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A GAzetA dos Municípios

Prédio da Câmara de Tremembé completa 100 anos
                                                                      J. A. Camargo é Engenheiro e Jornalista

Feriado em Taubaté mantém serviços básicosII Campeonato de Taco acontece no 
domingo em São Bento do Sapucaí

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente na próxima sex-
ta-feira, dia 12 de outubro.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.  Já os Pon-
tos de Entrega Voluntária 
(PEVs) fecham na sexta-
feira e abrem no sábado, 
das 8h às 12h. O Merca-
do Municipal de Taubaté 
funciona das 6h às 13h no 

No dia 14 de outubro, sá-
bado, o Bairro Quilombo 
promove o II Campeona-
to de Taco, evento orga-
nizado por voluntários da 
comunidade para resgatar 
essa brincadeira tão co-

feriado. No sábado e no 
domingo o funcionamento 
é normal. Os serviços es-
senciais à população não 
serão interrompidos du-
rante o feriado:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 

mum antigamente.
A partir das 9h30, podem 
participar pessoas de 05 a 
09 anos e de 10 a 14 anos. 
Já a partir das 14h, a com-
petição recebe jogadores 
acima de 15 anos.

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas pelo te-
lefone (12) 99600-2782. O 
Campeonato será no pátio 
da Igreja Imaculada Con-
ceição, no Bairro Quilom-
bo.

A Câmara Municipal de 
Tremembé está instalada 
em prédio do período da 
arquitetura neoclássica 
brasileira e completará no 
próximo dia 12 de outubro 
cem anos de sua inaugura-
ção. A primeira reforma do 
prédio ocorreu no governo 
do prefeito Octaciano Xa-
vier de Castro (1952-55), 
onde também abrigava a 
sede do Poder Executivo. 
Em 1979 o prédio passou 
a abrigar somente o Poder 
Legislativo onde permane-
ce ate os dias de hoje.
Pelo menos duas reformas 
de maior complexidade 
ocorreram ao longo des-
se período, sem, contudo, 
alterar o conceito arqui-
tetônico das fachadas.  A 
primeira foi entre 1985/86 
e a segunda entre 1997/98. 
A adaptação interna para 
abrigar os gabinetes dos 
vereadores só veio aconte-
cer em 2001.
Agora em 2018, ano do 
centenário de inauguração 
do prédio, o Presidente da 
Casa, vereador Adriano 
dos Santos autorizou aber-
tura de licitação publica 
para contratação de em-
presa de engenharia para 
realização de obras de tro-

ca do telhado e outros ser-
viços de menor porte.
UM POUCO DA HISTO-
RIA
A cidade de Tremembé 
teve sua emancipação de-
cretada pela Lei Estadual 
nº 458, de 26 de novembro 
de 1896. Após a emanci-
pação a cidade começou 
a se organizar. A primeira 
Sessão de Câmara foi rea-
lizada em 7 de Janeiro de 
1905. A primeira Ata do 
Primeiro Livro inicia com 
os seguintes dizeres:
“Sessão de posse dos ve-
readores eleitos para a 
Primeira Câmara Munici-
pal da Villa de Tremembé 
sob a presidência do Se-
nhor Coronel José Bene-
dito Marcondes de Mat-
tos, Presidente da Câmara 
Municipal de Taubaté. Aos 
sete dias do mez de janei-
ro de mil e nove e centos 
e cinco, as oito horas da 
manhã, na sala das ses-
sões, no prédio para isso 
destinado, nesta Villa de 
Tremembé os senhores 
vereadores Hermínio Car-
doso da Cunha Coimbra, 
Alexandre Monteiro Patto, 
Maximiano Antunes, Sil-
vério Banhara, Francisco 
Coelho Ferreira e Antonio 

