
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 28 DE MARÇO DE 2017 EDIÇÃO 1940 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Estradas da zona rural
de Taubaté recebem

melhorias

Prefeitura de Pinda
realiza Pescaria no

Parque

Com o objetivo de me-
lhorar o escoamento da 
produção agropecuária, 
o deslocamento do trans-
porte escolar, o tráfe-
go de moradores locais  
e o acesso aos equipamen-
tos de Saúde, a Secretaria 
de Obras está realizando 
diversas melhorias nas 
estradas da zona rural de 
Taubaté.
No bairro Aberta Gran-
de, que faz divisa com o 
município de São Luiz 
do Paraitinga, foram re-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
FSS - Fundo Social de So-
lidariedade e do departa-
mento de Meio Ambiente 
- vai promover a 1ª Pes-
caria no Parque, dia 9 de 
abril (domingo), das 8 às 
18 horas.
A iniciativa, com apoio 
do pólo de psicultura da 
APTA, vai proporcionar a 
pescaria de tilápias no lago 
do Parque da Cidade.
As vagas são limitadas 

construídas duas pontes e 
realizado o patrolamento 
(abertura de estrada).
Além disso, foram recu-
peradas as estradas do 
Bruno, Bairrinho, La-
ranjal, Baraceia e Rio 
das Antas; e realizado o  
serviço de roçada nas es-
tradas do Quilombinho, 
rio Comprido e Sete Vol-
tas. A estrada do rio Com-
prido também recebeu no-
vas galerias pluviais.
Atualmente a equipe res-
ponsável pela manuten-

aos 100 primeiros cadas-
trados, que deverão fazer 
inscrições na sede do FSS 
- Fundo Social de Solida-
riedade (rua Dep. Claro 
César, n° 53, Centro), en-
tre os dias 29 e 31 de mar-
ço, das 8 às 17 horas. No 
ato da inscrição, os inte-
ressados devem levar RG, 
comprovante de residência 
(para provar que são mora-
dores de Pindamonhanga-
ba) e uma garrafa de óleo 
de cozinha, que o FSS vai 

ção das estradas rurais do 
município está na estrada 
do bairro Caieiras, exe-
cutando o enrocamento  
(colocação de pedras) na 
margem da estrada, para 
conter a erosão provoca-
da por uma forte chuva. A 
previsão é de que a obra 
seja concluída em 20 dias.
O serviço de conservação 
é realizado continuamen-
te, e desde janeiro deste 
ano, já foram recuperados 
25% das estradas vicinais 
do município.

destinar às instituições as-
sistenciais do município.
Cada pessoa que compare-
cer ao FSS poderá efetuar 
até três inscrições - sendo 
uma garrafa de óleo para 
cada nome inscrito. 
No dia do evento, cada 
inscrito deverá levar seu 
próprio equipamento de 
pesca e isca. Além disso, 
não será permitido entrar 
com redes, tarrafas e ou-
tros elementos de pesca, 
exceto vara.

Taubaté abre processo 
seletivo para médicos

e técnicos

Famuta recebe Wamsb 
e já pensa no mundial 
em novembro nos EUA

A Prefeitura de Taubaté 
abre na próxima segun-
da-feira, dia 27 de março, 
as inscrições do processo 
seletivo para contratação 
temporária e formação de 
cadastro reserva de mé-
dicos em diversas áreas e 
técnico necropsista.
O processo seletivo nº 
002/2017 foi divulgado 
nesta quinta-feira, dia 23 
de março, no diário oficial 
do município.
As inscrições vão das 9h 

