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A GAzetA dos Municípios

Arraiá do Nhô Bento 
volta a acontecer na
cidade de São Bento

do Sapucaí

Programa Campo Forte 
faz visita técnica

em Taubaté

Continuam os serviços de 
manutenção e conservação 

das estradas rurais
em Caçapava

Caminhada do Trabiju 
abre inscrições nessa 

semana em Pinda

O Arraiá do Nhô Bento é 
uma das festas mais tra-
dicionais do município, 
momento no calendário 
sambentista para o resgate 
da culinária e costumes ju-
linos. A festa teve sua últi-
ma edição em 2013, retor-
nando este ano com muitas 
atrações nos dias 01 e 02 
de julho, das 19h às 01h, 
no Espaço de Eventos da 
Praça Dr. Adhemar de 

Produtores rurais de 
Taubaté participaram esta 
semana da primeira visita 
técnica do programa Cam-
po Forte de 2017.
Um grupo formado por 14 
produtores esteve na fa-
zenda Agropecuária KR, 
em Guaratinguetá, na úl-
tima terça-feira, 21 de ju-
nho. Durante o encontro, 
o grupo pode conhecer 
tecnologias utilizadas no 

A Secretaria de Obras 
e Serviços Munici-
pais está realizando a  
recuperação de diversas 
estradas rurais do mu-
nicípio, nesta semana a 
equipe esta realizando 
serviços na estrada do 

Um dos primeiros even-
tos da comemoração dos 
312 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Pindamonhangaba será a 
2ª Caminhada Solidária do 
Trabijú, no dia 1º de julho. 
As inscrições para partici-
par do evento estarão aber-
tas a partir desta semana.
Desta vez, a doação será 
um brinquedo novo, de 
qualquer valor, que fará 
parte da doação para as 
crianças mais necessita-
das, no dia da Criança.  
Cada um poderá fazer sua 

Barros.
O evento contará com gas-
tronomia caipira típica das 
festividades juninas e juli-
nas, além do artesanato lo-
cal e muitas manifestações 
culturais, como a Congada 
São Benedito com suas 
danças tradicionais e o ri-
tual do mastro dos santos, 
a quadrilha com a Comis-
são de Formatura dos alu-
nos dos terceiros anos da 

espaço para melhoria da 
qualidade da produção. 
A próxima visita técni-
ca acontece no segundo 
semestre, em local a ser 
definido. O programa 
Campo Forte é realizado 
pela Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação de 
Taubaté. Ele teve início 
em novembro de 2015 e 
beneficia atualmente 35 
produtores rurais. A ação 

bairro Borda da Mata e 
nos acessos aos bairros 
Guadalupe e Germana.  
Estão sendo executados 
serviços de terraplana-
gem com patrolamento,  
embaloamento com saí-
das de água e aplicação 

inscrição e de mais uma 
pessoa, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 53. Deverá 
ser preenchido, mais uma 
vez, um termo de respon-
sabilidade de segurança.
Os organizadores do even-
to lembram a importância 
dos participantes, no dia 
do evento, usarem roupas 
leves, calçados adequados, 
como tênis, e levarem seu 
lanchinho. Dessa vez, a 
caminhada será pela Trilha 
da Ponte Pênsil.

Escola Estadual Dr. Gené-
sio Cândido Pereira, a pre-
sença do Bloco Zé Pereira, 
o retorno do Festival da 
Viola, competição famosa 
na região que irá premiar 
os representantes da músi-
ca raiz, além das atrações 
musicais que acontecerão 
nos dois dias.
Venha reviver as tradições 
sambentistas e fazer parte 
desta grande festa!

conta com atividades que 
envolvem aplicação de 
tecnologias de manejo 
de pastagens do rebanho, 
controle zootécnico, con-
servação dos recursos na-
turais e monitoramento 
dos custos de produção de 
leite, em cumprimento às 
metas do Programa Balde 
Cheio Embrapa (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária).

de cascalho. O objetivo 
é manter as estradas ru-
rais em bom estado para  
melhorar o acesso da po-
pulação, além de oferecer 
melhor trafegabilidade ao 
transporte escolar e cole-
tivo.

No total, são 120 vagas e 
a trilha será feita por gru-
pos de 30 pessoas de cada 
vez, com monitoramento 
e acompanhamento dos 
guardas do Parque. A tri-
lha passará pela cachoeira 
principal do parque e de-
verá render muitas fotos.
A realização dessa nova 
edição da caminhada é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, coordenadoria de 
Eventos e Fundo Social de 
Solidariedade.



página 2 A GAzetA dos Municípios 27 de junho de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 27/06/2017
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam 
qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, 
aí mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de 
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados pelo fato 
da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre atenta a possíveis situações de 
risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus fi-
lhos da liberdade de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar do laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro 
nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em 
todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapa-
dos e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe 
do alcance das crianças.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesados. 
Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos é muito. 
Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa do homem e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. Dominarás o mundo e 
viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mais vi-
ver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro 
não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás 10 anos como o macaco, pularás de casa em casa de um 
filho para outro e ficarás fazendo macaquices para divertir seus netinhos. 

