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Taubaté

Ubatuba

N u b l a d o  e 
Pancadas de 
Chuva - Muitas 
n u v e n s  c o m 
curtos períodos 
de sol e pancadas 
de chuva com 
trovoadas.

Big Donkeys 
na final

Previsão da 

Voz

Hoje, terça-feira (08), a 
Avenida Juscelino Ku-
bitschek será interdita-

da para reparo na galeria 
de águas pluviais.
A interdição acontece ape-
nas em uma das mãos e o 
trânsito para quem segue 
sentido centro será desvia-
do pelas ruas Bentos Viei-
ra de Moura Júnior, Victor 
Barbosa Guisard e Aveni-
da Professor Moreira. O 
tráfego no sentido via Du-
tra estará fluindo normal-
mente. A obra deve durar 
o dia todo.

Uma verdadeira bomba explodiu on-
tem no gabinete político do deputado 
estadual Padre Afonso Lobato (PV). 
Após divergências políticas, Afonso 
Lobato teria demitido os assessores, 
Rodrigo “Rolha” Andrade, Andréia 
Gonçalves e mais três familiares de 
Andréia, que também fazem parte 
da assessoria. Os cinco integravam 
a equipe de Afonso Lobato desde a 
primeira legislatura.

De acordo com informações 
obtidas com exclusividade pelo 
jornalismo Voz do Vale, o racha teria 
sido motivado por briga política. 
Padre Afonso e Andréia Gonçalves 
pretendem sair candidatos a 
deputado federal nas eleições de 
2014. O deputado não aceitou essa 
situação pois queria que Andréia 
saísse candidata a estadual.

Aliados de Padre Afonso não confir-
mam as demissões e dizem apenas 
que Rodrigo Rolha cumpre licença 
médica. Já os outros teriam sido afas-
tados temporariamente, pois o depu-
tado desejava uma renovação em sua 
assessoria.

Ainda de acordo com informações 
não oficiais, Afonso Lobato teria 
dito não se comprometer em apoiar 
Andréia nas próximas eleições. 
Andréia Gonçalves, que é esposa 
de Rodrigo Rolha, foi secretária 
municipal de Meio Ambiente no início 
da gestão de Ortiz Júnior (PSDB), 
indicada por Afonso Lobato.

Padre Afonso 
demite 
assessoria

RAChA nA POlíTiCA Maracatu de Taubaté 
recebe prêmio Volkswagen

Avenida JK será 
interditada 
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Criminosos tentaram explodir um 
caixa eletrônico na área interna de um 
mercadinho no Parque Urupês, na 

manhã da última segunda-feira (07), 
em Taubaté. De acordo com a PM, 
três homens armados renderam seis 

funcionários logo pela manhã, quan-
do eles abriam o estabelecimento. Os 
criminosos colocaram uma bomba no 

equipamento, mas o explosivo falhou 
e o grupo conseguiu fugir logo em se-
guida.

Explosivo
GATE é acionado 

após ataque a caixa eletrônico
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LUIZ FLÁVIO GOMES - 
jurista e diretor-presidente 
do Instituto Avante Brasil. 
Estou no blogdolfg.com.br

Luiz FLávio Gomes

Deputado estadual Marco 
Aurélio (PT)

DeputaDo estaDuaL 
marco auréLio (pt)

1. marina: tão necessária 
quanto DesorGanizaDa. a reDe 
De marina Foi rejeitaDa peLo 
tse. peLas reGras atuais, 
Decisão correta (cumpriu-se a 
Lei). Foi Dito não ao jeitinho. 
isso moraLiza (Diante De 
tanta coisa que DesmoraLiza). 
iLimar Franco (GLobo 
5/10/13, p. 2) reproDuz 
os Dez pecaDos capitais De 
marina (eLencaDos peLos 
seus aLiaDos): 1) a Formação 
Da reDe começou muito 
tarDe; 2) conFiar Demais na 
mobiLização Das reDes sociais; 
3) ineFiciência Dos 12 miL 
voLuntários (75 assinaturas 
per capita); 4) marina Foi 
personaLista; 5) FaLta De 
abertura para suGestões 
e críticas; 6) Desprezo 
peLos probLemas Locais De 
poLíticos potenciaLmente 
aLiaDos; 7) Limitação 

à aDesões De poLíticos 
traDicionais; 8) marina Fez 
pouco trabaLho braçaL em 
busca De assinaturas; 9) eLa 
se ‘encasteLou’ em Debates 
FiLosóFicos; 10) FiLtrar por 
conta própria as assinaturas 
coLetaDas, ao invés De manDar 
toDas”. a presiDenta Do tse 
(cármen Lúcia) Disse: “toDos 
nós, ciDaDãos, temos que nos 
submeter à Lei, porque senão, 
teremos o caos”. correto 
(quanDo a Lei é constitucionaL 
e convencionaL).  