Lourenço Xavier...”.
A eleição dos vereado-
res foi em 30/10/1904, na 
Casa do Senhor Antonio 
Monteiro Patto, nesta mes-
ma ocasião foram eleitos 
os Juízes de Paz Antonio 
Monteiro Patto, Silvano 
Luiz de Souza e João Luiz 
de Souza Ribeiro. Tam-
bém em outro documento 
histórico registra a escritu-
ra de compra, pelo Muni-
cípio, em 21 de dezembro 
de 1914, pelo Prefeito da 
época Antonio Lourenço 
Xavier, de dois casarões 
antigos, esquina das ruas 
Costa Cabral e São Fran-
cisco, de números 53 e 55. 
A Ata do dia 1º de setem-
bro de 1917 trouxe infor-
mação importante, quando 
os vereadores  atenderam 
a solicitação do Prefeito 
Antonio Lourenço Xavier, 
e autorizaram a demolir o 
prédio antigo e reconstruir 
um novo. Continuando na 
pesquisa dos documentos 
historicos temos a ata de 
12 de outubro de 1918 que 
trata da Sessão Solene de 
Inauguração do Prédio re-
construído.  
O mesmo Prefeito que fez 
a primeira alteração no 
prédio original da Câma-

ra, inaugurado em 1918, e 
que este ano completa 100 
anos, na reforma realizada 
em 1955 foi eliminado o 
porão e passou a ter dois 
pisos. Este Prefeito, para 
visitar as obras do muni-
cípio andava na garupa da 
bicicleta do Fiscal Muni-
cipal Luiz Vicente Mar-
condes.  Antonio Carlos 
Ferreira, ex-vereador e ex
-prefeito, mais conhecido 
como Metralha,  atenden-
do nosso convite para di-
zer o que se lembra sobre 
a história do prédio, disse 
que quando foi Presidente 
da Casa em 1985 e 1986 
procedeu à primeira am-
pliação na fachada para a 
Rua Costa Cabral,  passan-
do a ter a quarta e quinta 
janelas no primeiro piso. 
Com isto o plenário foi 
ampliado e atual sala da 
Direção da Câmara foi in-
corporada ao Legislativo, 
sendo-lhe dado o nome 
de Sala Arthur da Souza 
Praça, em 6 de março de 
1986.  Isto porque antes 
era usada como sala do 
Dentista do FUNRURAL. 
Construiu também a gara-
gem e ganhou o primeiro 
carro da Câmara, um Opa-
la, doação viabilizada pelo 

então Deputado Estadual 
Ary Kara José, uma vez 
que o veiculo pertencia à 
Assembléia Legislativa. 
Em 1997/98 o Presidente 
José Benedito Couto Fi-
lho, já falecido, procedeu 
à outra parte da ampliação 
do primeiro piso que au-
mentou o plenário, na sua 
configuração atual, pas-
sando o prédio contar com 
três fachadas. Rua Bom 
Jesus, fachada principal; 
Rua Costa Cabral, facha-
da lateral ampliada e Rua 
São Francisco, fachada 
posterior. Neste momen-
to a parte térrea ainda era 
usada, parte pela OAB e 
parte pela Liga Municipal 
de Futebol.  Em 2001 fo-
ram criados os gabinetes 
na parte térrea, passando 
o prédio a ser ocupado 
somente para os serviços 
do Legislativo. Também 
o ex-prefeito Júlio Celso 
Otani, colaborou na elabo-
ração deste levantamento 
histórico, com informa-
ções até pitorescas. Disse 
que o primeiro veículo a 
motor comprado pelo mu-
nicípio foi um Ford Rhein, 
pelo então Prefeito Octa-
ciano Xavier de Castro, 
mais conhecido como Ca-

