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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
realiza lançamento da 

FLIT nesta semana

Tremembé tem a 2ª 
fanpage mais seguida 

do Vale do Paraíba

Prefeitura de Caraguá  
inspeciona faixa de 

duto da Transpetro e 
aguarda anuência para 

obra de drenagem

Nova empresa de coleta de 
lixo começa a operar em 

Caçapava

A Prefeitura de Taubaté e 
a Secretaria de Cultura do 
Governo do Estado de São 
Paulo lançam nesta ter-
ça-feira, dia 27 de junho, 
a Feira de Literatura de 
Taubaté, que será realiza-
da em setembro na cidade.
No evento, que será reali-
zado às 10h na escola Fego 
Camargo, será apresentada 
a estrutura da feira, o lo-
cal onde será realizada e 
as principais atrações do 

Criada em 2013, a pági-
na oficial da Prefeitura de 
Tremembé no Facebook 
foi ganhando seguidores 
devido ao alto conteúdo 
disponibilizado com ob-
jetivo de divulgação das 
ações da administração 
municipal e também como 
uma ferramenta de diálogo 
com a população. A página 
no Facebook é importante 

O secretário de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
de Caraguartatuba, Marcel 
Giorgeti, vistoriou na úl-
tima semana juntamente 
com técnicos da Transpe-
tro, a faixa de dutos exis-
tente no bairro Pontal de 
Santa Marina, que deve 
receber obras de drenagem 
em breve.
De acordo com Giorge-
ti, o projeto de drenagem 
já está pré-aprovado pelo 
Fehidro (Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos) 
com recursos no valor de 

Desde o dia 22 de junho o 
serviço de coleta de lixo 
em Caçapava está sendo 
realizado por uma nova 
empresa. Em processo li-
citatório emergencial a 
empresa Nova Opção foi a 
vencedora e vai operar na 

evento.
Este lançamento será rea-
lizado para representantes 
de escolas, entidades civis 
e imprensa.
FLIT – A Feira de Litera-
tura de Taubaté faz parte 
de uma quinzena literária 
que será realizada no mês 
de setembro, com a pri-
meira semana de ativida-
des na cidade de Monteiro 
Lobato, e a segunda sema-
na, de 11 a 17 de setembro, 

para que a população co-
nheça o trabalho desenvol-
vido pela Prefeitura, uma 
vez que não temos um ca-
nal de TV aberta que nos 
permita divulgar as ações 
desenvolvidas em toda ci-
dade. Com a fanpage, to-
dos têm a possibilidade de 
acompanhar e participar 
da construção de uma ci-
dade melhor para todos os 

R$ 1,1 milhão – restan-
do apenas as anuências 
por parte da Transpetro, 
responsável pela faixa de 
duto que passa pelo local 
e, DER, já que a obra irá 
cortar a rodovia.
A obra, segundo ele, vai 
beneficiar cerca de dois 
mil moradores do bairro, 
além da população flutu-
ante que visita a cidade 
nos finais de semanas, fe-
riados e férias da tempora-
da de verão.
“É uma obra importan-
te para cidade, já que vai 

cidade em até 180 dias ou 
até ser aprovada a nova li-
citação. Para melhor aten-
der os munícipes, haverá 
adequação em algumas 
rotas e horários, o crono-
grama de recolhimento 
dos resíduos domésticos já 

em Taubaté.
O objetivo é realizar uma 
grande feira envolvendo 
as cidades ligadas a Mon-
teiro Lobato, com atrações 
para o público infantil e 
infanto-juvenil.Serviço
Lançamento FLIT 2017
Dia 27 de junho (terça-fei-
ra)
Local: Escola Fego Ca-
margo – Avenida Tiraden-
tes, 202 – Centro
Horário: 10h

seus cidadãos e visitantes.
Entre os órgãos munici-
pais do Vale do Paraíba 
em número de fãs ou se-
guidores no Facebook: são 
mais de 23 mil, para uma 
população de aproximada-
mente 45 mil habitantes, 
ocupando a segunda po-
sição no ranking, ficando 
atrás apenas da cidade de 
São José dos Campos.

ajudar no escoamento das 
águas pluviais. Acredito 
que não terá problemas 
já que na vistoria com a 
Transpetro ficou constata-
do que a melhoria não vai 
impactar a faixa de dutos, 
reforçou Giorgeti. Ainda 
de acordo com ele, o prazo 
para a Transpetro e o DER 
emitirem os documentos 
com a anuência é até a pri-
meira quinzena de julho, 
já que a Prefeitura precisa 
apresentar o projeto com-
pleto para o programa no 
final do mesmo mês.

está sendo reorganizado.
Por enquanto, a coleta 
atenderá todos os dias em 
horário comercial no mu-
nicípio de Caçapava. A Li-
citação da coleta seletiva 
de Caçapava será aberta 
nos próximos dias.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

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.

