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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
entrega creche

revitalizada no Bonfim

Tênis de Mesa Taubaté
conquista 12 medalhas em IV 

Etapa do Valeparaibano

Taubaté altera linhas do transporte público

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Educação, entregou nesta 
terça-feira, dia 12 de ju-
nho, as obras de revitaliza-
ção da EMEI Prof. Rubens 
Duarte, localizada na rua 

A equipe de Taubaté dis-
putou a IV Etapa do Va-
leparaibano de Tênis de 
Mesa e trouxe 12 meda-
lhas para casa. O evento 
aconteceu no Sesi de São 
José dos Campos no dia 10 
de junho.
As categorias disputa-
das foram: pré-mirim (até 
11 anos); mirim (12 e 13 
anos); infantil (14 e 15 

A partir do dia 7 de julho, 
a Prefeitura de Taubaté vai 
promover alterações nas 
linhas 05 (Cidade de Deus 
/ Vila São Geraldo), 08 
(Parque Aeroporto / Jar-
dim América) e 18 (Dis-
trito Industrial / Chácara 
Flórida). Estas três linhas, 
que têm um perfil diame-
tral, passarão a ser radiais.
Taubaté conta hoje com 
sete linhas diametrais, que 
são aquelas que conectam 
duas regiões extremas da 
cidade com passagem pela 
região central. Já as linhas 
radiais ligam a área central 
aos bairros por meio de 
percursos bairro-centro e 
centro-bairro. A alteração 
para linhas radiais busca 

Clibas de Alvarenga, 300, 
no Bonfim.
Essa unidade atende 166 
alunos, do Berçário II 
ao Jardim, sendo 71 em       
período integral. 
Foram investidos R$ 

anos); juvenil (16 a 18 
anos); adulto; pré-sênior 
(acima de 30 anos); sê-
nior (acima de 40 anos) 
super veterano (acima de 
60 anos) e hiper veterano 
(acima de 70 anos).
Dentre as 12 medalhas 
conquistadas por Taubaté, 
os destaques ficaram por 
conta de Bento Adilson, 
campeão na categoria hi-

maior eficiência na distri-
buição da oferta de acordo 
com a demanda existente, 
além de diminuir o tempo 
do passageiro dentro do 
veículo e garantir cum-
primento dos horários de 
partida. IMPACTOS – As 
linhas diametrais possuem 
percursos longos. No caso 
de um incidente durante 
a viagem, por exemplo, 
os atrasos impactam dire-
tamente no cumprimento 
dos demais horários, afe-
tando os dois extremos 
da linha. Há também um 
desequilíbrio na deman-
da, onde um extremo que 
possui maior número de 
passageiros acaba causan-
do ociosidade no outro. O 

462.007,37 na         re-
forma dos banheiros, co-
zinha,        pintura geral, 
troca do     telhado do pá-
tio, troca de pisos, além de 
reparos      elétricos e hi-
dráulicos.

per veterano e Bárbara 
Gouvêa, campeã na ca-
tegoria infantil feminino. 
Além disso, foram con-
quistadas 3 medalhas de 
prata e 7 bronze.
O próximo compromisso é 
no dia 24 de junho, no Sesi 
de São José dos Campos, 
na V Etapa do Campeona-
to Valeparaibano de Tênis 
de Mesa.

maior índice de reclama-
ções está concentrado nas 
linhas diametrais, onde 
o passageiro relata atra-
so de horário, longo tem-
po de percurso e lotação. 
De acordo com estudos 
para elaboração do Pla-
no de Mobilidade Urbana 
de Taubaté, mesmo nas 
linhas diametrais, o com-
portamento da demanda 
é essencialmente radial, 
com uma pequena parce-
la de usuários realizando 
viagens além do centro 
expandido. A alteração das 
demais linhas diametrais 
acontecerá numa segunda 
etapa. Os horários das no-
vas linhas e viagens serão 
disponibilizados no site da 

empresa ABC (www.car-
taorapidotaubate.com.br) 
a partir da próxima terça-
feira, dia 19 de junho.
TCTAU – O transporte 
complementar que está 
em operação na linha 18 
(Distrito Industrial / Chá-
cara Flórida), permanece 
com o percurso diametral 
para auxiliar, de forma 
provisória, quem não pos-
sui cartão para integração. 
CARTÃO – Para fazer 
integração em outra linha 
e dar continuidade à via-
gem, o passageiro precisa 
ter o cartão rápido. Ele 
pode ser adquirido na loja 
da empresa ABC de segun-
da-feira a sexta-feira, das 
7h30 às 18h, e aos sábados 

das 8h às 12h, ou no pon-
to de venda itinerante da 
Praça Dom Epaminondas, 
a partir do dia 19 de junho, 
de segunda-feira a sexta-
feira, das 9h às 19h, e aos 
sábados das 9h às 14h. 
Nas primeiras semanas da 
alteração das linhas 05, 08 
e 18, serão mantidas duas 
viagens diametrais no ho-
rário de pico da manhã, do 
almoço e da tarde, para os 
passageiros que ainda não 
possuem o cartão.
Serviço
Alteração – linhas diame-
trais passam a ser linhas 
radiais
Vantagens – redução da 
lotação e no tempo de via-
gem