pitão Xavier. 
Posteriormente, no ano 
de 1977 o filho do “Capi-
tão Xavier”, Júlio Vieira, 
também foi Prefeito, e na 
sua Administração a Pre-
feitura saiu deste prédio e 
foi para onde era a Escola 
do SESI, e no prédio ficou 
funcionando apenas a Câ-
mara Municipal isso no 
ano de 1979. Mais tarde, 
em 1981 o Senhor Júlio 
Vieira transferiu a Prefei-
tura Municipal para a sua 
atual localização, na Rua 
7 de Setembro. Em sín-
tese essa a historia de um 
dos prédios mais antigos 
de Tremembé sem nos 
preocuparmos com a cro-
nologia das ocorrências 
ao longo do centenário. 
A Basílica e Santuário do 
Senhor Bom Jesus, mo-
numento mais antigo da 
cidade, iniciou como ca-
pela datada de 1672, pa-
trimônio histórico cultural 
dos mais valiosos do Vale 
do Paraíba, com 346 anos 
de existência. Atualmente 
vem sofrendo lento pro-
cesso de restauração e no 
dia 14 de setembro ultimo 
foi inaugurada a quarta 
fase com entrega da pintu-
ras artísticas do altar-mor.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o crimino-
so. Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identi-
ficados. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o 
que limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente 
na água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em 
eletricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares 
em sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso 
o que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida 
mais difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um 
relacionamento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a 
mão que abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, 
pois o destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, 
alegria e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que 
todos estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
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Veja os candidatos a deputado federal eleitos de SP

Veja os candidatos a deputado estadual eleitos em SP

Composição da bancada - Deputados Federais Composição da bancada - Deputados Estaduais

A votação das eleições em 
São Paulo definiu os 70 de-
putados federais que vão 
compor a bancada paulista 
na Câmara dos Deputados. 
Veja os candidatos eleitos:

Eduardo Bolsonaro - PSL 
- 8,74% - 1.843.735
Joice Hasselmann - PSL - 
5,11% - 1.078.666
Celso Russomanno - PRB 
- 2,47% - 521.728
Kim Kataguiri - DEM - 
2,21% - 465.310

Ao todo 18 partidos terão 
deputados federais paulis-
tas na próxima legislatura 
da Câmara dos Deputados.
O PSL é o partido com o 
maior número de deputa-

O PSL passa a ser o par-
tido com o maior número 
de deputados estaduais: 
15. Em seguida está o PT, 
com 10. PR e PSDB têm 

Tiririca - PR - 2,15% - 
453.855
Tabata Amaral - PDT - 
1,25% - 264.450
Policial Katia Sastre - PR - 
1,25% - 264.013
Sâmia Bomfim - PSOL - 
1,18% - 249.887
Capitão Augusto - PR - 
1,15% - 242.327
Pastor Marco Feliciano - 
PODE - 1,14% - 239.784
Baleia Rossi - MDB - 
1,01% - 214.042
Vinicius Poit - NOVO - 

dos federais de São Paulo, 
com 10 integrantes. Em 
seguida está o PT, com 8 
deputados eleitos. O PR 
tem 7; o PSDB e o PRB 
têm 6 cada; o DEM tem 5; 

8 cada um. O DEM teve 
7 eleitos. PRB e PR têm 6 
cada um. PSOL, PP, Novo 
e PODE têm 4 cada um. 
O MDB elegeu 3 deputa-

0,98% - 207.118
Luiza Erundina - PSOL - 
0,84% - 176.883
Renata Abreu - PODE - 
0,76% - 161.239
Rui Falcão - PT - 0,75% - 
158.389
Alexandre Frota - PSL - 
0,74% - 155.522
Ivan Valente - PSOL - 
0,74% - 155.334
Marcos Pereira - PRB - 
0,66% - 139.165
Carlos Zarattini - PT - 
0,65% - 137.909

Marco Bertaiolli - PSD - 
0,65% - 137.628
Marcio Alvino - PR - 
0,64% - 135.844
Guilherme Mussi - PP - 
0,64% - 134.301
Arnaldo Jardim - PPS - 
0,63% - 132.363
Alex Manente - PPS - 
0,60% - 127.366
Bruna Furlan - PSDB - 
0,60% - 126.847
Carlos Sampaio - PSDB - 
0,60% - 125.666
Nilto Tatto - PT - 0,59% - 
124.281
Ricardo Izar - PP - 0,58% 
- 121.869
Vitor Lippi PSDB - 0,57% 
- 120.529
Tenente Derrite - PP - 
0,56% - 119.034
Cezinha de Madureira - 
PSD - 0,56% - 119.024
Fausto Pinato - PP - 0,56% 
- 118.684
Luiz Philippe O. Bragança 
PSL - 0,56% - 118.457
Alexandre Leite DEM - 
0,55% - 116.416
Paulo Freire Costa PR - 
0,52% - 109.461
Enrico Misasi PV - 0,51% 
- 108.038

