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A GAzetA dos Municípios

Cras São Gonçalo leva projeto 
de arte para adolescentes de 

conjuntos habitacionais

Secretaria de Meio Ambiente 
celebra Dia Mundial de

Árvore em Taubaté

Fêgo Camargo abre
inscrições para

processo seletivo 2019

Balé da Cidade apresenta 
coreografia “Primavera”

Para marcar o Dia Mun-
dial da Árvore, celebrado 
na próxima sexta-feira, dia 
21 de setembro, a Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Taubaté apresenta o pro-
jeto de criação da primeira 
unidade de Conservação 
de Taubaté, o Parque Na-
tural Municipal Vale do 
Itaim, e lança oficialmente 
o Plano Municipal de Ar-
borização Urbana e o Guia 
de Arborização Urbana de 
Taubaté. Também estão 
previstas atividades com 
a comunidade no sábado, 
dia 22.
O Parque do Itaim passa a 
ser classificado como uma 
Unidade de Conservação 
na categoria de Proteção 
Integral. Isso garante que a 
área possa se beneficiar do 
recebimento de recursos 
oriundos de compensações 
ambientais de grandes em-
preendimentos, visando 
a proteção, conservação 
e recuperação do espaço 
hoje considerado de rele-
vância ambiental pro mu-
nicípio. O Parque do Itaim, 
como é popularmente 
conhecido, possui uma 
área total de 107 hectares. 
Está localizado em plena 

De 24 a 28 de setembro 
de 2017 estão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo da Escola Mu-
nicipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo. A seleção 
é para a oferta de vagas 
de cursos gratuitos para os 
moradores de Taubaté.
Estão disponíveis 493 va-
gas em cursos nas áreas de 
Artes Visuais, Dança, Ins-
trumento Musical, Canto e 
Teatro. O candidato pode 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura e Taubaté pro-
move a estreia da obra 
coreográfica “Primavera” 
de Felipe Chepkassoff. A 
apresentação acontece no 
sábado, dia 22 de setem-
bro, às 20h no Teatro Me-
trópole.
Essa atração é mais uma 
ação do projeto ‘Balé da 
Cidade e Amigos’ com 
ingressos solidários, que 
devem ser trocados duas 
horas antes na bilheteria 
do Teatro por produtos de 
higiene pessoal como: cre-
me dental, sabonete, lenço 

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
do bairro São Gonçalo, em 
Taubaté, desenvolve desde 
abril o projeto “Revivarte, 
Arte Urbana e Cidadania”, 
voltado para adolescentes 
moradores dos conjuntos 
habitacionais de interesse 

área urbana, onde ainda 
são encontradas manchas 
remanescentes de Mata 
Atlântica e de Cerrado, 
nascentes, rica biodiver-
sidade, além de patrimô-
nios culturais e atividades                                    
ambientais que                            
servem como alternativa 
ao turismo cultural e edu-
cativo.
A transformação do Par-
que do Itaim em uma uni-
dade de Conservação vem 
ao encontro das metas 
traçadas pelo Plano Dire-
tor Físico de Taubaté, Lei 
Complementar 412/2017 
e pelo Plano Municipal de 
Conservação e Recupera-
ção da Mata Atlântica de 
Taubaté, publicado neste 
ano. A legislação reco-
nhece o parque como uma 
área relevante do ponto de 
vista ambiental, prioritária 
para o estabelecimento de 
uma unidade de Conserva-
ção municipal.
O Plano de Arborização 
Urbana e o Guia de Arbo-
rização Urbana de Taubaté 
serão entregues e divulga-
dos oficialmente para a po-
pulação, a partir do dia 21, 
após um período de estudo 
e atualização técnica feita 

se inscrever em apenas um 
curso e deve comparecer 
a secretaria da Escola na 
entrada lateral pela Rua 
Portugal, nº 38, Jardim das 
Nações. O horário de aten-
dimento é das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da 
inscrição: xerox do RG, 
CNH  ou da Certidão de 
Nascimento, cópia de 

umedecido, bucha para 
banho entre outros itens. 
A arrecadação será em 
prol do Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
– Fussta e será entregue 
para a Casa São Francisco, 
Mulher e Vida e Núcleo do 
Adolescente.
O trabalho de Chepkas-
soff é baseado na obra do 
compositor Ástor Pantale-
ón Piazzolla, falecido em 
1992, que revolucionou o 
tango ao compor As Qua-
tro Estações Portenhas. 
Mesmo inspirado na obra 
de Vivaldi, o argentino im-