Mensagens

Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações em vidas passadas. Assim, uma experiência ruim não é 
um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportuni-
dade de se corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para 
chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilu-
sões que nos criam as fantasias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. 
Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer 
não é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira 
de trabalho.  

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.

Quando descanso, descanso no amor.

Bom em tudo, bom em nada.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Haja ou não deuses, deles sempre seremos servo.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. 

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

A vitória pertence aos mais perseverantes.

Em política quando mais ela muda, mais é a mesma coisa.

A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.

Levo no coração quem me deixou na solidão.

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.

Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.

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 Municipal 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 pes-

soais respeitando ainda a opinião da senhora Ana Maria e seu direito 

de expressar seu apoio político a qualquer pessoa. Externizo por fim, 

publicamente meu pedido de desculpas 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 Es-

pecial Cível e Criminal de Tremembé.

Antonio Carlos Amora Ferreira

Nota Pública de Retratação
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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
Tremembé - SP 
Tremembé, 23 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 26/06/2017.

Protocolo : 7 - 20/06/2017
Devedor : SH EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA
Documentos : CNPJ 49.223.563/0001-38
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 10 - 20/06/2017
Devedor : FABIO MARCIO RODRIGUES MOLLICA
Documentos : CPF 144.717.408-90
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 17 - 20/06/2017
Devedor : BENEDITO LAZARO
Documentos : CNPJ 10.460.478/0001-58
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 11

Protocolo : 30 - 20/06/2017
Devedor : LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Documentos : CPF 057.862.788-40
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 33 - 20/06/2017
Devedor : SILVANA SILVA DE MELO
Documentos : CPF 363.568.998-08
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 36 - 20/06/2017
Devedor : FELIPE FERREIRA VERISSIMO
Documentos : CPF 098.667.678-09
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 37 - 20/06/2017
Devedor : NELSON BORDIN JUNIOR
Documentos : CPF 299.971.138-70
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 6

Protocolo : 38 - 20/06/2017
Devedor : MIGUEL VICENTE SILVA
Documentos : CPF 573.047.858-53
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 6

Protocolo : 41 - 20/06/2017
Devedor : THERESA DAS DORES GARCIA CONTRUCCI
Documentos : CPF 027.044.328-21
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 3

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
Tremembé - SP 
Tremembé, 26 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 27/06/2017.

Protocolo : 3 - 21/06/2017
Devedor : SH EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA
Documentos : CNPJ 49.223.563/0001-38
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 6 - 21/06/2017
Devedor : DOKA MUTIMARCAS LTDA
Documentos : CNPJ 12.862.746/0001-93
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 9

Protocolo : 7 - 21/06/2017
Devedor : DOKA MUTIMARCAS LTDA
Documentos : CNPJ 12.862.746/0001-93
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 9

Protocolo : 20 - 21/06/2017
Devedor : GUSTAVO DE PAIVA FERREIRA EMBA
Documentos : CNPJ 23.302.860/0001-85
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 22 - 21/06/2017
Devedor : GUSTAVO DE PAIVA FERREIRA EMBA
Documentos : CNPJ 23.302.860/0001-85
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 26 - 21/06/2017
Devedor : JAIR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR
Documentos : CPF 199.070.198-10
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 31 - 21/06/2017
Devedor : ANDERSON FABIANO DE CAMPOS
Documentos : CPF 383.825.998-00 431
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 34 - 21/06/2017
Devedor : EDUARDO RUSSO DO AMARAL
Documentos : CPF 093.380.758-93
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 35 - 21/06/2017
Devedor : WESLEY LUIZ DA SILVA NAZARET
Documentos : CPF 396.163.458-00
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 38 - 21/06/2017
Devedor : MARCOS PEREIRA LIMA
Documentos : CPF 003.393.238-76
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 9

Protocolo : 39 - 21/06/2017
Devedor : KELLEN CRISTIANE CERINO DOS SANTOS
Documentos : CPF 298.020.878-74
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5
Protocolo : 42 - 21/06/2017
Devedor : ANDERSON GONAAALVES REICHE
Documentos : CPF 372.408.228-26 477
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 1

