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Vôlei sub-17 feminino
joga por vaga na
final do Paulista

Intervenções artísticas 
agitam Shopping Popular

Taubaté segue na busca
do bicampeonato na

Copa Paulista de Futsal

Sítio recebe espetáculo circense

No próximo domingo, dia 
25 de novembro, às 15h, as 
meninas do Vôlei Taubaté 
sub-17 encaram a equipe 
de São José dos Campos 
pelo jogo de volta das se-
mifinais do Campeonato 
Paulista – Taça Prata de 
voleibol feminino. A parti-
da será na casa das adver-
sárias, no Ginásio Cidade 

Começa neste sábado, dia 
24 de novembro, a partir 
das 9h30, uma série de 
apresentações e atividades 
culturais no Shopping Po-
pular de Taubaté.
Até o dia 15 de dezem-
bro, sempre aos sábados, 
o local receberá o projeto 
“Arte no Shopping Popu-
lar”, com diversas atra-

O Taubaté Futsal entra em 
quadra nesta sexta-feira, 
23 de novembro, diante do 
Mogi das Cruzes, na briga 
por uma vaga na semifinal 
da Copa Paulista. A parti-
da será às 19h30 no giná-
sio da Vila Aparecida, com 
entrada gratuita.
Na primeira fase da com-
petição, os taubateanos 
garantiram três vitórias, 
um empate e uma derrota. 

Jardim.
No primeiro jogo, as jo-
seenses levaram a melhor 
com vitória por 3×1 no gi-
násio da CTI, com parciais 
de 15×25; 13×25; 25×22; 
12×25.
A treinadora Polyana  
Marques atribui parte dis-
so à pressão do jogo, por 
ser a primeira semifinal 

ções.
Neste sábado é a vez do 
caipira Philaderpho in-
teragir com público e as 
crianças ainda poderão                
participar da oficina de ba-
lões.
O Arte no Shopping Popu-
lar é um projeto em parce-
ria com as secretarias de 
Serviços Públicos e Turis-

Na fase do mata-mata, a 
equipe terá a vantagem do 
empate em caso de prorro-
gação.
“O Mogi é um adversário 
que teve resultados ex-
pressivos na primeira fase 
e conta com jogadores ex-
perientes. Será jogo único 
e teremos a nossa torcida 
a favor. Vamos em busca 
da classificação”, afirmou 
o técnico Leandro Reis. O 

disputada pela categoria e 
ainda destaca a boa atua-
ção da atleta Giovana Ra-
badan.
Apesar da derrota na ida, 
as meninas do vôlei fe-
minino sub-17 de Tauba-
té vão com força total em 
busca da vitória e da clas-
sificação para a final pau-
lista.

mo e Cultura, com o obje-
tivo de estimular o comér-
cio local durante as festas 
e proporcionar ao público 
entretenimento durante às 
compras.
O Shopping Popular de 
Taubaté fica na Avenida 
Desembargador Paulo de 
Oliveira Costa, nº 1009, 
Centro.

treinador não poderá con-
tar com os beques, Rezala 
e Jojô, além do pivô Fabi-
nho.
Os três atletas permane-
cem no departamento mé-
dico.
O ginásio fica na Avenida 
César Costa, 595, no bair-
ro Vila Aparecida.
Crédito da foto: Jonas Bar-
betta/ Top 10 Comunica-
ção
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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

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e 
ligou a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progres-
so é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais 
natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 19/2018, Processo nº57/2018, para Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma Escola Municipal Edna 
Regina. Abertura da Sessão Pública dia 03/12/2018 às 09:30 horas. Os interes-
sados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 30/11/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.reden-
caodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

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

Livro D-25, FLS. nº 18, Termo nº 6904
Faço saber que pretendem se casar WESLLEY CRISTIANO DE JESUS e JÉSSICA APARECIDA DOS SANTOS, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 12 de março de 1988, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Avenida Santa Isabel, nº 398, Fundos, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JORGE CAVALHE-
RO DE JESUS, de 54 anos, nascido na data de 12 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural 
de Taubaté/SP e de MARIA ISABEL DOS SANTOS. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 6 de agosto de 1993, de 
profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço supra, filha de JOÃO BAPTISTA 
DOS SANTOS, de 59 anos, nascido na data de 24 de abril de 1959 e de CRISTIANE APARECIDA CUNHA, de 42 anos, 
nascida na data de 30 de julho de 1976, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de 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. 