Data – a partir de 7 de ju-
lho
Horários das linhas e via-
gens – disponíveis no site 
da ABC a partir de 19 de 
junho (www.cartaorapido-
taubate.com.br)
As linhas desmembradas 
passarão a ter a seguinte 
nomenclatura:
Linha 05: Cidade de Deus 
/ Rodoviária Velha
Linha 11: Vila São Geral-
do / Rodoviária Velha
Linha 08: Parque Aeropor-
to / Rodoviária Velha
Linha 15: Jardim América 
/ Rodoviária Velha
Linha 18: Distrito Indus-
trial / Rodoviária Velha
Linha 16: Chácara Flórida 
/ Rodoviária Velha
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas 
roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios des-
ta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios 
de animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o 
colesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) 
e diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria 
a dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas 
que não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o 
infinito começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor 
existe... Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a 
tristeza, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei 
torcendo por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 259, Termo nº 6786
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS CRISTIANO FERREIRA VI-
CENTE e JULIANA DO CARMO NOBREGA, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 14 de fevereiro de 1988, 
de profissão vigilante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Ro-
dovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, bairro do Una, nesta cidade, filho de 
JUSCEMAR VICENTE, de 52 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascido na data de 
21 de maio de 1966 e de CECILIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, de 65 anos, 
natural de Nazaré Paulista/SP, nascida na data de 8 de dezembro de 1952, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida 
em 21 de junho de 1993, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada na Avenida Isauro Moreira, nº 470, Itaim, Taubaté/SP, filha de 
GENOR DA NOBREGA, de 68 anos, natural de Areias/SP, nascido na data de 7 
de junho de 1950 e de ROSALINA DO CARMO VICENTE, de 61 anos, natural 
de Cruzeiro/SP, nascida na data de 27 de janeiro de 1957, ambos residentes e do-
miciliados em Taubaté/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. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade CONVITE nº 13/2018, Processo nº 30/2018, para Pres-
tação de Serviços Técnicos Contábeis voltados à Administração Pública. Abertura 
da Sessão Pública dia 25/06/2018 às 10:00 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
22/06/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Espetáculo infantil ‘Poetinha’ é
atração de sexta no Teatro Mario

Covas em Caraguatatuba

O espetáculo teatral in-
fantil ‘Poetinha’ chega ao 
TMC – Teatro Mario Co-
vas nesta sexta-feira (15), 
às 14h, em uma sessão re-
cheada com muita música 
e poesia que garante diver-
são do público do início ao 
fim. A apresentação é gra-
tuita e os ingressos devem 
ser retirados na bilheteria 
do teatro com uma hora de 
antecedência.
A peça gira em torno de 
Vinícius, um garotinho 
apaixonado que depois de 

uma frustrada tentativa 
de compor um poema de 
amor, acaba descobrindo 
e nos mostrando a histó-
ria de outro Vinícius: o de 
Moraes.
Produzida pela Cia do 
Fubá, que tem a literatura 
como base de suas obras, 
o espetáculo busca esti-
mular o gosto pela leitura 
e música. A dramaturgia é 
de Bruno Gavranic e Fer-
nanda Gama. Este evento 
é uma realização do Teatro 
Mario Covas em parceria 

com APAA – Associação 
Paulista dos Amigos da 
Arte, que tem o intuito de 
proporcionar o acesso à 
cultura e arte à população 
de forma gratuita.
Serviço: Espetáculo ‘Poe-
tinha’ Cia do Fubá
Data: 15/06, sexta-feira
Local: Teatro Mario Co-
vas, Avenida Goiás, 187, 
Indaiá
Horário: 14h| 60min.
Classificação: Livre
Ingresso: Gratuito – retirar 
uma hora antes no TMC

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Cozinha- 2 
Vagas 
Coordenador de Tráfego 
(Ônibus Urbano) – disponi-
bilidade para morar em ou-
tra cidade - 1 Vaga
Manicure - 1 Vaga
Mecânico de Manutenção 
Preditiva - 1 Vaga
Chefe de Prevenção de Per-
das - 1 Vaga

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 016/2018. Objeto: Aquisição 
de Veículos Zero Quilômetro para o Setor de Saúde. Data da realização: 
28/06/2018 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.
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Estão abertas as inscrições 
para o 15° Festival
de Interpretação da

Música Sertaneja em Pinda

Castolira em Pinda ganha
cobertura de quadra

nesta quinta-feira

Sebrae/SP abre inscrições para 
curso de Gestão de Pessoas
e Equipe para empresários

em Caraguatatuba

 Laboratório para exames
emergenciais é

conquista para a cidade de 
Pindamonhangaba

As inscrições para o 15° 
Festival de Interpretação 
da Música Sertaneja “Luiz 
Carlos Cardoso” come-
çam nesta quarta (13) e 
seguem até dia 27 de julho 
e podem ser realizadas no 
site oficial da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Podem participar canto-
res solo, em dupla, trio ou 
banda, porém os candida-
tos poderão inscrever ape-
nas uma música em apenas 
uma categoria. As catego-
rias são: ‘Jovem Música 
Sertaneja’, em que os ins-
critos interpretarão as jo-
vens músicas do sertanejo 
e poderão utilizar qualquer 
tipo de instrumento; Cate-