A votação das eleições em 
São Paulo definiu os 94 
deputados estaduais que 
vão compor a 19ª Legis-
latura da Assembleia Le-
gislativa. Veja a lista dos 
candidatos eleitos:
Janaina Paschoal (PSL) - 
2.060.786 Votos
Arthur Mamãe Falei 
(DEM) - 478.280 Votos
Carlos Giannazi (PSOL) - 
218.705 Votos
Coronel Telhada (PP) - 
214.445 Votos
Gil Diniz (PSL) - 214.037 
Votos
Daniel José (Novo) - 
183.480 Votos
Jorge Wilson Xerife Con-
sumidor (PRB) - 177.414 
Votos
Caio França (PSB) - 
162.166 Votos
Delegado Olim (PP) - 
161.569 Votos
Mônica da Bancada Ati-
vista (PSOL) - 149.844 
Votos
Edmir Chedid (DEM) - 
131.531 Votos
Major Mecca (PSL) - 
129.411 Votos

Rosana Valle PSB - 0,50% 
- 106.100
Samuel Moreira PSDB - 
0,49% - 103.215
Vanderlei Macris PSDB - 
0,49% - 102.708
Rodrigo Agostinho PSB - 
0,47% - 100.179
Jefferson Campos PSB - 
0,47% - 99.974
David Soares DEM - 
0,47% - 99.865
Coronel Tadeu PSL - 
0,47% - 98.373
Vinicius Carvalho PRB - 
0,46% - 97.862
Eduardo Cury PSDB - 
0,45% - 94.282
Miguel Lombardi PR - 
0,44% - 93.093
Eli Corrêa Filho DEM - 
0,44% - 92.257
Gilberto Nascimento PSC 
- 0,44% - 91.797
Geninho Zuliani DEM - 
0,42% - 89.378
Alexandre Padilha PT - 
0,42% - 87.576
Arlindo Chinaglia PT - 
0,41% - 87.449
Professor Luiz Flavio Go-
mes PSB - 0,41% - 86.433
Roberto Alves PRB - 
0,39% - 82.097

Heni Ozi Cukier (NOVO) 
- 130.214 Votos
André do Prado (PR) - 
123.313 Votos
Alex de Madureira (PSD) 
- 118.294 Votos
Professor Kenny (PP) - 
117.567 Votos
Marta Costa (PSD) - 
117.156 Votos
Conte Lopes (PP) - 
116.806 Votos
Campos Machado (PTB) - 
115.580 Votos
Carlos Cezar (PSB) - 
115.566 Votos
Cauê Macris (PSDB) - 
114.690 Votos
Reinaldo Alguz (PV) - 
114.352 Votos
Analice Fernandes 
(PSDB) - 110.089 Votos
Bruno Ganem (PODE) - 
106.203 Votos
Milton Leite Filho (DEM) 
- 105.492 Votos
Delegado Bruno Lima 
(PSL) - 103.823 Votos
Fernando Cury (PPS)- 
99.815 Votos
Daniel Soares (DEM)- 
97.330 Votos
Barba (PT) - 91.394 Votos

Junior Bozzella PSL - 
0,37% - 78.712
Paulo Teixeira PT - 0,37% 
- 78.512
Milton Vieira PRB - 
0,37% - 77.413
Carla Zambelli PSL - 
0,36% - 76.306
Paulinho da Força SD - 
0,36% - 75.613
Luiz Carlos Motta PR - 
0,36% - 75.218
General Peternelli PSL - 
0,35% - 74.190
Maria Rosas PRB - 0,34% 
- 71.745
Vicentinho PT - 0,33% - 
70.645
Abou Anni PSL - 0,33% - 
69.256
Alencar Santana - PT - 
0,32% - 67.892
Orlando Silva PC do B - 
0,31% - 64.822
Adriana Ventura NOVO - 
0,30% - 64.341
Roberto de Lucena PODE 
- 0,27% - 56.033
Herculano Passos MDB - 
0,24% - 49.653
Alexis NOVO - 0,21% - 
45.298
Guiga Peixoto PSL - 
0,15% - 31.718