Livro D-25, FLS. nº 17, Termo nº 6903
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON SILVA XIMENES e ANDREZA DENISE FERREIRA DUARTE, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Três Corações-MG, nascido em 1 de outubro de 1967, de profissão balanceiro, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Avenida dos Manacas, nº 97, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EDMUNDO RIBEIRO 
XIMENES, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 2 de março de 2010 e de MARIA INÊS SILVA XIMENES, de 
67 anos, nascida na data de 7 de julho de 1951, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Natercia/MG. Ela é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 19 de setembro de 1978, de profissão cabeleireira, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do habilitante, filha de JOSIAS FERREIRA DUARTE, de 66 anos, nascido 
na data de 4 de dezembro de 1951 e de BENEDITA DENIZETE FERREIRA DUARTE, de 63 anos, nascida na data de 9 
de junho de 1955, residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP, natural de Pindamonhnagaba/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. 

Tremembé, 23 de novembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Taubaté fortalece prevenção
ao Aedes aegypti

Estrada do Barreiro é interditada
nos dois sentidos para obras

Cursos em escolas do
trabalho estimulam
empreendedorismo

Projeto Conviver promove 
“Semana de Alerta:

Conhecer para Proteger”

O Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove, entre os 
dias 26 e 30 de  novembro, 
atividades de divulgação e 
conscientização na Sema-
na Integrada de Mobiliza-
ção Social contra o Aedes 
aegypti. As ações aconte-
cem em parceria com es-
colas, centros de compra, 
comerciantes e supermer-
cados do município. O 
objetivo é reforçar o com-
bate ao mosquito causador 
de doenças como dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Balanço da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté indica que foram 
registrados de janeiro a 
outubro deste ano 57 casos 
de dengue no município. 
São sete casos positivos 
de chikungunya e nenhum 
caso de zika.  Os registros 
também são positivos para 

A partir das 7h desta 
quinta-feira, dia 22 de 
novembro, a estrada do 
Barreiro em Taubaté será 
interditada nos dois sen-
tidos (centro e bairro) em 
continuidade às obras de 
recomposição da via. O 
serviço tem previsão de 
ser concluído até o final do 
dia.
O desvio sentido centro 

Alunos das escolas do tra-
balho de Taubaté inicia-
ram esta semana o curso 
Super MEI Gestão.
O curso acontece em duas 
unidades, na Jaboticabei-
ras II e na Estiva, com o 
objetivo de abordar temas 
relacionados a administra-
ção de pequenos negócios. 
Com a formação de oito 
turmas, que já se inscre-

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, promo-
ve de 26 a 30 de novem-
bro a “Semana de Alerta: 
Conhecer para Proteger”, 
voltada para os idosos 
atendidos. As atividades 
ocorrerão em dois perío-
dos: das 9h às 11h e das 
14h às 16h30 no Centro 
de Convivência do Idoso, 
na rua Ismênia de Mat-
tos Ribas, 37, Vila Marli. 
Com foco na qualidade de 
vida, envelhecimento sau-
dável e a prevenção da po-
pulação idosa, a atividade 

