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A GAzetA dos Municípios

Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua abre 
inscrições para Etapa 
do Dia das Crianças

Ginastas de Pinda
obtém ótimos resultados

em Americana

Caminhada Ecológica 
promove plantio de

mudas em Moreira CésarTaubaté recebe cursos 
a distância do Pronatec

Nesta semana tem início 
as inscrições para a etapa 
especial Dia das Crianças 
do Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua 2017. Se-
rão disponibilizadas 500 
vagas e os pais ou respon-
sáveis podem inscrever 
gratuitamente crianças de 
até 12 anos, apresentan-
do documento original do 
atleta, das 9h às 17h na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer. A Secretaria fica na 
Rua Edmundo Morewood, 
nº 331, Vila Edmundo.
A entrega do kit acontece 
também na Secretaria, das 

As atletas da Ginástica Ar-
tística representantes de 
Pindamonhangaba com-
petiram no sábado (23), na 
IV Etapa Pré-Infantil da 
modalidade, realizada em 
Americana. Tendo à fren-
te o técnico Marceo Ron-
coni, a equipe da cidade 
conquistou a prata e, nos 
resultados individuais, fo-
ram mais três ouros e um 
bronze.
A equipe de Pinda foi 

Na última sexta feira (22), 
foi realizada uma Cami-
nhada Ecológica em Mo-
reira César em comemora-
ção à Festa de São Vicente 
de Paulo. A caminhada 
teve início no Recinto São 
Vito, percorrendo um tra-
jeto até a avenida das Or-
quídeas entre o Vale das 
Acácias e o bairro Liber-
dade, onde foi promovido 
um plantio de mudas.

Em parceria com o Gover-
no Federal, a Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo selecionou a cidade 
de Taubaté para ser con-
templada com cursos EAD 
(Ensino a Distância) por 
meio do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pro-
natec).
Os cursos EAD são des-
tinados para as pessoas 
acima de 15 anos e as ins-
crições vão da próxima 
terça-feira, dia 26 de se-
tembro, até o dia 16 de ou-
tubro, podendo ser efetu-
ada apenas uma inscrição 
por CPF.

9h às 17h, nos dias 9 e 10 
de outubro.  A prova será 
no dia 12 de outubro no 
Parque do Sedes, Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/n – Jd. Ana Rosa. Os 
participantes serão dividi-
dos por categoria confor-
me sua faixa etária e sexo. 
As largadas e as distâncias 
percorridas, para meninos 
e meninas, também foram 
divididas conforme as ca-
tegorias na seguinte or-
dem:
8h – até 5 anos – 30 metros
8h15 – 6 anos – 50 metros
8h30 – 7 anos – 100 me-

composta pelas ginastas: 
Ana Clara Usier, Annita 
Pain, Gabriela Abdo, Ma-
ria Julia Basilio, Maria 
Clara Barbosa, Carolina 
Marcondes e Eduarda Vi-
tor.
Os resultados individuais 
foram: Gabriela Abdo : 1º 
lugar na trave, 1º lugar no 
individual geral, 3º lugar 
nas paralelas e 4º lugar 
no solo. Eduarda Vitor: 1º 
lugar nas paralelas e 5º lu-

O evento foi desenvol-
vido pelo grupo Tera-
pia e Lazer, e contou  
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba, da Subprefeitu-
ra de Moreira César e do 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
Estiveram presentes par-
ticipando da caminhada o 
prefeito Isael Domingues, 
acompanhado da primeira-