Taubaté recebeu a Wa-
msb (World Association 
of Marching Show Bands 
– Associação Mundial de 
Bandas de Marcha Show).
A entidade, que pro-
move o Campeonato 
Mundial de Bandas e  
Fanfarras, competição 
conquistada pela Famu-

do dia 27 às 18h do dia 
31 de março e serão feitas 
exclusivamente pela inter-
net no portal da prefeitura 
www.taubate.sp.gov.br.
Por ser um processo se-
letivo simplificado, em 
apenas uma etapa, com a 
apresentação de títulos e 
comprovação de experiên-
cia na função, não haverá 
cobrança de taxa de inscri-
ção.
Os profissionais de saúde 
aprovados serão contrata-

ta (Fanfarra Municipal 
de Taubaté) em julho de 
2015, foi representada 
pelo vice-presidente, Mike 
Townsend.
Townsend foi recebi-
do pelo maestro Ro-
gério Brito, almoçou  
na cidade, visitou o Sí-
tio do Picapau Ama-

dos temporariamente para 
assumir as funções em ca-
sos de licença, afastamen-
to e cobertura de férias, até 
a realização de um concur-
so público em caráter de-
finitivo.
Para os médicos, é esta-
belecida uma carga de 20 
horas semanais, com sa-
lários variando entre R$ 
3.117,75 e R$ 4.606,78.
Além de clínicos gerais, o 
cadastro busca os seguin-
tes especialistas: pneu-
mologista adulto, infec-
tologista, reumatologista, 
cardiologista, oftalmolo-
gista e necropsista.
Existe uma vaga já defi-
nida para a contratação de 
técnico necropsista, com 
salário de R$ 1.507,14 e 
carga de 40 horas sema-
nais. O processo seletivo 
tem duração de um ano, 
podendo ser prorrogado 
por igual período a critério 
da prefeitura.

relo e participou do 
Concerto Didático da  
Osita (Orquestra Sinfôni-
ca Jovem de Taubaté), no 
bairro Estiva.
O Mundial 2017 
será em novembro,  
na Califórnia, nos Estados 
Unidos, onde a Famuta irá 
buscar o bicampeonato.



Miscelânea
Curiosidades

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas 
duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas 
misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o 
preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requin-
tados. Depois de examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 mi-
límetros dos desenhos feitos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses conclu-
íram que aqueles autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas 
ainda não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob 
a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.
***
Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ânsias de vômito de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob`s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos depois, e 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasosa).  A mudança 
só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta 
mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo mundo.   

Humor

Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de repente, 
um deles salta da cadeira e diz:
- Pua vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
-Não faz mal! Estamos os dois aqui!
***
O jovem tinha acabado de tirar a carta de motorista e resolveu levar a mãe em casa 
pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando chegaram em casa, a 
mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar.
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prastico.
***
O telefone toca da Delegacia e ouve-se uma voz desesperada:
- Socorro! Venham rapidamente! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. Elas 
fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam con-
trolando a arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, sem-
pre com as desculpas de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos que 
essas atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o desa-
mor por seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar 
os filhos das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade é 
o mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem sempre 
e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam inventando mil des-
culpas para justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem ama cuida. Mas 
na realidade estão desejando controlar o que elas consideram sua propriedade, seus 
filhos. Muitas explicam que querem poupá-los das dificuldades e por isso exercem 
algum controle quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para 
agirem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária porque 
são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro interesse pessoal. 
Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos e enfrentar a vida e suas dificulda-
des. Procurem e ocupar com trabalhos interessantes ao invés de ficarem reclamando 
de suas tarefas domésticas. Façam novas amizades e descubram um “hobby” que o 
ambiente doméstico ficará mais leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações 

Não julguem para não serem julgados.
Se precisar descanse, mas não desista nunca.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.
Quando estão muitos, pouco se fala.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
A razão faz o homem e o entusiasmo o conduz.
Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje.
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
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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.