A temporada de inverno vai 
ser quente em cunha, com 

o acordes na serra
Programação – Temporada de Inverno do 24º Acordes na Serra– Cunha – SP –

• 1 de julho (sábado)
– 19h – Banda da Policia Militar – CPI-1 – São José dos Campos (Vários ritmos)
– 20h30 – Espetáculo teatral gratuito: “Chica Boa” – Espaço Cultural Elias José Abdalla 
(Cinema)
– 22h30 – J.J. Jackson – Atração internacional – Blues e Jazz

• 2 de julho (domingo)
– 14h – Giliard Fagundes (MPB)
– 22h – André Moraes e Banda (Sertanejo)

• 6 de julho (quinta-feira)
– 21h – Violeiros de Cunha

• 7 de julho (sexta-feira)
– 22h – Banda Água de Mina (Pop rock)

• 7 a 16 de junho
Festa do Divino

• 8 de julho (sábado)
– 12h às 24h – Jazz e Blues Pocket Festival – Vasco Faé, Orleans Street Jazz Band e Trinca 
Acústica
Apresentações pelas ruas, praças e palco principal

• 9 de julho (domingo)
– 15h – Samba da Véia (Samba raiz)
– 21h30 – Banda Two Zé (Rock)

• 13 de julho (quinta-feira)
– 21h – Violeiros de Cunha

• 14 de julho (sexta-feira)
– 22h – Beto Mi e Banda (MPB)

• 15 de julho (sábado)
– 15h – Banda Vellin (Pop rock)
– 22h30 – Bee Gees Alive

• 16 de julho (domingo)
– 12h – João Galvão (Voz e violão)
– 15 – Grupo Orgulho Caipira
– 22h – Joel e Geovan (Sertanejo)

• 20 de julho (quinta-feira)
– 20h30 – Violeiros de Cunha

• 21 de julho (sexta-feira)
– 22 h – Quartetto Sentinela (Músicas do Clube da Esquina)

• 22 de julho (sábado)
– 14 – Giliard e Amigos (Rock e MPB)
– 22h30 – Serial Funkers

• 23 de julho (domingo)
– 15h – Banda Senteria (Pop Rock)
– 22h – Pedro e Jeferson e Banda (Sertanejo)

• 27 de julho (quinta-feira)
– 20h30 – Violeiros de Cunha

• 28 de julho (sexta-feira)
– 21h30 – Banda Malévola (Rock)

• 29 de julho (sábado)
– 10h – Grupo de Serenata Naquele Tempo, em apresentação nas ruas e praças de Cunha
– 17h – Grupo de Serenata Naquele Tempo (no palco)
– 20h30 – Coral Viva Voz (Capela da Santa Casa)
– 22h – Peleco e Banda (Rock e MPB)

• 30 de julho (domingo)
– 15 h – Violeiros de Cunha
– 21 h – Orquestra Bragantina de Viola
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Ilhabela e São Sebastião 
propõem parceria para 

Jogos Regionais de 2018

Prefeitura de Ubatuba reúne-se 
com contadores e escritórios 

de contabilidade

Durante a tarde desta sex-
ta-feira, 23, o prefeito de 
Ilhabela, Márcio Tenório, 
recebeu o prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augus-
to, em seu gabinete para 
a assinatura da proposta 
na qual as duas cidades 
lançam suas candidaturas 
para sediarem, em conjun-
to, os Jogos Regionais de 
2018.
A proposta visa a impor-
tância que os Jogos Regio-
nais tem em sua magnitude 
e que este é um dos maio-
res eventos esportivos da 
América Latina. Os Jogos 
Regionais são realizado 
todos os anos e, em 2018, 
Ilhabela e São Sebastião 
pretendem, juntas, sediar 
a 62ª edição. Além de ofe-
recer condições adequadas 
para as disputas esportivas, 
caso abriguem o evento, as 
cidades pretendem ofertar 
também oportunidade de 
entreter os atletas com as 
belas paisagens, seguran-
ça e potencial de recepção 
que possuem.
O prefeito Márcio Tenó-
rio fez questão de ressaltar 
que a parceria é fundamen-
tal para estreitar a relação 
entre as cidades vizinhas. 
“Temos como objetivo 
fazer com que o Litoral 
Norte cresça de forma 
conjunta, assim, mesmo 
quando estivermos separa-
dos, poderemos represen-
tar a todos. A proposta de 
que Ilhabela e São Sebas-
tião sejam sedes dos Jogos 
Regionais de 2018 é inédi-
ta e, hoje, estamos dando 
este primeiro passo para 
que essa ideia seja possí-
vel”, ressaltou Tenório.
Já Felipe Augusto, prefei-
to de São Sebastião, expla-
nou sobre a necessidade 
do planejamento aconte-
cer de forma que benefi-
cie ambos os municípios. 
“Com o lançamento da 
candidatura proposta, já 
podemos começar a pen-
sar em como dividiremos 
os atletas e as modalidades 
a serem disputadas. É im-

