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A GAzetA dos Municípios

Tremembé receberá 
Circuito Sesc de Artes 

no dia 06 de maio

Tarifa de ônibus urbanos 
tem reajuste em Caçapava

Taubaté Shopping
promove a 2ª edição
do “Tattoo Animal”

Grupos de dança de 
Caraguatatuba

conquistam troféus
em São Vicente

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, por meio da secre-
taria de Turismo e Cultura, 

A tarifa de ônibus no trans-
porte público de Caçapava 
terá reajuste e passará para 
R$ 4,10 (sem desconto) e 
R$2,05 (com desconto). O 
reajuste concedido à em-
presa que opera o transpor-
te público de passageiros 
no município tem como 
base a inflação anual e o 

A cada 15 quilos de ração 
doada, o participante terá 
direito a uma tatuagem
Quem gosta de animais vai 
poder fazer uma boa ação 
no último fim de sema-
na de abril, dias 29 e 30, 
e ainda por cima ganhar 
uma tatuagem. O Tauba-
té Shopping, em parceria 
com a Associação Vida e 
o estúdio Ricardo Art Tat-
too, promove pelo segundo 
ano consecutivo o “Tattoo 
Animal”. A cada 15 quilos 
de ração doados, a pessoa 
ganha direito a uma tatu-
agem, podendo escolher 
entre os mais de 300 de-
senhos disponibilizados 
no catálogo do estúdio. Os 
modelos têm tamanhos en-
tre 2 e 10 cm e preço médio 

Os grupos de danças urba-
nas Geração Futuro e RT 
ganharam troféus em qua-
se todas as modalidades 
que participaram durante 
o Festival Internacional 
Hip Hop Beach (H2Be-
ach), realizado em São 
Vicente, litoral sul de São 
Paulo, no último domingo. 
No total, foram quatro pre-
miações. Duas para cada 
grupo. Além dos troféus, 
os grupos ganharam a 
oportunidade de competir 
no “Super Star Dance”, no 
Paraguai, e no “FF Festi-
val”, em Brasília.
O Geração Futuro levou 
três modalidades ao festi-
val. Conjunto adulto, com 
a coreografia “Conflu-
ência”, duo juvenil, com 
“DuClose” e duo adulto, 
com “Sentidos”. Os duos 
conquistaram 1º e 2º lu-
gares, respectivamente. O 
conjunto não obteve clas-
sificação. Já o RT levou 
o conjunto infantil, com 
“Urban Kids” conjunto ju-
venil, com “Distinction” e 
duo adulto, com “I Found 
You”. Os conjuntos foram 
classificados em 2º e 3º lu-
gares, respectivamente.
Um dos coreógrafos do 
Geração Futuro, Davi Sil-
va, destacou sobre a im-
portância do prêmio para 
a cidade. “Isso traz visi-
bilidade a Caraguatatuba. 
Mostrar que o que é feito 

convida a população para 
prestigiar o Circuito Sesc 
de Artes na cidade. O even-
to ocorrerá no dia 06 de 

equilíbrio econômico fi-
nanceiro, que leva em con-
ta os reajustes manutenção 
dos veículos do município.  
O último reajuste tarifário 
ocorreu há mais de um ano, 
e mesmo ocorrendo neste 
período aumento nos pre-
ços de insumos, especial-
mente derivados de petró-

de mercado entre R$100 e 
R$200.
Para garantir um maior 
controle entre doações e 
prêmio, foi estipulado jun-
to à Associação Vida de 
Taubaté que será neces-
sário a apresentação do 
cupom fiscal da compra da 
ração, que deve ser no va-
lor de no mínimo R$70,00. 
Para a confecção das tatu-
agens será montada uma 
loja, com atendimento pro-
fissional, em frente ao Café 
Donuts, que funcionará das 
10h às 22h. No mesmo lo-
cal devem ser feitas as en-
tregas das doações. Para 
participar, é preciso ter a 
partir de 18 anos.
Taubaté Shopping
Com uma área construída 

aqui é importante. Somos 
um polo grande, então é 
legal que as pessoas sai-
bam que nós focamos em 
cultura”. Ele diz que foram 
dois meses de preparação 
e que achou o festival mui-
to bem organizado. “Nós, 
com certeza, voltaremos”.
Ele ainda agradeceu o 
apoio da Fundacc – Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba, 
que disponibiliza espaço 
para os grupos ensaiarem 
e transporte a esses even-
tos. “Queremos agradecer, 
além de todas as pessoas 
que ajudaram, à Fundacc, 
pelo apoio, a estrutura 
para os ensaios e a loco-
moção para o festival”, 
disse. “Agora vamos nos 
organizar para os campe-
onatos do Paraguai e de 
Brasília.
A diretora e coreógrafa do 
Grupo RT, Rogéria Tho-
mé, agradeceu a Secreta-
ria de Educação e a Pre-
feitura de Caraguatatuba  
pelo espaço cedido, trans-
porte e confiança investida 
nos grupos. Também ao 
seus dois coreógrafos, Fé-
lix Vieira e Karen Barroso 
que montaram o duo.
Ela ainda acrescenta que 
o próximo objetivo do 
RT é representar a cidade 
no Paraguai, em outubro.  
“Pela segunda vez, vamos 
representar o Brasil em 

maio, na Praça da Estação, 
a partir das 16h. Veja pro-
gramação completa: www.
tremembeonline.com.br

leo e remuneração da mão 
de obra na prestação de 
serviço, foi possível man-
ter o preço anterior. A em-
presa afixou cartazes infor-
mando sobre o novo valor. 
Há mais de 6 anos em uso 
está previsto para este ano 
a troca da frota de veículos 
dos ônibus de Caçapava.