social Benedito Capeleto e 
Sérgio Lucchiari.
A atividade é coordena-
da pela artista plástica da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, Nathalia Maria 
Novaes Victor, com au-
las às terças, pela manhã 
no Lucchiari e à tarde no 

pela equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente. Os 
documentos estarão dispo-
níveis para download no 
site www.taubate.sp.gov.
br. Ambos são importantes 
ferramentas de gestão e de 
comunicação pois trazem 
conceitos e orientações so-
bre o correto planejamen-
to, implantação e manejo 
da arborização urbana no 
município.
Atividades:
Criação da Unidade de 
Conservação no Parque do 
Itaim: apresentação de es-
tudos técnicos e das ações 
desenvolvidas para con-
servação do local
Data: 21 de setembro de 
2018 (sexta-feira)
Hora: das 9h às 12h
Local: Parque do Itaim, 
Av. São Pedro, 2.000
Caminhada ecológica e 
plantios de árvores na 
Mata do Bugio
Data: 22 de setembro de 
2018 (sábado)
Hora: das 9h às 12h
Local: Mata do Bu-
gio (ponto de encontro: 
EMEIEF Profº Ciniro 
Mathias Bueno. Endere-
ço: Via de Acesso 7, 354 
– Barreiro)

um comprovante de re-
sidência atual (em nome 
do candidato maior de 
idade ou do responsável 
quando o mesmo for me-
nor) e 01 foto 3X4 recen-
te.                                       Impor-
tante esclarecer que no ato 
da inscrição o aluno optará 
pelo período pretendido                                                    
para realizar o teste, que 
acontecerá de 22 a 26 de 
novembro, conforme a 
área.

primiu uma atmosfera lati-
na, melancólica e vigorosa 
nos quatro tangos compos-
tos separadamente.
A noite contará com a 
participação das com-
panhias: Eloo Escola de 
Dança, de Thatiana Ayres; 
Studio de Dança Pris-
cila Toledo; Integrarte                                        
Dança coordenado pela 
professora Andrea Garcia, 
além de alunos do Sedes, 
sob o comando de Thiago 
Gomes.
O Teatro Metrópole fica à 
rua Duque de Caxias, 312 
no Centro.

Capeleto. Por meio desta 
iniciativa, os adolescentes 
estabelecem uma conexão 
entre o sujeito criativo e 
o cidadão participativo, 
investindo na arte como 
forma de conhecimento e 
como exercício de criati-
vidade na comunidade.
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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

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-
se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. 
O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. 
Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no pai-
nel da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lu-
gar para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mes-
mo que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, sepa-
rando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF 
a Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato torna público que fará 
realizar às 10h00min do dia 27 de setembro de 2018 na sede da Pre-
feitura Municipal de Monteiro Lobato, situada na Praça Deputado 
A. S. Cunha Bueno 180, AUDIÊNCIA PÚBLICA, na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019 e nas alterações 
da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o exercício de 2019 e 
Plano Plurianual (PPA) 2018 a 2021, convidando os interessados e a 
população do município.

Daniela de Cássia Santos Brito – Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato

Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000
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Projeto Memória Musical
apresenta quarta palestra sobre 

história da música erudita

Secretaria de Educação cadastra 
interessados em vagas
de transferência escolar

Centro de Iniciação
Esportiva no Crispim irá 

atender 400 pessoas

O projeto Memória Musi-
cal apresenta no próximo 
domingo, dia 23 de se-
tembro, às 10h, a palestra 
“Taubaté: Tempo e Me-
mória. História, tradições 
culturais e comunidade”, 
ministrada pelo professor 
Armindo Boll.
A palestra acontece no 
Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté, é gratui-
ta e aberta ao público por 
meio de uma iniciativa da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura em parceria com 
a Orfeo Produções Artísti-
cas. É uma iniciativa pio-
neira no Vale do Paraíba 
ao abordar a história da 
música erudita.