Carla Morando (PSDB) - 
89.636 Votos
Rogério Nogueira (DEM)- 
89.040 Votos
Barros Munhoz (PSB) - 
87.494 Votos
Professora Bebel (PT) - 
87.169 Votos
Rodrigo Gambale (PSL) - 
86.981 Votos
Enio Tatto (PT)- 86.744 
Votos
Altair Moraes (PRB) - 
86.230 Votos
Luiz Fernando (PT) - 
85.271 Votos
Cezar (PSDB) - 84.657 
Votos
Edna Macedo (PRB) - 
84.144 Votos
Caruso (MDB) - 83.758 
Votos
Gilmaci Santos (PRB)- 
82.678 Votos
Itamar Borges (MDB) - 
82.185 Votos
Marcos Damasio (PR) - 
81.695 Votos
Rafa Zimbaldi (PSB) - 
80.789 Votos
Paulo Fiorilo (PT) - 80.430 
Votos
Wellington Moura (PRB)- 

o PP e o PSB têm 4 cada; 
o PSOL, Podemos, e Novo 
têm 3 cada; MDB, PSD 
e PPS têm 2 deputados 
cada; PDT, PV, PSC, SD e 
PC do B têm um cada

dos. PSD, PTB e PPS têm 
2. PCdoB, SD, PATRI, 
PHS, PROS, Rede, PDT e                          
Avante têm um deputado 
eleito cada.

80.271 Votos
Dalben (PR) - 79.564 Vo-
tos
Jose Americo (PT) - 
78.326 Votos
Ricardo Madalena (PR) - 
77.554 Votos
Léo Oliveira (MDB) - 
76.703 Votos
Rodrigo Moraes (DEM) - 
75.845 Votos
Sebastião Santos (PRB) - 
75.280 Votos
Douglas Garcia (PSL) - 
74.351
Maurici (PT) - 74.254 Vo-
tos
Carlão Pignatari (PSDB) - 
74.006 Votos
Thiago Auricchio (PR) - 
73.435 Votos
Rafael Silva (PSB) - 
71.992 Votos
Maria Lúcia Amary 
(PSDB) - 70.743 Votos
Roque Barbiere - Roqui-
nho (PTB) - 70.076 Votos
Roberto Engler (PSB) - 
69.969 Votos
Marcos Zerbini (PSDB) - 
69.296 Votos
Emidio de Souza (PT) - 
65.898 Votos

Mauro Bragato (PSDB) - 
65.475 Votos
Vinicius Camarinha (PSB) 
- 65.441 Votos
Leci Brandão (PCdoB) - 
64.487 Votos
Marcia Lia (PT) - 63.751 
Votos
Roberto Morais (PPS) - 
63.447 Votos
Delegada Graciela (PR) - 
63.089 Votos
Dr. Jorge do Carmo (PT) - 
61.751 Votos
Ed Thomas (PSB) - 61.371 
Votos
Leticia Aguiar (PSL) - 
60.909 Votos
Estevam Galvão (DEM) - 
59.548 Votos
Ataide Teruel (PODE) - 
58.136
Érica Malunguinho da Sil-
va (PSOL) - 55.223
Valeria Bolsonaro (PSL) - 
54.519 Votos
Isa Penna (PSOL) - 53.838 
Votos
Alexandre Pereira (SOLI-
DARIEDADE) - 49.741 
Votos
Paulo Correa Jr (PATRI) - 
46.438 Votos

Dra.damaris Moura (PHS) 
- 45.103 Votos
Tenente Nascimento 
(PSL) - 45.050 Votos
Marcio da Farmacia 
(PODE) - 44.969 Votos
Aprígio (PODE) - 43.320 
Votos
Adriana Borgo (PROS) - 
41.953 Votos
Marina Helou (REDE) - 
39.839 Votos
Agente Federal Danilo 
Balas (PSL) - 38.661 Vo-
tos
Marcio Nakashima (PDT) 
- 38.081 Votos
Castelo Branco (PSL) - 
38.026 Votos
Sargento Neri (AVANTE) 
- 34.238 Votos
Sergio Victor (NOVO) - 
29.909 Votos
Ricardo Mellao (NOVO) - 
27.150 Votos
Adalberto Freitas (PSL) - 
26.153 Votos
Frederico D’avila (PSL) - 
24.470 Votos
Tenente Coimbra (PSL) - 
24.109 Votos
Coronel Nishikawa (PSL) 
- 23.094 Votos