2. marina tem que Ler (ou 
reLer) “GovernamentaLiDaDe” 
De FoucauLt (microFísica 
Do poDer, p. 277 e ss.). a 
arte De Governar Foi De 
transFormanDo ao LonGo 
Do tempo. o príncipe De 
maquiaveL perDeu prestíGio 
já no sécuLo Xvii. hoje a 
Governança se centra na 

seGurança (p. 293). Governa-
se a mentaLiDaDe Das pessoas. 
mas antes De tuDo temos 
que saber Governar nossa 
própria viDa (moraL) e nossa 
FamíLia (economia). só Depois 
vem o estaDo (poLítica). 
quem mostra DesorGanização 
para criar um partiDo acenDe 
Luz amareLa em termos De 
conFiabiLiDaDe. os GranDes 
empreenDimentos são sempre 
compostos De pequenas 
coisas! mas se você já FaLha 
nas pequenas... 

3. mas a canDiDatura De 
marina é muito reLevante 
para o país. acho sauDáveL 
por Fim à bipoLarização (pt/
psDb). seu partiDo está 
nascenDo partiDo sobre sua 
canDiDatura. Dois Grupos se 
Formaram (um sim, outro não). 
vai preponDerar o Grupo Do 
Dinheiro: seus FinanciaDores 

(natura, eXecutivos Do 
itaú etc. estão imponDo a 
canDiDatura). cheiro De 
parasitismo (quem Financia 
cobra a Fatura Depois, 
normaLmente). o parasitismo 
é uma Das raízes Do brasiL 
“atrazaDo”. os partiDos 
poLíticos, na Democracia 
Direta DiGitaL (veja meu 
Livro por que estamos 
inDiGnaDos? saraiva: 2013), 
também serão um atraso. 
perDerão Força. porque 
os poLíticos não poDem ser 
proFissionais (uma Das teses 
centrais Do Livro). não poDem 
DeiXar suas proFissões. a 
proFissionaLização Da poLítica 
é Fonte De outra raiz Do 
atraso Do brasiL: corrupção 
(que Faz parte Do parasitismo). 

quanDo uma Greve é 
DeFLaGraDa invariaveLmente 
há uma queDa De braço 
entre o empreGaDor e a 
cLasse trabaLhaDora. 
com caDa uma Das partes 
DeFenDenDo seus interesses, 
às vezes as reais razões Da 
paraLisação não cheGam ao 
púbLico em GeraL. no caso 
Da Greve Dos bancários, 
vaLe saber a importância De 
suas reivinDicações.

entre os pontos 
DeFenDiDos peLa cateGoria 
estão: 5% De aumento 
reaL (que somaDo à 
inFLação, cheGa ao ínDice 
De 11,93%), meLhoria Da 
pLr (participação nos 
Lucros e resuLtaDos), Fim 
Das Demissões em massa, 
reposição Do quaDro 
FuncionaL, eXtinção Das 
metas inDiviDuais abusivas e 
Fim Do asséDio moraL. 

apesar De os bancos 
terem arrecaDaDo r$ 
46,6 biLhões com tariFas, 
obtenDo Lucro LíquiDo De r$ 
29,6 biLhões, ou seja, mais 
De 15% Do orçamento totaL 
Do estaDo De são pauLo, 
a Fenaban (FeDeração 
nacionaL Dos bancos) 
oFerece zero De aumento 
reaL De saLário aos seus 
Funcionários, proponDo 
apenas o ínDice inFLacionário 

De 6,1%. 
nas tariFas a serem 

cobraDas Dos cLientes, 
busca-se o “vaLor De 
mercaDo”, mas ao compor 
o saLário DaqueLes que 
proDuzem a riqueza Dos 
bancos, usa-se o “ínDice 
inFLacionário”. 

Lembro quanDo o brasiL 
estava maL Do ponto De 
vista econômico, como 
os trabaLhaDores eram 
chamaDos a “coLaborar 
com o momento”, aceitanDo 
ínDices riDícuLos De 
reajustes saLariais. no 
entanto, quanDo a economia 
está aqueciDa, essa 
“coLaboração” é esqueciDa, 
e vaLe apenas as reGras 
Do joGo – reposição Da 
inFLação.