A Secretaria de Educação 
de Taubaté abre, em outu-
bro, inscrições para cadas-
tramento de interessados a 
uma vaga na Rede Munici-
pal de Ensino para 2019. A 
oportunidade é para crian-
ças e jovens que ou este-
jam fora da escola ou ad-
vindos de outras redes de 
ensino, como a particular e 
a estadual.
O cadastramento é para 
vagas de Educação Infan-
til e de Ensino Fundamen-
tal e será realizado na sede 
da Secretaria de Educa-
ção, que fica à Praça 8 de 
Maio, na região central do 
município. Os responsá-
veis interessados por uma 
vaga devem comparecer 
munidos de: certidão de 
nascimento do aluno, do-
cumento de identificação 
do responsável com foto, 
comprovante de endereço 
atual em nome do respon-
sável, declaração escolar 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está construindo 
o CIE (Centro Iniciação 
Esportiva), no Crispim.
O CIE terá investimen-
to o equivalente a R$ 
3.441.830,73, sendo 
parte da Prefeitura R$ 
276.552,95 e outra parte 
do Ministério dos Esportes 
R$ 3.165.227,78.
Conforme a Secretaria de 
Planejamento e Infraestru-
tura, a obra tem o total de 
1.740m², que compreende 
um ginásio coberto em 
um terreno de 14.000m². 
Ainda no lado externo e 
descoberto haverá a pista 
de salto com 65 metros 
de extensão, pista de arre-
messo com 120 metros de 
extensão e arremesso de 
peso com área de 17 x 28 
metros.

O Projeto Memória Mu-
sical teve início em junho 
e se estenderá até dezem-
bro e está dividido entre 
a “Série Conferências”,  
em que professores e his-
toriadores ministram duas 
horas de palestras aos inte-
ressados – são alguns dos 
mais importantes nomes 
da história da música no 
Brasil – e a “Série Concer-
tos”, com apresentações 
da obra do maestro Yves 
Rudner Schmidt, com-
positor com mais de 400 
peças de música erudita, e 
a obra do veneziano maes-
tro Antonio Orestes Pen-
zo, que viveu  em Taubaté 
no final do século XIX e 

que comprove o ano que 
o aluno está cursando, car-
tão SIM e CPF do aluno e 
do responsável.
No dia 1º de outubro (se-
gunda-feira) será realizado 
o cadastramento de alunos 
de 8º e 9º anos; já no dia 
2 de outubro (terça-feira) 
a inscrição é para alunos 
de 7º e 6º anos; nos dias 
8 e 9 de outubro (segun-
da e terça-feira), acontece 
o cadastro dos alunos do 
3º, 4º e 5º anos; nos dias 
10 e 11 de outubro (quarta 
e quinta-feira), os alunos 
do 2º ano deverão ser ca-
dastrados; e, de 15 até 19 
de outubro (de segunda a 
sexta-feira) acontecerá a 
inscrição dos alunos do 1º 
ano.
Entre os dias 22 e 26 de 
outubro, de segunda a sex-
ta-feira, a Secretaria de 
Educação recebe os res-
ponsáveis por alunos da 2ª 
etapa da pré-escola (antigo 

Cabe ressaltar que a Se-
cretaria de Infraestrutura 
e Planejamento trabalhou 
em conjunto ao Departa-
mento de Contratos e Con-
vênios para que o projeto 
atendesse ao anseio da 
Secretaria de Esporte, que 
é  destinar o CIE para apri-
morar a ginástica artística 
e fortalecer o atletismo.
“As adequações, permiti-
das em projeto e aprova-
das pelo Ministério dos 
Esportes, proporcionarão 
um centro de treinamen-
to em ginástica artística, 
onde a Secretaria de Es-
portes, por meio de seus 
técnicos, poderá desenvol-
ver talentos que podem se 
tornar referência na região 
e no Estado”, afirma a se-
cretária de Planejamento 
e Infraestrutura, Marcela 

início do XX. O italiano 
compôs cerca de 60 obras, 
que fazem parte do acervo 
do Mistau, e que não são 
executadas há pelo menos 
80 anos.
SERVIÇO: palestra com 
o professor Me. Armindo 
Boll: “Taubaté: Tempo e 
Memória. História, tradi-
ções culturais e comunida-
de”.
Local: Museu da Imagem 
e do Som de Taubaté – 
Mistau
Endereço: Avenida Thomé 
Portes del Rey, 925 – Vila 
São José
Dia: 23 de setembro de 
2018 (domingo)
Hora: 10h

jardim, de 4 anos e 8 me-
ses a 5 anos e 7 meses de 
idade) e  para a 1ª etapa da 
pré-escola (antigo mater-
nal II, de 3 anos e 8 me-
ses a 4 anos e 7 meses de 
idade).
Para os pais que buscam 
vaga em Berçário (4 me-
ses a 1 ano e 7 meses), 
Maternal I (1 ano e 8 me-
ses a 2 anos e 7 meses) e 
Maternal II (de 2 anos e 
8 meses a 3 anos e 7 me-
ses), o atendimento con-
tinua sendo feito durante 
todo o ano letivo, seguin-
do a ordem de lista de 
espera, que é divulgada e                                                       
atualizada com frequência 
no                                   site 
www.taubate.sp.gov.br. 
Importante reforçar que 
os atendimentos na Secre-
taria de Educação aconte-
cem às segundas, quartas e 
sextas-feiras das 8h às 11h 
e terças e quintas-feiras 
das 14h às 17h.