Prefeitura de Ilhabela 
convoca professores 

aprovados em
processo seletivo

A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou nesta segunda-
feira, 20, uma lista de pro-
fessores aprovados no Pro-
cesso Seletivo n° 08/2015.
Os convocados serão cha-
mados para os seguintes 
cargos:
Professor de Educação 
Básica – Educação In-
fantil – de 1 a 5 anos de 
idade, 114° ao 124° colo-
cado; Professor de Educa-

ção Básica – Ensino Fun-
damental de 1° ao 5° ano, 
147° ao 153° colocado; 
Professor de Arte – Ensino 
Fundamental 6° ao 9° ano 
e Suplência de 5ª a 8ª sé-
rie; 01° ao 03° colocado; 
Professor de Educação Fí-
sica – Ensino Fundamen-
tal 6° ao 9° ano e Suplên-
cia de 5ª a 8ª série, 32° ao 
34° colocado; Professor de 
Língua Portuguesa – Ensi-

no Fundamental 6° ao 9° e 
Suplência de 5ª a 8ª série, 
37° colocado; Professor de 
Matemática – Ensino Fun-
damental 6° ao 9° ano e 
Suplência de 5ª a 8ª série, 
29° ao 31° colocado; Pro-
fessor de Geografia – En-
sino Fundamental 6° ao 9° 
ano e Suplência de 5ª a 8ª 
série, 21° ao 32° colocado.
Os selecionados devem 
comparecer na Sede da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, na Av. São João, n° 
277, no Perequê, no dia 23 
de março às 9h.
O não comparecimento no 
prazo estipulado implicará 
na renúncia do candidato 
que poderá ser substituído 
pelo seu sucessor na lista 
de classificação.
Confira os nomes no edi-
tal: em www.ilhabela.sp.
gov.br

Cirepe realiza o 7º Encontro 
de Conscientização do
Dia Mundial do Autismo
em Campos do Jordão

O Cirepe – Centro Integra-
do de Recursos Pedagógi-
cos Especiais realiza de 3 
a 7 de Abril o seu Encon-
tro Anual de conscientiza-
ção sobre autismo.
O Centro é um setor da 
Prefeitura de Campos do 
Jordão que atende alunos 
da rede pública municipal 
que apresentam diversas 
necessidades especiais e 
dificuldades na aprendiza-
gem.
Durante o encontro deste 
ano haverá três momen-
tos especiais: dois deles 
são palestras públicas que 
acontecerão no Auditório 
da Secretaria Municipal 
de Educação nos dias 3 e 
5, às 18h.
No dia 3, a cidade recebe-
rá o Neuropediatra Dr. Vi-
cente José Assencio Fer-

reira que falará sobre os 
Transtorno do Espectro de 
Autismo. No dia 5, a Pa-
lestra será com a Psicóloga 
Dra. Lilia Maise de Jorge 
que traz a sua experiência 
clínica para falar sobre a 
“Estimulação Cognitiva 
de Crianças com Espectro 
de Autismo”. No dia 7 de 
abril, a palestra é fechada 
e exclusiva para os pais 
de alunos do Cirepe que 
apresentam Transtorno de 
Espectro de Autismo que 
vão receber ensinamentos 
da Nutricionista Carina 
Alice Gomes de Sá sobre 
“Alimentação saudável”
Com a boa gestão de re-
cursos públicos, desde 
2014, o Cirepe funciona 
em prédio próprio e teve 
a sua equipe ampliada. O 
Centro atua na identifica-

ção das necessidades es-
pecíficas de cada aluno, 
elaborando planos de atu-
ação, intervenções nas es-
colas e orientações à equi-
pe escolar e família. Além 
disso, promove formação 
continuada para professo-
res, auxiliares de Vida Es-
colar, comunidade escolar 
em geral e familiares.
Com a ampliação da equi-
pe, atualmente duas pro-
fessoras especializadas 
atendem, crianças com 
Transtorno do Espectro do 
Autismo, uma professora 
atua na Sala Especializada 
em eficiência Visual, uma 
professora na Sala de Re-
cursos Pedagógicos Espe-
ciais. A equipe conta ainda 
com dois fisioterapeutas, 
duas fonoaudiólogas e três 
psicólogas.
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Pesquisadores estudam 
morcegos do Parque do 