de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
mensal de mais 1 milhão 
de pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 27 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de ali-
mentação da região, super-
mercado, academia, facul-
dade e mais de mil vagas 
de estacionamento. Inau-
gurado em 9 de novembro 
de 1989, o empreendimen-
to é administrado pela AD 
Shopping.

outro país”.
Geração Futuro
Criado em 2009 pelo co-
reógrafo e diretor Thia-
go Silva, com apoio 
da Fundacc, ASEC  
Sindicato e Restauran-
te Pimenta de Cheiro, o 
grupo de danças urbanas 
Geração Futuro tem cerca 
de 70 integrantes e é re-
ferência no Litoral Norte 
paulista e afora. Em cons-
tante evolução, a “família”  
(como os integrantes se 
denominam) vem cole-
cionando diversos títulos 
em festivais de dança para 
Caraguatatuba nos últimos 
anos, e pretende vir com 
tudo no ano de 2017, con-
quistando ainda mais seu 
espaço.
Grupo de Danças Urbanas 
RT
O Grupo de Dança RT 
iniciou suas atividades 
em meados de 2000 sob 
a direção de Rogéria 
Thomé. Desenvolve um 
trabalho em danças urba-
nas, caminhando por vá-
rios estilos e tendências.  
Desde então participa de 
diversos festivais e en-
contros de danças urbanas 
pelo país, sendo premiado 
em sua maioria.  Cole-
ciona várias premiações, 
inclusive de grupo revela-
ção pela melhor sincronia 
computando 80 troféus ao 
longo de sua jornada.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande feli-
no, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É 
o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério 
Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é 
encontrada nas regiões quentes e temperadas do continente americano, desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os 
vocábulos “jaguar” e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jagua-
retê”. Este felino manchado mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora 
seja geralmente maior e mais resistente. As características do seu comportamento 
e habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a densa 
floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos abertos. Está 
quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As ameaças incluem a 
perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio internacional de onças 
ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente morto por seres 
humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem 
sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. A onça 
faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a dos 
maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como ani-
mal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto: 
- Legal tia! Agora vamos sair correndo...
***
O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto o carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver 
algum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu 
rezarei agora para a sua cura.
O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a velha vendo aquilo, 
exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressusci-
tar os mortos...

Mensagens 

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora do alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a esse objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exa-
to momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando 
puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como for, continue. O impor-
tante é não parar.
***
Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! E perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se 
lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum 
motivo, mas essa placa era para lembra-o que quando estivesse feliz, que não dei-
xasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos 
difíceis viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! 
Momentos os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio 
aprendizado. Por algum motivo: Nunca se esqueça do mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 137, Termo nº 6543
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO MELO RIBEIRO e KAREN 
CHRISTHINE DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Luiz do Maranhão - MA, nascido em 21 de abril de 1988, de profissão 
vigia, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Farid Barchete De-
metrius Feres, nº 27, Guedes, nesta cidade, filho de NORMA MELO RIBEIRO, 
de 54 anos, nascida na data de 29 de dezembro de 1962, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Caxias/MA. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 18 de outubro de 1989, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA, falecido em Caçapava/SP na data de 12 de julho de 1996 e de IRA-
CY ALVES DE OLIVEIRA, de 55 anos, nascida na data de 21 de julho de 1961, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ
Auxiliar  de  departamento  pessoal (para pessoa com 
deficiencia)
Motorista  de  motor  a  diesel (para pessoa com de-
ficiencia)
Operador  de  vendas  (para pessoa com deficiencia)
Atendente   balconista
Chefe  Departamento  Pessoal
Controlador  de  entrada  e saida
Garçom
Instalador  de  alarmes
Marceneiro
Operador  de  motosserra
Operador  de  trator  agrícola
Recepcionista  bilingue
Servente   de   pedreiro
Terapeuta   ocupacional
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: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Judoca de Pinda
conquista o bronze no 

Paulista Sub 21

Alunos do Morumbi
iniciam projeto de horta 
e arborização em Pinda

Kickboxing de Taubaté 
é destaque no

Campeonato Paulista

Taubateanos fazem
dobradinha no pódio 

do Estadual de
Atletismo

O judoca Pablo Senna 
conquistou para Pindamo-
nhangaba a medalha de 
bronze na categoria Sub 
21 Meio Pesado, na Final 
do Campeonato Paulista de 
Judô  classes Sub 18 e Sub 
21. O evento foi realizado 
em São Bernardo do Cam-
po, no feriado de Tiraden-
tes. A equipe de Pinda con-
tou com quatro atletas das 
categorias de base do Judô 
da Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer 

