 
Evanildo Vieira, Igor Yuri 
B. de Facio, Jamil Nunes, 
Juliana F. Ribeiro, Luiz 
Fernando Alves Chaves, 
Maria Alice Javier Costa 
Neves, Oscar Bruno San-
tos da Silva, Regiane Fer-
rari Nogueira, Rodrigo A. 
de Lima, Thainara Mika-
eli F. Reis e Thais Trayari 
Lima Facone.
Já os formandos do período 
da tarde são: Aline Patrícia 
de Paula, Claudinei Mon-
teiro, Débora Lopes de Al-
meida, Danielle Monteiro, 
Douglas da Silva Barbo-
sa, Evandro Luiz Galvão 
da Silva, Evelyn Vitória 
Gomes, Geovane Silva R. 
Mendonça, Jean Brendom 
Monteiro F. Nascimento, 
José Reinaldo da Silva, 
José Ribeiro Júnior, Luana 
Amorim da Silva, Marco 
Antônio Moreira, Marcos  
Vinícius Santos, Noel dos 
Santos Filho e Ricardo 
Silva dos Santos. 
A previsão é que novas 
vagas abram neste ano 
e, para participar, é ne-
cessário levar carteira 
de trabalho, RG, CPF ao  
Pat (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador) de Pinda-
monhangaba ou de Morei-
ra César, e ter acima de 16 
anos.