Trabiju

O Parque Natural Muni-
cipal do Trabiju está rece-
bendo, nesta semana, os 
pesquisadores Rafael Lau-
rindo (doutorando em eco-
logia) e Matheus Mancini 
(mestrando em ecologia), 
da Universidade Federal 
de Lavras-MG.
O trabalho, intitulado “O 
Efeito da Altitude na Di-
versidade e Dieta de Mor-
cegos”, está sendo realiza-
do em oito áreas ao longo 
da Serra da Mantiqueira, 
em uma faixa de altitude 
que varia de 700 a 2000 
metros. O parque do Tra-
biju é um dos pontos de 
coletas de morcegos. Os 
morcegos são capturados 
com o uso de oito redes 
de neblina armadas nas 
trilhas do parque, como 
trilhas da Ponte Pênsil, das 
Duas Pontes e do Porco 
do Mato. Durante a noite, 
os pesquisadores estudam 
o morcego capturado, re-
alizam a marcação e os 
animais são soltos nova-

mente. Nos dias 20 e 21 
de março, foi feita a quar-
ta coleta da pesquisa, que 
teve início em outubro de 
2015. Logo no primeiro 
dia, foram capturados dez 
morcegos de quatro espé-
cies. Os pesquisadores já 
estiveram acampados em 
três ocasiões, no Parque 
do Trabiju: outubro de 
2015, março de 2016, e 
agora. A intenção é estu-
dar as espécies de morce-
gos existentes no local em 
variadas épocas do ano, 
sob diferentes condições 
climáticas. Mais de 13 es-
pécies diferentes já foram 
identificadas no Parque, de 
quatro diferentes guildas 
alimentares: frugívoros, 
nectarívoros, insetívoros 
e onívoros. Não foi cap-
turada nenhuma das três 
espécies de morcegos he-
matófagos existentes. Os 
pesquisadores destacam 
a ocorrencia da espécie 
Myotis ruber que até re-
centemente estava na lista 

vermelha de espécies ame-
açadas e extinção do Bra-
sil. O trabalho está sendo 
desenvolvido pelo Labora-
tório de Diversidade e Sis-
temática de Mamíferos da 
Universidade Federal de 
Lavras, sob orientação do 
Prof. Dr. Renato Gregorin.
Visitas controladas
O Parque do Trabiju, atu-
almente, está recebendo 
somente grupos pequenos 
de pesquisadores. Os de-
mais visitantes precisam 
entrar com solicitação via 
protocolo da Prefeitura e 
Subprefeitura, para que 
seja analisado caso a caso. 
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Meio 
Ambiente, o parque ain-
da não está liberado para 
o público, para que seja 
feita uma reestruturação 
completa em suas depen-
dências, tanto no que diz 
respeito à recepção e mo-
nitoramento, quanto à se-
gurança de grupos de visi-
tantes.

Projeto Edutran comemora 
10 anos em Pinda

Há 10 anos, o Edutran 
vem formando crianças 
das escolas municipais 
como agentes multiplica-
doras de Boas Ações no 
Trânsito. Mais de 7 mil 
meninos e meninas já re-
ceberam aulas teóricas e 
práticas com os agentes do 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura.
Neste semestre, estão sen-
do atendidas mais 550 
crianças do 4º ano de dez 
escolas municipais: EM 
Prof. Augusto César Ri-
beiro, Vila Rica; EM Dul-
ce Pedrosa Romeiro Gui-
marães, Boa Vista; EM 
Prof. Elias Bargis Mathias, 
Araretama; EM Prof. Félix 
Adib Miguel, Lessa; EM 
Dr. André Franco Monto-
ro, Crispim; EM Profª Gil-
da Piorini Molica, Santa 
Luzia; EM Profª Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
min, Araretama; EM Profª 
Maria Aparecida Arantes 
Vasques, Mombaça; EM 
Profª Maria Aparecida Ca-
margo de Souza, Ribeirão 