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Profª Odete Cor-
rêa Madureira, do Jardim 
Morumbi, estão iniciando 
o Projeto Horta e Arbori-
zação: Semeando a Vida. 
Três dias de mutirão foram 
realizados pela equipe es-
colar, com a participação 
de familiares e interessa-
dos em somar forças ao 
projeto.
Familiares, crianças e pro-
fessores colaboraram no 
retiro da grama e britas do 
local idealizado, doação de 
mudas e terras, bem como 

A equipe de Kickboxing 
de Taubaté foi destaque no 
Campeonato Paulista da 
modalidade neste final de 
semana, dias 21, 22 e 23 
de abril, em Itu, no interior 
de São Paulo.
O evento contou com 
900 atletas do Estado 
e deu vaga aos tauba-
teanos no Campeonato  
Brasileiro, que acontece 

A Equipe de Atletis-
mo de Taubaté fez do-
bradinha no pódio com  
Kathelyn Rocha e Jeison 
Viana na 1ª Etapa do Re-
gional /Estadual Sub 16 / 
Sub 18 da modalidade, em 
Campinas, no último final 
de semana.
A competição serviu 
como preparação para 
os jovens que ainda  
não tinham competido 
em 2017. Agora o próxi-

de Pindamonhangaba.
A conquista de Pablo Sen-
na veio após cinco lutas. 
Ele acabou perdendo na 
semifinal para o judoca vi-
ce-campeão da categoria, 
Thiago Ferreira, do São 
Paulo Futebol Clube.
Segundo o professor Cel-
so Manzano, responsá-
vel pelo judô da Semelp,  
“os quatro meses de prepa-
ração intensiva para esse 
evento, que conta com os 
maiores clubes do estado 

na colocação de garrafas 
PET coloridas como de-
limitador da horta. A últi-
ma ação do projeto será o 
plantio, programado para 
a quinta-feira (27), das 
15h30 às 17h.
O  projeto  foi planejado 
com o intuito de trazer ao 
espaço escolar maior área 
verde cultivada, propor-
cionando o plantio de ár-
vores frutíferas bem como 
a organização de uma hor-
ta onde serão cultivadas 
verduras, proporcionando 
momentos de integração 

em São Paulo e Santos, em 
junho.
Confira os resultados:
Johnny Kabeça – Vice 
campeão
Dayane Cristine – 8ª vez 
campeã Paulista
Graziele Ricotta – Campeã
Monique Adriane – Cam-
peã
Sofia Lizasso – Campeã
David Romão – Campeão

mo desafio é o Circuito 
da Federação Paulista de 
Atletismo sub 22 e Adulto, 
que acontece no dia 29 de 
abril.
Destaques:
Kathelyn Rocha – 1º lugar 
1000m Sub16
Jeison Viana – 2º Lugar 
Lançamento do Martelo 
Sub18
Beatriz Cavalcante – 5º lu-
gar 1000m Sub16
Anderson Coelho – 4º Lu-

de São Paulo, mais todas as 
experiências vividas pelo 
Pablo desde os 7 anos de 
idade no judô, hoje tradu-
zem as ações em um gran-
de orgulho para a cidade”, 
avaliou. 
O próximo compromisso 
dos judocas das categorias 
de base da Semelp será o 
Campeonato Paulista de 
Judô -  Fase Regional - das 
classes Sub 11, Sub 13 e 
Sub 15, que acontecerá no 
dia 7 de maio, em Jacareí.

lar-escola, bem como sub-
sidiar a  aprendizagem das 
crianças. As árvores fru-
tíferas visam oferecer, no 
futuro próximo, sombra 
em área verde livre onde os 
alunos realizam atividades 
de educação física e lazer.
“Acreditamos que estas 
ações ao longo do ano per-
mitirão conhecimento sig-
nificativo sobre a origem 
dos alimentos e o respeito 
à vida, em suas diferentes 
maneiras”, informou o ges-
tor da unidade, Benedito 
Lobo.

Lucas Mascena – Vice 
campeão
Danilo Rodrigues – Vice 
campeão
Maria Clara e Rodson 
Cristiano – 3º lugar
Alana Veronese – Vice 
campeã
Tamires Caroline – Vice 
campeã
Bruno Alisson – Vice 
Campeão

gar 110 c/barreiras Sub18
Geovani Melo – 4º lugar 
3000m Sub18
Andreus Nogueira – 7º 
Lugar 3000m Sub18
Ednalva Maria – 4º lugar 
100 c/barreiras
Luciana Livia – 4º lugar 
100m rasos
Murilo Ferreira – 7º lugar 
arremesso do Peso Sub16
Matheus Aparecido – 8º 
lugar arremesso do Peso 
Sub16