Tremembé, 26 de Junho de 2017.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 154, Termo nº 6577
Faço saber que pretendem se casar PAULO GUILHERME SANTANA BRUM e 
MONIQUE TEIXEIRA JUDICE, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 4 de novembro de 1994, de profissão servente, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Nelson Ramon Couto, nº 
36, fundos, Chacara das Rosas, nesta cidade, filho de TIAGO PEREIRA BRUM, 
de 43 anos, nascido na data de 29 de julho de 1973, residente e domiciliado em 
lugar ignorado, natural de Taubaté/SP e de LUCELENA SANTANA BRUM, 
de 42 anos, nascida na data de 6 de janeiro de 1975, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Natividade da Serra/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 12 de maio de 1994, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada Rua Emiliano Scachetti, nº 253, fundos, Parque Santo 
Antônio, em Taubaté/SP, filha de VICENTE REIS DE GOUVÊA JUDICE, de 
57 anos, nascido na data de 20 de dezembro de 1959, residente e domiciliado 
em Taubaté/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP e de SILVANA TEIXEIRA 
PINTO JUDICE, de 56 anos, nascida na data de 20 de outubro de 1960, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP, natural 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 154, Termo nº 6576
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS SANTOS ARAUJO SILVA e 
GREICI KELI DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Rio 
de Janeiro - RJ, nascido em 15 de novembro de 1991, de profissão metalúrgico, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua José Maria Rodrigues, nº 
50, Aterrado, nesta cidade, filho de CARLOS HELSON ARAUJO SILVA, de 47 
anos, nascido na data de 21 de junho de 1970, residente e domiciliado Taubaté/
SP, natural de Sobral/CE e de MARIA HELENA DOS SANTOS, de 49 anos, 
nascida na data de 25 de agosto de 1967, residente e domiciliada Taubaté/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 31 de janeiro de 
1988, de profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada no mesmo endereço do contraente, filha de DIRCE DA SILVA, falecida 
em Taubaté/SP na data de 9 de outubro de 2016. 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 153, Termo nº 6575
Faço saber que pretendem se casar MARIO FERREIRA LIMA e ELIZANDRA 
DE JESUS MIGUEL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 8 de julho de 1982, de profissão autônomo, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de JOSÉ CICERO LIMA, de 58 anos, nascido na data de 3 de julho de 1958, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Viçosa/AL e de HELENA 
FERREIRA LEITE LIMA, de 48 anos, nascida na data de 22 de julho de 1968, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Umuarama/PR. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 13 de setembro de 1980, de profissão costureira, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Kionoske Kanegae, nº 
70, casa 3, São Vicente de Paulo, filha de DAVID CANDIDO MIGUEL, fale-
cido em Taubaté/SP na data de 31 de julho de 1984 e de MARIA HELENA DE 
JESUS MIGUEL, de 63 anos, nascida na data de 24 de março de 1954, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Departamento de Turismo promove City Tour
em Pindamonhangaba

No dia 10 de junho, um 
grupo formado por 45 tu-
ristas de São Paulo, que 
estavam hospedados no 
Hotel Colonial Plaza, fo-
ram guiados pelo Departa-
mento de Turismo por um 
city tour histórico e cultu-
ral por Pindamonhangaba.

O grupo visitou, pela ma-
nhã, o Museu Histórico 
Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina, o Bos-
que da Princesa e o Merca-
do Municipal. Já no perío-
do da tarde, eles seguiram 
para o Núcleo Turístico 
do Ribeirão Grande, onde 

Agentes do CAS 
fazem palestras 

em escolas
sobre cuidados 

contra
escorpiões

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem, a 
partir desta terça-feira, dia 
20 de junho, palestras para 
estudantes sobre cuidados 
para evitar acidentes com 
escorpiões. As palestras 
integram as ações da cam-
panha Xô Escorpião, que 
teve início esta semana 
na região compreendida 
pelos bairros Gurilândia, 
Água Quente e Hércules 
Marçon. As atividades se-
guem nestes bairros até o 
dia 30 de junho. Também 
está prevista a visitação 
casa a casa pelos agentes 
para conscientização dos 
moradores. A previsão é 
de vistoriar cerca de 1.000 
imóveis por dia neste pe-
ríodo. A palestra desta ter-
ça acontece às 14h e será 
voltada a estudantes e pro-
fessores do ensino médio 
da escola estadual Newton 
Câmara Leal Barros, na 