Franco.
Este é um projeto de exe-
cução rápida, aproximada-
mente 12 meses de obra, 
apesar de sua grande es-
trutura.
De acordo com o secretá-
rio de Esportes, Everton 
Chinaqui, este vai ser o 
primeiro centro especiali-
zado em ginástica artística 
do Vale do Paraíba, sendo 
um dos mais estruturados 
do estado de São Paulo.
“Isso é mais um benefí-
cio conquistado para a 
população, ter um cen-
tro de iniciação esporti-
va referência na região 
para servir de incenti-
vo às crianças e jovens.                                                        
É motivo de muito orgu-
lho”, destaca o secretário 
de Esportes, Everton Chi-
naqui.

Taubaté participa da 12ª
Primavera dos Museus

Uma série de atrações di-
ferenciadas foi preparada 
em Taubaté para a 12ª Pri-
mavera dos Museus, proje-
to criado pelo Ibram (Insti-
tuto Brasileiro de Museus) 
que incentiva os espaços 
culturais a criarem pro-
gramações especiais com 
o intuito de explorar sua 
capacidade de inovar.
Para este ano, o tema pro-
posto “Celebrando a Edu-
cação em Museus” leva a 
uma reflexão sobre uma 
das principais funções do 
museu: educar e despertar 
o interesse para diferentes 
áreas do conhecimento, a 
vida em sociedade, a im-
portância das memórias e 
o valor do patrimônio cul-
tural musealizado.
A 12ª Primavera dos Mu-
seus vai de 17 a 23 de se-
tembro, mas em Taubaté a 
maioria das  atividades es-
tará disponível para visita-
ção do público até o final 
do mês. Até o dia 30 de se-
tembro, por exemplo, das 
10h às 22h, no Via Vale 
Garden Shopping, acon-
tece a exposição coletiva 
sobre os Museus Munici-
pais, com o propósito de 
reconhecer as instituições 
museológicas como es-
paços de troca de conhe-
cimentos e experiências.  
De 17 a 23 de setembro, 
das 14h às 17h, equipes 

de ação educativa da Área 
de Museus visitarão uns 
aos outros no projeto “Um 
museu leva ao outro”, para 
conhecerem e trocarem 
experiências a respeito de 
educação museal.
 No dia 19, quarta-feira, 
das 19h às 22h, no Mu-
seu da Imigração Italia-
na de Quiririm, haverá a 
exibição do documentário 
“Uma gota”, de Márcio 
Gerba, que trata sobre a 
triste realidade da polui-
ção dos nossos oceanos. 
Após o documentário, ha-
verá um breve bate-papo 
com Nativa Villalta.
No Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato, no Sí-
tio do Picapau Amarelo, 
a programação conta de 
21 a 23 de setembro, das 
9h às 17h, com a exposi-
ção “Um Pequeno Museu” 
que narra a vida e a obra 
do poeta Guilherme de Al-
meida. Até o dia 30, das 
11h às 16h, apresentações 
de teatro “Nhem, Nhem, 
Nhem”, em que a turma do 
Sítio recebe a visita da Di-
tinha Benzedeira, que irá 
fazer algumas benzeduras 
para curar o mal de amor. 
Dia 22 às 14h haverá o 
lançamento da obra literá-
ria do autor Osni Louren-
ço Cruz, A Trilha de Loba-
to: a inquieta juventude do 

autor.
Taubaté conta com seis 
museus próprios, sendo:
Museu da Imigração Ita-
liana de Quiririm
Endereço: Avenida Líbero 
Indiano, 550
Horário de Funcionamen-
to: de terça a sexta, das 8h 
às 17h e sábados e domin-
gos das 11h às 16h
Telefone: 3686-4864
Área de Museus, Patrimô-
nio e Arquivo Históricos
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Jar-
dim Ana Emília
Horário de Funcionamen-
to: de segunda a sexta, das 
8h às 17h , sábados e do-
mingos das 9h às 13h
Telefone: 3621-
6044/3625-5059
• Pinacoteca Municipal 
Anderson Fabiano;
• Museu Histórico Prof. 
Paulo Camilher Florença-
no;
• Arquivo Histórico Félix 
Guisard Filho;
• Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté;
Museu Histórico, Folclóri-
co e Pedagógico Monteiro 
Lobato
Endereço: Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº – Cháca-
ra do Visconde
Horário de Funcionamen-
to: de terça a domingo, das 
9h às 17h
Telefone: 3625-5062