três casos de febre amare-
la.
Além das atividades da 
próxima semana, bolsistas 
do programa Escola da Fa-
mília realizam no sábado, 
dia 24 de novembro, uma 
programação específica 
em suas unidades. Entre 
as ações estão vistorias 
nas escolas, atividades pe-
dagógicas, elaboração de 
cartazes, montagem de es-
tandes e panfletagem.
Confira abaixo a progra-
mação da semana:
Dia 26
Mercado Municipal e Sho-
pping Popular – panfleta-
gem das 9h às 11h
Rodoviária Velha – panfle-
tagem das  14h às 16h
Dia 27
Escola do Trabalho Centro 
– palestra Xô Mosquito às 
9h
Supermercado Shibata – 

será pelas ruas Tom Jo-
bim, Padre Dr. Ramon Or-
tiz, Orálio Vilarta, avenida 
José Bonifácio Moreira, 
rua João Basso, rua Alziro 
Zarur, rua Rita Maria M. 
O. de Moura; retornando 
para a estrada do Barreiro 
– sentido centro.
E, no sentido bairro, o des-
vio será pelas ruas Manoel 
R. Humia Duran (Pamo 

veram antecipadamente, o 
curso conta  com um total 
de 240 alunos que estão 
empreendendo ou que de-
sejam abrir um negócio.
O curso reúne aulas sobre 
planejamento,  controle 
financeiro, formação de 
preço, vendas e inovação. 
Tem a duração de 5 dias, 
acontecendo de manhã e à 
tarde, e em dois períodos  

tem como objetivo trazer 
informações voltadas à 
segurança desse público, 
prevenindo situações de 
risco.  É necessário se ins-
crever com antecedência 
no local e serão atendidos 
até 200 idosos por dia.
Serão abordados os se-
guintes temas: segurança 
alimentar (dia 26); preven-
ção a quedas (dia 27); pre-
venção ao câncer de mama 
e próstata (dia 28); segu-
rança financeira: os riscos 
das redes sociais (dia 29) e 
a importância do trabalho 
em grupo (exclusivo para 
as coordenadoras dos gru-

estande e panfletagem das  
9h às 16h
Dia 28
Creche Joana D’arc – pa-
lestra Xô Mosquito às 9h
Mercado Municipal e Sho-
pping Popular – panfleta-
gem das 9h às 11h
Rodoviária Velha – panfle-
tagem das 14h às 16h
Dia 29
Emef  Simone dos Santos 
– palestra Xô Mosquito às 
9h, 10h, 14h e 15h
Supermercado Shibata – 
estande e panfletagem das 
9h às 16h
Dia 30
Emei  Ana Maria Zarzur 
– palestra Xô Mosquito às 
9h
Praça Dom Epaminondas  
– estande e panfletagem 
das 9h às 11h
Taubaté Shopping – es-
tande e panfletagem das 
13h30 às 16h30

Cidade Jardim),  Alziro 
Zarur, João Basso, aveni-
da José Bonifácio Morei-
ra, rua Orálio Vilarta, rua 
Pe. Dr. Ramon Ortiz, rua 
Wilson Prado Palma e rua 
José Penna Florençano até 
a estrada do Barreiro.
O trecho estará sinalizado 
com agentes de trânsito 
para orientar os motoris-
tas.

distintos: do dia 19  a 23 
de novembro e  do dia 26 a 
30 de novembro.
Esse projeto  é uma nova 
modalidade do programa 
do Sebrae-SP voltado para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e po-
tenciais empresários, com 
a finalidade de  contribuir 
para o desenvolvimento 
sustentável dos negócios.

pos de idosos – dia 30).
O Projeto Conviver aten-
de, em média, 1.200 ido-
sos em diversos grupos 
setoriais espalhados pelos 
bairros da cidade e pro-
porciona ao idoso acesso 
aos benefícios e serviços 
socioassistenciais, even-
tos festivos, encontros, 
palestras; além de coral, 
informática, dança de sa-
lão, hidroginástica e alon-
gamento. As ações visam 
a integração e participa-
ção do idoso na sociedade, 
contribuindo para reverter 
a imagem cultural do en-
velhecimento.