A secretaria da Fazenda 
da Prefeitura de Ubatuba 
realizou encontro com es-
critórios de contabilidade 
e contadores da cidade na 
manhã da terça-feira, 20. 
O objetivo foi o de com-
partilhar informes sobre 
as ações voltadas à am-
pliação da arrecadação do 
município e o Via Rápida 
Empresa, para agilizar a 
abertura de empresas, bem 
como apresentar a equipe 
de fiscalização e o sistema 
Eicom, de emissão de no-
tas fiscais eletrônicas.
Buscar ampliar as recei-
tas próprias, diminuindo 
a dependência de recursos 
estaduais e federais, é uma 
das orientações que vêm 

portante que já tenhamos 
uma visão geral de tudo 
o que precisaremos para a 
realização do evento”, dis-
se o prefeito.
Ao final do encontro, Már-
cio Tenório não escondia a 
sua confiança na proposta. 
“Se tudo correr como es-
peramos iremos, juntos, 
sediar a 62ª edição dos Jo-
gos Regionais”, disse es-
perançoso.
Durante os Jogos são 
promovidas disputas de: 
Atletismo, Badminton, 
Basquetebol, Biribol, Bo-
cha, Capoeira, Ciclismo, 
Damas, Futebol, Ginástica 
Artística, Ginástica Rítmi-
ca, Handebol, Judô, Kara-
tê, Malha, Natação, Skate 
Street, Taekwondo, Tênis, 
Tênis de Mesa, Vôlei de 
Praia, Voleibol e Xadrez.
Também participaram do 
encontro a vice-prefeita 
Maria das Graças Ferreira, 
a Gracinha; os secretários 
Flávio César da Silva (Ad-
junto de Esportes, Lazer e 
Recreação), José Roberto 
de Jesus, o Beto de Ma-
zinho (Esportes, Lazer e 
Recreação), Tiago Corrêa 
(Finanças) e Vinícius Ju-
lião (Assuntos Jurídicos); 
os vereadores Gabriel Ro-
cha e Thiago Souza; o di-
retor de Obras Públicas de 
Ilhabela, Wagner Silva e 
demais representantes da 
Prefeitura de São Sebas-
tião.
Parcerias
Além da parceria de can-
didatura para sediar os 
Jogos Regionais do pró-
ximo ano, Márcio Tenó-
rio e Felipe Augusto dis-
cutiram também sobre o 
possível novo local para 
atracação e convivência 
dos moradores das co-
munidades tradicionais  
que precisam descer em 
São Sebastião, na praia 
do Tebar. No local, está 
prevista uma nova esteira 
para o estacionamento das 
canoas e chatas.
Com a construção deste 
espaço, o projeto de refor-

sendo dadas pelo TCE a 
todos os municípios.
Lucilene Tavares, chefe da 
Divisão de Tributos Mo-
biliários, fez uma rápida 
apresentação sobre os er-
ros mais comuns de preen-
chimento do sistema Via 
Rápida Empresas (VRE) 
2, que podem resultar em 
processos de abertura de 
empresas parados. “No 
momento, estamos com 
uma força tarefa para avan-
çar mais de 280 processos 
que se encontram parados 
por motivos diversos, em 
geral, falta de documen-
tos diversos”, informou 
Tavares. “Em muitos des-
ses processos, faltam, do-
cumentos como o auto de 