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

Livro D-24, FLS. nº 290, Termo nº 6849
Faço saber que pretendem se casar NILTON DE BARROS VIANA JUNIOR e ANA CLAUDIA DE FARIAS BARBOSA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Tremembé-SP, nascido em 10 de maio de 1988, de profissão auxiliar de serviços gerais -, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138, Una, Tremembé/SP, filho de NILTON DE BARROS 
VIANA, falecido e de LUCY DA SILVA BARBOSA, natural de Lorena, residente e domiciliada em Lorena/SP. Ela é natural 
de Lorena-SP, nascida em 18 de outubro de 1990, de profissão doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Rufino Torres, nº 226, Olaria, Lorena/SP, filha de VALDEMIR BARBOSA, natural de Lorena/SP e de ELIANA 
RODRIGUES DE FARIAS BARBOSA, natural de Rio de Janeiro/RJ, ambos residentes e domiciliados em Lorena/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. 
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Exposição “Gratidão”
permanecerá no Palacete

até final de outubro

Vila Rica vai ganhar
Centro Dia do Idoso

A exposição de esculturas 
“Gratidão” do artista Pau-
lo Medina chegou ao Pala-
cete 10 de julho em parce-
ria com a Casa Amarela de 
Caçapava.
A exposição busca mostrar 
a capacidade de criação 
e de transformação, por 
meio do uso de recursos 
da natureza no mundo das 
artes. As nove esculturas 
que integram a mostra são 
elaboradas com materiais 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Social do 
Estado de São Paulo, está 
construindo um  Centro 
Dia do Idoso do Idoso, no 
bairro Vila Rica. A obra 
será entregue até o fim 
deste ano.
De acordo com a secretária 
de Planejamento e Infraes-
trutura, Marcela Franco, o 
local possui área construí-
da de equivalente a 400 m² 
em um terreno de 1.450 
mil m². A obra será entre-
gue ainda neste ano, e con-
ta com ambientes planeja-
dos e acessíveis para dar 
condições adequadas aos 
idosos. O valor do investi-
mento é de R$ 823.568,16, 
sendo R$ 500.000,00 do 
Estado e R$ 323.568,16 da 
Prefeitura.

reutilizáveis, que remetem 
às raízes de cada ser huma-
no, embelezando o olhar e 
a percepção do mundo.
Paulo Medina é natural 
de São Paulo e reside em 
Caçapava. Ele é um auto-
didata que cria suas obras 
utilizando materiais re-
ciclados como pregos e 
ferro, junto a elementos 
da natureza. “Criar peças 
que nos remete a natu-
reza e ao primitivo seja 

O projeto contempla sala 
de atividades múltiplas, 
cozinha, sala de atendi-
mento, sala administrati-
va, banheiros masculino 
e feminino acessíveis, al-
moxarifado, lavanderia, 
ambulatório, dormitórios 
masculino e feminino.
Segundo a diretora do 
Departamento de Assis-
tência Social, Ana Paula 
Miranda, até 20 idosos se-
rão atendidos neste centro 
durante todo o dia, das 8 
às 17 horas de segunda a 
sexta-feira.
Ainda de acordo com o 
Departamento de Assistên-
cia Social, o Centro Dia do 
Idoso é destinado para os 
idosos que ficam sozinhos 
e para aqueles que moram 
com filhos, os quais pre-
cisam trabalhar e não tem 
onde deixá-los. Além dis-

uma ave, um índio e suas 
máscaras têm sido a minha 
proposta e o meu desafio, 
o qual eu tenho aprecia-
do muito e agradecido a                              
Deus pelo dom”, afirmou 
o artista.
A exposição estará aberta 
ao público de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas até 
o dia 31 de Outubro. Pala-
cete 10 de Julho fica na rua 
Deputado Claro César, 33 
,centro.

so, a unidade vai atender 
os idosos que necessitam 
de um cuidado específico 
ou que apresentam algum 
problema de saúde que os 
deixa debilitado, por isso 
esses eles não são total-
mente ativos. 
Neste espaço terá um aten-
dimento com equipe mul-
tidisciplinar com ativida-
des e lazer.
“Importante frisar que está 
em andamento abertura de 
um chamamento público 
para execução do serviço, 
que deverá ter início em 
meados de 2019 e que o 
Departamento de Assis-
tência Social será respon-
sável pelo  serviço de pro-
teção social especial, bem 
como a aquisição de todos 
os equipamentos e mobili-
ários para a inauguração” 
afirma Ana Paula Miranda.