Gurilândia.  Na quarta-
feira, dia 21 de junho, é a 
vez de estudantes e profes-
sores da escola municipal 
Mário Monteiro dos San-
tos, na Água Quente, rece-
ber duas palestras às 9h e 
14h. E no dia 26 de junho 
estão previstas palestras na 
escola municipal Everton 
Vendramel de Castro Cha-
gas, às 9h40 e 13h30. Esta 
escola está localizada na 
divisa da Gurilândia com 
o Sítio Santo Antônio.
Esta é a quinta edição da 
campanha Xô Escorpião 
desde o início do ano na 
cidade. A meta é atingir 26 
bairros de Taubaté até no-
vembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

puderam visitar a Fazen-
da Nova Gokula, sendo 
recepcionados pelo presi-
dente Vijaya Marga Dasa, 
que conduziu os visitantes 
pelos principais atrativos 
existentes no local, como 
o templo e as trilhas. O 
passeio se encerrou com 
a degustação de comidas 
típicas, como coxinha de 
jaca, sucos naturais e pro-
dutos vegetarianos.
Já em parceria com a Se-
cretaria de Educação, o 
Departamento de Turismo 
promoveu o projeto “Ci-
dade da Gente”, durante os 
dias 6, 8, 12, 13, 14 e 19 de 
junho, guiando os alunos e 
professores da Escola Mu-
nicipal Arthur de Andrade, 
do bairro Cidade Nova.
A programação iniciou-se 

com visita ao Bairro Bon-
sucesso, através do bondi-
nho, pela Estrada de Ferro 
Campos do Jordão. O gru-
po participou também do 
City Tour, visitando diver-
sos pontos, como a Igreja 
Matriz, Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, Jornal 
Tribuna do Norte, Bosque 
da Princesa, além de passar 
em frente ao Palacete 10 de 
Julho. A diretora de Turis-
mo da Prefeitura, Ana Lu-
cia Gomes Araújo, ressalta 
os bons resultados. “Este 
projeto está tendo muito 
sucesso junto aos alunos e 
é gratificante para os pro-
fessores, pelo interesse 
demonstrado pelos alunos 
pela rica história do muni-
cípio”, afirma.
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Representantes da
Secretaria da Educação 

do Estado visitam cidade 
para reunião técnica

Semana de prevenção e 
combate às drogas
começa em Pinda

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Pau-
lo recebeu em Taubaté 
cerca de 100 secretários  
municipais e técnicos das 
Secretarias de Educação 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, na 
última terça-feira, para 
apresentação do Decreto 
nº 62.517 de 16 de março 
de 2017.

A abertura da Semana de 
Prevenção e Combate às 
Drogas será realizado no 
sábado (24), na Praça Mon-
senhor Marcondes, no pe-
ríodo da manhã, e contará 
com a IX mobilização. O 
grupo de dança do Proje-
to Saindo das Ruas (foto) 
irá se apresentar, além de 
contar com a presença dos 
grupos Amor- Exigente e 
dos Alcoólicos Anônimos 
que estarão informando a 
população.
A Semana de Prevenção e 
Combate às Drogas é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e a 
Ong Coalizão. O Dia In-
ternacional de Combate às 

O objetivo do encontro 
foi demonstrar as múl-
tiplas possibilidades de 
parceria que podem ser 
realizadas entre a FDE  
(Fundação para o Desen-
volvimento da Educação) 
e os municípios em diver-
sas áreas de interesse da 
Educação.
Em linhas gerais trata-se 
de uma ferramenta que 

Drogas é comemorado no 
dia 26, mas a programação 
será de 24 a 30 de junho, 
nos períodos da manhã e 
tarde, com diversas ativi-
dades de conscientização.
A Coalizão busca prevenir 
o uso de drogas, visando 
à redução dos índices em 
Pindamonhangaba, e para 
que o objetivo seja alcan-
çado eles buscam fazer a 
integração de todos os se-
tores, como por exemplo, 
a Saúde, Educação, Espor-
te, e Cultura, informando a 
população através de ativi-
dades.
Durante a semana, ocor-
rerá ações preventivas em 
diferentes pontos de Mo-

permitirá às prefeitu-
ras a aquisição de equi-
pamentos e materiais, 
com praticidade e eco-
nomicidade, por meio de 
uma Ata de Registro de  
Compras previamente rea-
lizada pela FDE. A ação é 
similar ao que faz o FNDE 
(Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção) em âmbito federal.

reira César, com fixação 
de cartazes e agentes ins-
truindo os comerciantes 
sobre a venda de bebidas 
alcoólicas aos menores de 
idade.
Em 2014, foi realizada 
uma pesquisa sobre o fá-
cil acesso de compra dos 
adolescentes, o Brasil teve 
86% de índice, enquanto 
Pinda alcançou 51%. Ape-
sar de mais baixo que o 
índice nacional, os núme-
ros ainda são considerados 
altos em Pindamonhanga-
ba, por isso o trabalho de 
conscientização continua 
sendo uma prioridade de 
entidades como a Coali-
zão.

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.