Os moradores do Castoli-
ra recebem, oficialmente, 
nesta quinta-feira (14), às 
10 horas, a revitalização 
e a cobertura da quadra 
poliesportiva “José Alves 
Beraldo Filho”.
A quadra recebeu cobertu-

O Sebrae/SP promove o 
curso de Gestão de Pessoas 
e Equipe entre os dias 2 e 
6 de julho, das 18h às 23h, 
na sala de treinamento da 
Secretaria de Governo, no 
Centro. Empresários e mi-
croempresários formaliza-
dos (com CNPJ) podem 
se inscrever até o dia 30 
de junho, das 9h às 16h, 
no Posto do Sebrae Aqui, 
no Centro.  As vagas são 
limitadas e por ordem de 
inscrição. O investimento 
no curso é de R$ 280 (à 
vista ou em 5x de R$ 56 
no cartão de crédito). Com 
carga horária de 24 horas

Pindamonhangaba conta, 
agora, com um laborató-
rio para exames emergen-
ciais, exclusivamente para 
atender as emergências 
do Pronto-Socorro, PA de 
Moreira César e, futura-
mente, as UPAS que serão 
inauguradas na cidade.
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, este é 
mais um ganho para a po-

goria ‘Música Raiz’, os 
candidatos irão apresentar 
em dueto músicas com o 
tema de natureza ou ho-
mem do campo e só pode-
rá utilizar violão, viola e 
acordeão; na Categoria In-
dividual, as apresentações 
devem ser solo e o partici-
pante deverá tocar e can-
tar, podendo utilizar qual-
quer instrumento e cantar 
músicas raiz ou jovem.
O Festival será realizado 
nos dias 5 e 12 de agos-
to, às 9 horas, no Espaço 
Cultural “Luiz Carlos Car-
doso”. No dia 5 de agos-
to (domingo), acontece a 
classificação dos três can-
didatos de cada categoria 

ra metálica montada sobre 
estrutura pré-moldada de 
concreto, com área apro-
ximada de 1180 m². Além 
da cobertura, iluminação, 
nova pintura das demar-
cações esportivas, fecha-
mento lateral complemen-

-aulas, além de 2 horas de 
consultoria individual, a 
capacitação do programa 
“Na Medida” visa qualifi-
car o empresário para criar 
condições e potencializar 
a capacidade empreende-
dora de atrair, desenvolver 
e manter talentos.
Serão seis encontros com 
os seguintes temas diários: 
1 – O sistema de gestão de 
pessoas; 2 – Sistemas de 
remuneração e provisão 
de pessoas; 3 – Seleção, 
desempenho e retenção de 
pessoas; 4 – O trabalho em 
equipe e a percepção hu-
mana; 5 – A comunicação 

pulação de Pindamonhan-
gaba. “Com esse novo la-
boratório exclusivamente 
para atender as emergên-
cias, podemos oferecer 
mais agilidade no aten-
dimento dos pacientes, o 
que poderá salvar muitas 
vidas”, destacou.
Além do laboratório de 
exames emergenciais  e 
do laboratório central, a 

com a maior pontuação se-
gundo o júri. Eles irão pra 
grande final que acontece 
dia 12 de agosto (domin-
go). Após as apresenta-
ções, será feita a entrega 
dos troféus.
O Festival de Interpreta-
ção da Música Sertaneja 
é promovido pela Prefei-
tura Municipal de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico, 
em cumprimento à Lei n° 
3.911, de 24 de maio de 
2002, e tem como objetivo 
incentivar a música serta-
neja, revelar novos talen-
tos e promover o intercâm-
bio artístico cultural.

tado com tela, novas traves 
e redes. A quadra ganhou, 
ainda, uma rede de vôlei.
A quadra poliesportiva 
“José Alves Beraldo Fi-
lho” fica na rua Pastor José 
Martins de Freitas, s/n, no 
Castolira.

interpessoal e os conflitos 
em uma equipe; e 6 – O 
empresário como um coa-
ch da equipe.
O programa Na Medida do 
Sebrae/SP prepara o em-
preendedor para agarrar 
oportunidades e lidar com 
situações difíceis.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1011 – Centro. O 
atendimento ao público é 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h Mais infor-
mações pelo telefones (12) 
3882-3854

saúde de Pinda já conta 
com novos pontos de co-
leta descentralizados, no 
Araretama, Cidade Nova 
e Moreira César, e com a 
equipe de coleta itinerante 
pelos bairros. 
Com essa iniciativa, a in-
tenção é levar mais con-
forto e comodidade para a 
população que utiliza es-
ses serviços.
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