40° Festival Nacional de Teatro de Pinda
está com inscrições abertas

Handebol Taubaté embarca
para Mundial de Clubes

As inscrições para o 40º 
Feste (Festival Nacional 
de Teatro) estão abertas 
até o dia 26 de outubro 
(sexta-feira). O evento 
será realizado do dia 15 a 
24 de novembro. 
As apresentações irão 
acontecer no Teatro Gal-
pão, Bosque, Parque da 
Cidade e no Largo São 

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau embarca no próxi-
mo sábado, 13 de outubro, 
às 02h55, rumo ao Mun-
dial de Clubes no Qatar – 
Super Globe. 
Os taubateanos con-
quistaram a vaga após 
o pentacampeonato no                            
Pan-Americano de Clubes 
2018.
Esta será a última semana 
de treinos da equipe antes 
do embarque para disputar 
o Mundial. Os jogadores, 

José, onde será na rua, ao 
lado da Igreja, o espetácu-
lo de sombras.
O festival envolverá apre-
sentações de trabalhos te-
atrais selecionados nas ca-
tegorias “Adulto”; “Rua” 
e “Infantil”, além dos 
espetáculos convidados. 
Logo após cada apresen-
tação haverá um debate 

juntamente com a comis-
são técnica do time, saem 
de Taubaté às 22h de sex-
ta-feira, dia 12. O voo será 
às 02h55 da madrugada do 
dia 13.
A estreia do time de Han-
debol de Taubaté será na 
terça-feira, 16 de outubro, 
às 17h (horário local) e 
11h (horário de Brasília), 
contra a equipe Fuchse 
Berlin Reinickdorf HBC, 
equipe da Alemanha.
A programação do Han-

entre o grupo, a plateia e o 
debatedor/crítico.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
promove anualmente este 
festival com objetivo de 
estimular os grupos de tea-
tro, revelar novos talentos 
e promover o intercâmbio 
cultural.

debol Taubaté para última 
semana de treinos será:
Terça-feira (09/10): treino 
no Ginásio do Emecal às 
8h30 e CrossFit às 14h
Quarta-feira (10/10): trei-
no no Ginásio do Emecal 
às 17h
Quinta-feira (11/10): trei-
no no Ginásio do Emecal 
às 9h e CrossFit às 14h
Sexta-feira (12/10): treino 
no Ginásio do Emecal às 
10h e saída de Taubaté às 
22h
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 2, Termo nº 6873
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO RODRIGO DOS SANTOS e VIVIANE DE ALVARENGA MIRANDA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 19 de setembro de 1986, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Agostinho Manfredini, nº 1640, Casa 2, Guedes, Tremembé/SP, filho de LUIZ TOLOZA DOS SANTOS, natural de 
Catuçaba/SP e de MARIA MARLI DE SOUZA SANTOS, natural de Tremembé/SP, residentes e domiciliados em Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 21 de dezembro de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CARLOS DE MIRANDA, natural de Barreiro/SP e de MARIA 
NATALIA DE ALVARENGA MIRANDA, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 3, Termo nº 6874
Faço saber que pretendem se casar ROBSON GOMES DA SILVA JUNIOR e MARIANA DE CASTILHO REIS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 24 de junho de 1989, de profissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 81, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de ROBSON GOMES DA SILVA, natural 
de Tremembé/SP e de MAURA JULIANA SANTOS GOMES DA SILVA, de 46 anos, natural de São José dos Campos/SP, 
nascida na data de 17 de janeiro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 19 de agosto de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de CLAUDIO JOSÉ REIS, falecido em Taubaté/SP na data de 24 de maio de 2002 e de LAYNE PIRES DE 
CASTILHO, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 26 de abril de 1968, residente e domiciliada em Tauba-
té/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. 