ma prevê também que os 
líderes de cada comuni-
dade tradicional recebam 
uma cópia das chaves do 
estabelecimento. “Temos 
17 comunidades caiçaras 
e dentro dos Planos de 
Governo das duas cidades 
existe a ideia de criar um 
espaço para acolher estes 
moradores para que pos-
sam tomar banho, se tro-
car e ter um local de abri-
go. Haverá essa base de 
apoio em São Sebastião e, 
futuramente em Ilhabela, a 
ser feita no bairro do Pere-
quê”, explicou Tenório.
O prefeito de Ilhabela in-
forma ainda que, com a 
Criação do Conselho Mu-
nicipal das Comunidades 
Tradicionais e reforma ad-
ministrativa pela qual pas-
sa a Prefeitura, finalmente 
as comunidades terão a de-
vida atenção.
Outra parceria confirmada 
entre as cidades é a de que 
caso a interrupção da tra-
vessia seja superior a qua-
tro horas, os passageiros 
de ambos os lados serão 
recolhidos e abrigados em 
prédios disponibilizados 
pelas prefeituras. Em Ilha-
bela, o acolhimento será 
no PEII Barra Velha, que 
fica na rua Antônio Carlos 
da Fé, nº 523. Já em São 
Sebastião, os passageiros 
receberão atendimento no 
Teatro Municipal, locali-
zado na avenida Dr. Altino 
Arantes, nº 2.
Com relação ao entorno 
da balsa, Felipe Augus-
to citou que foi realiza-
da uma reurbanização na 
Rua da Praia para atender 
a demanda de pessoas que 
transitam no local todos os 
dias. “Trocamos as lâm-
padas e aumentamos a se-
gurança, com isso, quem 
precisa chegar até a balsa 
pela Rua da Praia se sente 
mais confortável”, fina-
lizou. Cerca de 600 estu-
dantes de Ilhabela fazem 
este trajeto para chegar às 
suas instituições de ensino 
diariamente

vistoria ou o certificado de 
licença do Corpo de Bom-
beiros (AVCB ou a CLCB) 
do imóvel”, conta.
A equipe da Fazenda in-
formou ainda que foi ins-
talado um grupo de tra-
balho da Prefeitura que 
trabalha na interligação 
com o sistema VRE da 
Junta Comercial, o Via Fá-
cil, do Corpo de Bombei-
ros, o Cadastro Mobiliário 
e a Nota Fiscal Eletrônica.
O evento terminou com 
a apresentação feita pela 
empresa Eicon, sobre o 
sistema de emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica, 
bem como com uma roda-
da de perguntas e respos-
tas.

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 

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 Deve-
dores ou Sacados, não foram encontrados. Por não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, 
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 pagamento 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 valor superior, o pagamento do título só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou 
visado, emitido por estabelecimento bancário, mas, sempre 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 28/06/2017.

Protocolo : 3 - 22/06/2017
Devedor : PRATO CHEIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT
Documentos : CNPJ 17.977.838/0001-32
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 20 - 22/06/2017
Devedor : FRANCISCO MATSUHIKO GIMBO
Documentos : CPF 284.304.096-53
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 23 - 22/06/2017
Devedor : VIP BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Documentos : CNPJ 06.146.877/0001-71 695
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 24 - 22/06/2017
Devedor : SHEILA DENISE FERREIRA
Documentos : CPF 276.796.708-03
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 26 - 22/06/2017
Devedor : ROBERTO OSSAMU OTABE
Documentos : CPF 221.082.498-26 291
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 17

Protocolo : 29 - 22/06/2017
Devedor : ANTONIO HERCULES DE FARIA
Documentos : CPF 217.354.768-20
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 8

Protocolo : 30 - 22/06/2017
Devedor : DANILO GUILHERME MONTEIRO
Documentos : CPF 342.878.108-21
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 32 - 22/06/2017
Devedor : ANGELA MARIA MORAIS CLARO DA SILVA
Documentos : CPF 367.286.198-79
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 36 - 22/06/2017
Devedor : MOHAMAD ALI ABDOUNI
Documentos : CPF 150.056.578-43
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 3

Tremembé, 27 de Junho de 2017.
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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

Prefeitura de Taubaté solicita
obra viária na SP-125

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 

Com o apoio de entidades 
como Ciesp, Acit, Sin-
dicato Rural, Sinhores e 
Comevap, a Prefeitura de 
Taubaté aproveitou a pre-
sença do governador Ge-
raldo Alckmin nesta quin-
ta-feira, dia 22 de junho, 
para entregar um ofício 
reivindicando a instalação 
de uma travessia em desní-
vel no km 145 da SP-125 

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 

(rodovia Oswaldo Cruz).
O objetivo da solicitação é 
promover maior segurança 
para o tráfego na região do 
bairro do Registro. Neste 
local, por exemplo, fica 
o acesso à Estrada Muni-
cipal Geraldo Cursino de 
Moura, importante via de 
escoamento da produção 
agrícola e de mineração.
A implantação do disposi-

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.

tivo de segurança no trevo 
de acesso ao Bairro do Re-
gistro em desnível permi-
tirá a circulação de pedes-
tres, veículos de passeio e 
de carga com muito mais 
segurança.
A coleta de informações 
que deram subsídio ao 
ofício ficou ao cargo da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação.

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.