Os interessados devem 
comparecer a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 12h e 
das 13hh às 17h, para re-
alizar a pré-inscrição, mu-
nidos de um documento 
com foto e o CPF. A conti-
nuidade do processo é on-
line e o aluno receberá as 
instruções via e-mail.
São 30 vagas para cada um 
dos cursos ofertados e são 
eles: Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) – Básico; 
Recepcionista; Editor de 
Projeto Visual Gráfico; 
Editor de Vídeo; Fotógra-
fo; Locutor-Apresentador

tros
8h45 – 8 anos – 200 me-
tros
9h – 9 anos – 300 metros
9h20 – 10 anos – 400 me-
tros
9h40 – 11 anos – 500 me-
tros
10h – 12 anos – 600 me-
tros
Para mais informações 
sobre o regulamento e o 
calendário das etapas, das 
inscrições e da entrega dos 
kits os interessados podem 
acessar o site  www.tauba-
te.sp.gov.br/circuitocorri-
daderua .

gar individual geral. Maria 
Julia Basilio: 4º lugar na 
trave de equilíbrio e Ma-
ria Clara Barbosa: 5º lugar 
nas paralelas.
Além de Pindamonhan-
gaba, participaram da 
Etapa equipes repre-
sentantes de: Hortolân-
dia, Valinhos, Jundiaí,  
Americana, Vinhedo, Ri-
beirão Preto, Osasco, Pau-
línia, Boituva, São Carlos 
e Campinas.

dama Claudia Viera Do-
mingues e o subprefeito 
de Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos.
Compareceram também di-
versas escolas e entidades, 
como a Escola Art Toledo, 
Escola Rubens Samith,  
Escola Deputado Claro 
César, Projeto jataí com 
sua banda Camerata e o 
CEU das Artes com a Fan-
farra “FANCEU”.

-Animador; Auxiliar de 
Fiscalização Ambiental; 
Assistente Administrativo 
e Assistente de Recursos 
Humanos.
SERVIÇO: Pré-inscrição 
nos cursos EAD do Prona-
tec (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego)
Local: Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Taubaté 
(Centro Cultural Toninho 
Mendes)
Endereço: Praça Cel. Vito-
riano, nº 1 – Centro
Data: de 26 de setembro a 
16 de outubro de 2017
Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 189, Termo nº 6646
Faço saber que pretendem se casar GERSON JOSÉ GALHARDO e SIMONE 
APARECIDA DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Lagoinha - SP, nascido em 2 de julho de 1972, de profissão metalúrgico, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contra-
ente, filho de JOSÉ GALHARDO, de 78 anos, natural de Lagoinha/SP, nasci-
do na data de 26 de dezembro de 1938 e de MARIA DE LOURDES SOUZA 
GALHARDO, de 74 anos, natural de Lagoinha/SP, nascida na data de 12 de 
maio de 1943, residentes e domiciliados em Lagoinha/SP. Ela é natural de Tre-
membé - SP, nascida em 10 de abril de 1973, de profissão vendedora, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Padre Carlos Henrique Fusao, 
nº 125, Loteamento São Vicente de Paula, nesta cidade, filha de JOÃO LUIZ DE 
SOUZA, falecido em Taubaté/SP na data de 21 de outubro de 2016 e de MARIA 
DA GRAÇA CARDOSO DE SOUZA, falecida em Taubaté/SP na data de 2 de 
março de 2003. 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. 
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito 
tempo os tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta 
era molhada em tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 
100 páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 
1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo criando 
os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra por 
palavra, através de rodízios das letras. Com isso foi possível popularizar 
o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 
1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora movida a 
vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o ame-
ricano, Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou 
a velocidade da imprensa para cinco mil paginas por hora porque permi-
tia a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, 
que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por compor mecani-
camente os caracteres, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimen-
tados manualmente. No século passado, a fotocomposição foi inventada, 
em que os textos e fotos produzidos na redação e montadas manualmente 
em papel especial e depois fotografadas para a reprodução do fotolito. 
Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas realizam os tex-
tos e as fotos compostos em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de 
ser bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo 
mundo temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o 
cofre da Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzi-
nho andando nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já 
de espingarda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equi-
líbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece 
o seu caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
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 idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias 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