Grande; e EM Vito Ardito, 
Araretama.
A EM André Franco Mon-
toro, do Crispim, recebeu  
na quinta-feira (23), uma 
aula especial em come-
moração aos 10 anos do 
Edutran. Na parte teórica, 
todos os cuidados que os 
ciclistas devem ter no trân-
sito, seu papel e seus direi-
tos, por meio de vídeos e 
imagens na lousa digital da 
sala de aula. Em seguida, 
os alunos puderam colocar 
em prática o conhecimen-
to adquirido brincando na 
mini-cidade, montada no 
pátio da escola.
A aluna Alice, de 8 anos, 
era uma das mais interes-
sadas. Em sala, levantou a 
mão várias vezes para res-
ponder as perguntas feitas 
pelos agentes de trânsito, 
e no pátio, foi uma das 
ciclistas a participar da di-
nâmica da cidade mirim. 
Ela contou que sua mãe já 
ensina em casa muitas re-
gras de trânsito, mas que 
as aulas estão trazendo um 

conhecimento a mais, que 
ela usa principalmente no 
trajeto para ir e voltar da 
escola.
A gestora da unidade, 
Maura Ribeiro, aprova o 
Edutran e apóia sua pre-
sença nas escolas. “O 
projeto é importante para 
mostrar de forma prática 
como as crianças podem 
atuar no trânsito. Agora é 
a hora certa para trazer-
mos esse ensinamento, 
pois elas estão ainda em 
formação”, observou. “E 
o melhor de tudo é que 
as crianças levam para os 
pais o que aprendem na es-
cola, e ainda cobram com-
portamento da família”, 
lembrou a gestora.
De acordo com o agente 
de trânsito José Ouverney 
Júnior, o Edutran tem dois 
objetivos: a curto prazo, 
proporcionar segurança no 
trânsito para as crianças 
em seu cotidiano e, a lon-
go prazo, colaborar para 
que essas crianças sejam 
adultos mais conscientes 
no trânsito. “A criança é 
inocente e não percebe o 
perigo que podem estar 
correndo no dia a dia. To-
dos os alunos são muito in-
teligentes, pegam o conte-
údo de maneira excelente, 
e levam a mensagem aos 
seus familiares e amigos. 
Tenho certeza que, no fu-
turo, serão motoristas mui-
to melhores”, concluiu.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 24/03/2017 e 24/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 124, Termo nº 6517
Faço saber que pretendem se casar MURIEL CAVALCANTE DE MELO e ANA 
MARIA DE SOUZA GOMES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Paraty - RJ, nascido em 2 de abril de 1975, de profissão bombeiro, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua São Francisco, nº 63, Centro, nes-
ta cidade, filho de EUDSON RODNEI CAVALCANTE DE MELO, 68 anos, 
nascido na data de 12 de julho de 1948, residente e domiciliado em Paraty/RJ, 
natural de Maceió/AL e de ELIANA MARIA GOIS DE MELO, 62 anos, nascida 
na data de 18 de janeiro de 1955, residente e domiciliada em Paraty/RJ, natural 
de Rio de Janeiro/RJ. Ela é natural de Paraty - RJ, nascida em 28 de outubro de 
1984, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de EVERALDO GOMES DE SOUZA, 57 
anos, nascido na data de 23 de abril de 1959, residente e domiciliado em Paraty/
RJ, natural de Currais Novos/RN e de DEISE MARLUCE AYRES DE SOUZA 
GOMES, 50 anos, nascida na data de 22 de agosto de 1966, residente e domi-
ciliada em Paraty/RJ, natural de Rio de Janeiro/RJ. 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. 