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°041/2017 – No dia 26 de 
setembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Ad-
judicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº041/2017, refe-
rente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos III, à empresa: R. H. D. DE 
ALMEIDA MATHIAS ME, com valor total de R$641.204,00. Fica a empresa 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão nº 050/2017. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de Gêneros Alimentícios, tendo em vista 
a necessidade de alterações no Edital - Potim, 26 de setembro de 2017 - 
André L. A. Guimarães– Pregoeiro.
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Tremembé volta a
integrar o Mapa

Nacional do Turismo

Município volta a integrar 
grupo de cidades com for-
te potencial turístico e se 
torna elegível a receber 
incentivos do Governo Fe-
deral
Tremembé passará a rein-
tegrar o Mapa Nacional do 
Turismo. Em 2016, após 
um processo do Governo 
Federal que visava otimi-
zar os recursos emprega-
dos no setor, a cidade ha-
via deixado de fazer parte 
do roteiro turístico.

Integrando a categoria 
“Rios do Vale”, o municí-
pio se torna elegível para 
receber incentivos do Go-
verno Federal destinados 
a fomentação do turismo 
na região. A novidade vem 
de encontro a outras ações 
implantadas pela Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
que já está trabalhando no 
desenvolvimento do Plano 
Diretor de Turismo que 
tem como objetivo desta-
car os principais pontos 

turísticos do município e 
maneiras de torná-los mais 
atrativos, evidenciando a 
localização geográfica e 
todos os aspectos históri-
cos da cidade.
O mapa, que passa a ser 
atualizado a cada dois 
anos a partir desta edição, 
faz parte de uma estratégia 
do Plano ‘Brasil + Turis-
mo’, lançada este ano pelo 
ministro Marx Beltrão 
para fortalecer o setor de 
viagens no país.

Taubaté divulga
programação ambiental

Em comemoração ao Dia 
da Árvore, Dia do Rio 
Paraíba do Sul e início da 
primavera, a Secretaria de 
Meio Ambiente de Tauba-
té preparou uma progra-
mação especial com o 
objetivo de conscientizar 
e sensibilizar a população 
sobre a importância da 
preservação dos recursos 
naturais para o equilíbrio 
ambiental. As atividades 
serão realizadas de 21 a 28 
de setembro em diversos 
locais da cidade.
No dia 21, quinta-feira, 
data em que é comemora-
do o Dia da Árvore, será 
inaugurada a Horta Ur-
bana do Espaço Verde do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes, na praça Coro-

nel Vitoriano, 1 – Centro. 
O local terá compostei-
ra, minhocário, canteiros 
para o plantio de hortali-
ças e plantas medicinais. 
Também haverá doação 
de mudas nativas da Mata 
Atlântica e intervenções 
artísticas e culturais, das 
8h30 às 17h. Na mesma 
data acontecerá um muti-
rão de plantio de árvores 
frutíferas na área verde 
do Conjunto Habitacional 
Sérgio Luchiari, das 8h às 
17h.
Em 22 de setembro é co-
memorado o Dia do Rio 
Paraíba do Sul e, das 8h às 
12h, haverá doação de mu-
das próprias para recom-
posição de matas ciliares e 
Áreas de Preservação Am-

biental no Centro Cultural 
Toninho Mendes.
O início da primavera será 
comemorado em 23 de se-
tembro com o 1º Passeio 
Ecológico de Conscienti-
zação da Mata do Bugio. 
Haverá caminhada, plan-
tio de árvores, bate papo 
ecológico e colocação de 
placas de conscientização. 
O evento acontece em par-
ceria com a Associação de 
Moradores e Amigos da 
Chácara Ingrid, com saída 
da escola Professor Ciniro 
Mathias Bueno às 8h30 e 
encerramento ao meio-dia.
Na mesma data, às 9h, ha-
verá plantio de mudas de 
pau-brasil na praça Santa 
Terezinha.
Também haverá plantio 
de espécies variadas nas 
seguintes datas e locais: 
dia 24 no Parque Jardim 
das Nações e dia 25 – no 
Quinta das Frutas.
A programação termina 
com uma palestra sobre 
Queimada Urbana no dia 
28 de setembro, das 9h30 
às 10h30, na base da De-
fesa Civil, no Parque do 
Itaim.