Tremembé, 27 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

AS SÓCIAS DA EMPRESA MAGALHÃES S/S LTDA, INSCRITA NO  
CNPJ N.º 04.061.483/0001-95, ENCERRAM AS ATIVIDADES  
(BAIXA DEFINITIVA) EM 13 DE MARÇO DE 2017.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

- Borracheiro
- Operador  de microtratores
- Pizzaiolo

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE 
TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em cadastrar 
vagas abertas  entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com
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Encontro com produtores 
apresenta facilitações da 

Aquicultura no Estado

Taubaté recebe
exposição inédita no
Brasil sobre Da Vinci

Prefeitura e Unitau 
formalizam cessão

de uso de área do HUAgência dos Correios 
permanece em
Moreira César

Prefeitura de Tremembé estuda implantação de Orquidário Municipal

A série de recentes facilita-
ções da atividade aquícola 
no Estado de São Paulo, 
promovida pelo governo 
paulista será apresentada 
em Pindamonhangaba, na 
segunda-feira (27), a par-
tir das 14 horas, no setor 
de Fitotecnia, do Polo Re-
gional da APTA - Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios.
O encontro “Os Novos 
Caminhos da Aquicultura 
Paulista” será realizado 
pela Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
do Estado, reunindo cinco 
de suas unidades para di-
vulgar as novidades que 
facilitam a atividade. São 
iniciativas que integram o 
Programa de Moderniza-
ção e Desburocratização 

O Via Vale Garden Sho-
pping, em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté, traz 
para a cidade uma exposi-
ção inédita no Brasil, “Da 
Vinci- A exibição”.
A mostra, que acontece de 
1º de abril a 15 de maio, 
no horário de funciona-
mento do Via Vale, conta 
a genialidade de Leonardo 
da Vinci por meio de répli-
cas em tamanho real das 
pinturas e invenções do ar-
tista, reunindo mais de 60 
peças.
O evento irá mostrar toda 
a vida de Da Vinci, des-
de suas criações artísticas 
como pintura, desenhos e 

O prefeito Ortiz Junior e 
o reitor da Unitau (Uni-
versidade de Taubaté), 
professor dr. José Rui Ca-
margo, assinaram na tarde 
desta quinta-feira, 23 de 
março, o termo de cessão 
de uso de parte da área do 
Hospital Universitário de 
Taubaté para a instalação 
dos leitos de internação do 
Pronto Socorro Municipal.
Para isto, serão realizadas 

Em reunião nesta quin-
ta-feira (23), entre a 
Prefeitura e os repre-
sentantes dos Correios, ge-
rente regional Fernando Dias  
e o coordenador, Alessan-
dro Gouvêa, foi informado 
que a agência de Moreira 
César permanecerá aberta 
para atender os moradores 
do distrito e região.
A notícia está sendo re-
cebida com alegria pe-
los moradores do Dis-
trito, principalmente 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, representada pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, fez uma 
visita técnica na 96ª Expo-
sição de Orquídeas na So-
ciedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa no Bairro da 
Liberdade em São Paulo.
A prioridade da visita téc-
nica foi adquirir conheci-
mento teórico e participar 
de laboratórios e práticas 
de manejo, cultivo e iden-

da Agricultura - Agrofácil 
SP, lançado em fevereiro 
pelo governador Geraldo 
Alckmin.
Na programação, o secre-
tário Arnaldo Jardim fará 
a abertura do evento, se-
guida de um panorama da 
aquicultura paulista apre-
sentado pelo Instituto de 
Pesca. Na sequência, a As-
sessoria Técnica explicará 
o licenciamento ambiental 
para a aquicultura. A Co-
ordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati) es-
clarecerá os caminhos para 
obtenção da Declaração 
de Conformidade da Ati-
vidade Aquícola (DCAA), 
para pequenas proprieda-
des e que agora pode ser 
feita online. A Companhia 
de Tecnologia de Sanea-