Web rádio Voz de
Moreira promove
interação com os

munícipes em Pinda

Taubaté é a terceira
cidade paulista a

gerar mais empregos 
em agosto

O projeto “Voz de Morei-
ra”, uma web rádio, bus-
ca levar informações para 
os moradores do distrito 
de Moreira César. O pro-
jeto começou com o cur-
so desenvolvido no CEU 
das Artes sobre edição 
de vídeo e áudio, com o 
professor Kiko Noguei-
ra. Principal incentivador 
do projeto, Kiko decidiu 
focar no áudio para que o 
projeto se desenvolvesse e 
se concretizasse.
A web rádio é um proje-
to de rádio comunitário, 
sem fins lucrativos que já 
funciona há quatro me-
ses. “Nós buscamos dar 
visibilidade para Moreira, 
ajudando a população. Le-
vamos informação, notícia 
sobre a região, sobre even-
tos, fazemos a divulgação 
do comércio da cidade, 

Taubaté foi a terceira cida-
de do Estado de São Paulo 
a gerar mais empregos no 
mês de agosto. Este é o ba-
lanço divulgado pelo Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 
que mostra um saldo posi-
tivo de 811 postos de traba-
lho no período.
O balanço indica que a ca-
pital paulista e Guarulhos 
foram as cidades com maior 
geração de empregos em 
agosto.
De acordo com o Caged, 
no acumulado do ano, de 
janeiro a agosto, Taubaté 

buscamos fazer entrevistas 
e interagir com as pessoas 
pelo Facebook”, explica o 
vice-presidente da web rá-
dio, Evandro Alves.
Atualmente, seis pesso-
as fazem parte da equipe 
de voluntários que conta 
com o apoio do CEU das 
Artes. Eles trabalham ape-
nas com um notebook, 
celular e uma sala, sendo 
que todos os envolvidos 
se revezam nas etapas da 
produção. Os voluntários 
produzem alguns progra-
mas, entre eles o “Sala de 
Cinema”, em que Evandro 
escolhe um filme e traz 
informações sobre ele, dá 
sua opinião e provoca dis-
cussões com convidados. 
O programa “Bate-papo” 
é comandado por Douglas 
Silva, que busca falar so-
bre variados assuntos. Já o 

também apresenta saldo po-
sitivo, com 424 empregos 
gerados.
Os números de Taubaté re-
fletem os esforços da ad-
ministração em promover 
a oferta de vagas no muni-
cípio e, com isto, reduzir 
os índices de desemprego. 
Para isto, entre as ferra-
mentas disponíveis está o 
Balcão de Empregos de 
Taubaté.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante de 
endereço e carteira de tra-

programa “Uma História 
Contada”, traz contos in-
fantis no período da noite, 
fechando a programação 
que é feita para todas as 
idades.
O coordenador do CEU 
das Artes, Claudio Gau-
de, comenta que a ini-
ciativa de levar o projeto 
adiante foi um grande ga-
nho para todos. “Várias 
pessoas da comunida-
de se interessaram pelo  
curso, por isso, o proje-
to se tornou um suporte 
a mais para o nosso tra-
balho, divulgando nossas 
oficinas e auxiliando nos-
sos projetos, além de levar 
informação para a popula-
ção”, disse.
Para acompanhar o pro-
jeto, basta acessar o site 
www.vozdemoreira.mi-
nharadio.fm.

balho. A orientação é que o 
cadastro seja sempre atuali-
zado para gerar mais opor-
tunidades ao candidato.
O atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h, e as vagas 
são atualizadas constante-
mente no site da prefeitura: 
http://www.taubate.sp.gov.
br/empregos/relacao-de-va-
gas-balcao-de-empregos/.
A unidade está localiza-
da no Emprega Taubaté, 
na praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro (piso 
superior da Rodoviária Ve-
lha).