escultura, até suas inven-
ções no âmbito da enge-
nharia civil.
No local da exposição será 
montada uma verdadeira 
estrutura de museu, com 
diferentes salas temáticas. 
Ainda estarão presentes 
alguns educadores espe-
cializados, para auxiliar no 
percurso e tirar dúvidas.
As réplicas são da Itália e 
foram feitas por artesões 
especialistas em restau-
ração artística. Entre as 
principais obras presentes, 
estarão a reprodução de 
Mona Lisa, Santa Ceia, A 
Anunciação, entre outras.
A exposição já percorreu 

obras de adaptação do es-
paço onde hoje está loca-
lizado o Hemonúcleo. As 
obras estão previstas para 
começar a partir de 2 de 
abril.
O Hemonúcleo, de res-
ponsabilidade do governo 
do Estado, deve funcionar 
provisoriamente no local 
nos próximos 90 dias, até 
que seja definido um novo 
endereço.

pelos comerciantes. A ar-
tesã Priscila Patrícia Melo, 
proprietária do Ateliê Mi-
guelê, estava preocupada 
com a possibilidade de 
fechamento da agência.  
“O fechamento seria um 
transtorno para todos 
nós. Eu mesma despa-
cho encomendas do meu 
ateliê várias vezes du-
rante a semana, para o  
Brasil todo.  
Imagine o custo que eu 
teria em ter que me des-

tificação das flores mais 
adequadas entre nativas, 
exóticas, hibridas e tam-
bém observar suas flora-
das para a implantação de 
nosso orquidário muni-
cipal que será aberto aos 
estudantes da rede pública 
municipal e ao público em 
geral . Realizamos visitas 
em mais de 40 stands de 
produtores e conhecemos 
cerca de 1.000 espécimes 
diferentes de várias regiões 
do Brasil e estrangeiras. 

mento Ambiental (Cetesb) 
explicará o licenciamento 
ambiental para médias e 
grandes propriedades.
A Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária (CDA) 
apresentará a Guia de 
Trânsito Animal (GTA), 
estendida para pescado 
e também com opção de 
ser emitida via internet. 
Já o Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista 
(Feap) mostrará as linhas 
de financiamento para o 
desenvolvimento da aqui-
cultura no Estado de São 
Paulo. O evento conta 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Agricultura. 

Estados Unidos, Argen-
tina, México, Chile, Co-
lômbia, Uruguai, Equador, 
Espanha, Tailândia e Chi-
na, sendo inédita no Bra-
sil, com o selo Exhibition 
Club. Serviço:
“Da Vinci – A Exibição”
Data: 1º de abril a 15 de 
maio
Horário: Horário de fun-
cionamento do Shopping
Local: Próximo a loja Mís-
tica, piso 1
Bilheteria: R$25,00 in-
teira, R$12,50 meia, pa-
cote família (4 pessoas): 
R$50,00 – Crianças até 3 
anos não pagam.
Classificação: Livre

A transferência dos lei-
tos de internação do PS 
para o Hospital Univer-
sitário vai garantir mais 
conforto aos pacientes.  
O Pronto Socorro está em 
fase final de obras e, com 
a transferência dos leitos, 
deve se transformar em 
uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) para 
a região central de Tauba-
té.

locar por mais de 15 km 
até a agência do centro 
para fazer esse serviço,  
além da perda de tempo. 
A agência aqui em Morei-
ra facilita muito a nossa 
vida”, garantiu.
De acordo com os Cor-
reios, devido à crise 
econômica que o país 
enfrenta atualmente,  
serão fechadas 250 agên-
cias em todo o país, e a 
agência de Moreira César 
estava nessa relação.

Nestes laboratórios prá-
ticos nos deparamos com 
Ananda Apple, repórter 
da Rede Globo apresenta-
dora do programa Quadro 
Verde no jornal Bom Dia 
São Paulo e responsável 
pela coluna mensal “No 
Jardim” da revista Cara e 
Jardim, Ananda nos para-
benizou pela iniciativa e se 
comprometeu a divulgar e 
conhecer nosso projeto de 
conscientização ecológica 
e educacional.