é um sistema que sociaLiza 
prejuízos e capitaLiza 
Lucros, FazenDo crescer 
a espiraL que Faz os ricos 
Ficarem caDa vez mais 
ricos e os trabaLhaDores 
caDa vez com menor poDer 
aquisitivo. é Fato que no 
brasiL a Distância entre 
ricos e pobres, apesar 
De ainDa ser GranDe, 
tem DiminuíDo, Graças 
às poLíticas Do Governo 
FeDeraL, mas a postura Dos 
banqueiros Diz “em naDa 
contribuímos para Diminuir 

esta Distância”.
na tv, há emocionantes 

comerciais De bancos, DanDo 
a impressão De tratar-se 
De instituições que têm 
preocupação com o sociaL. 
saibam os bancos que o 
Dinheiro Gasto nestas peças 
De marketinG não Lhes 
pertence! são recursos 
Financeiros FrauDaDos Dos 
seus trabaLhaDores.

outro ponto DeFenDiDo 
peLos Grevistas é o Fim Do 
asséDio moraL. taLvez para 
o cLiente que vai até uma 
aGência Fazer quaLquer 
transação bancária não 
Fique cLaro o porquê 
Desse tema. simpLes: o 
eXorbitante Lucro obtiDo 
peLos banqueiros é Fruto De 
uma poLítica massacrante a 
seus Funcionários. há uma 
constante cobrança para 
que os bancários empurrem 
pacotes e serviços para os 
cLientes, na FamiGeraDa meta 
De trabaLho.

seGunDo o sinDicato Da 
cateGoria, no ano passaDo, 
21.444 trabaLhaDores 
aFastaram-se De suas 
ativiDaDes por Doença. 
Desses, 25,7% Foram 
por estresse, Depressão, 
sínDrome Do pânico e 
transtornos mentais 
reLacionaDos Diretamente ao 

trabaLho. 
só no primeiro semestre 

De 2013 Foram eXtintos 
1.957 postos De trabaLho. 
não à toa, o Lema Da 
campanha Deste ano é 
‘mais bancário, menos 
FiLas’, uninDo os anseios 
Dos trabaLhaDores e Dos 
cLientes, que também querem 
um atenDimento meLhor. 

é importante a socieDaDe 
estar ciente Das razões Da 
Greve e, quiçá, até ajuDe a 
pressionar os banqueiros 
para que estes entenDam 
que por trás Do sistema 
Financeiro eXistem pessoas, 
e o preço paGo por eLas 
para Garantir Lucro está 
aLto Demais. 

ao soLiDarizar-se com 
os que são eXpLoraDos 
FortaLecemos o sonho 
De uma socieDaDe justa 
e iGuaLitária; pois hoje 
são os bancários, amanhã 
poDerá ser outra cateGoria. 
soLiDarieDaDe e apoio 
são as armas pacíFicas 
Do povo brasiLeiro para 
Lutar contra corporações 
capitaListas que ainDa não 
entenDeram que o brasiL 
muDou. 

Diário do Brasil “atrazado” 

A greve dos bancários
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o via vaLe GarDen 
shoppinG está com uma 
proGramação especiaL 
nas terças-Feiras De 
outubro, o objetivo 
é atrair o púbLico 
para o happy hour 
Depois Do trabaLho ou 
estuDos. músicos Da 
cena pop e rock Farão 
apresentações na 
praça De aLimentação, 
Das 18h30 às 21h30. 
a próXima atração é o 
cantor raFinha, no Dia 
8 De outubro tocanDo 
sucessos Do pop, rock, 
mpb e surF music. o 
artista que está na 
estraDa há 13 anos, 
Gravou seu primeiro cD 
inDepenDente “viveria 
tuDo outra vez”, que traz 
a música “Fim De ano”. 
já no Dia 15, a 
proGramação Da noite 
Fica por conta Da DupLa 
aDriana (vioLão) e pauLo 
(bateria). juntos há 
Dois anos, eLes tocam 
sucessos Do pop e rock 
nacionaL e internacionaL, 
como nanDo reis, cássia 
eLLer e pearL jam. o 
músico peu júnior Faz 
apresentação no Dia 
22, tocanDo cLássicos 
internacionais, como the 
beatLes, roLLinG stone, 
pink FLoyD, u2, aLém 
De sucessos Da mpb e 
composições próprias. 
para Fechar a 
proGramação, o músico 
e compositor DieGo Luz 
se apresenta na úLtima 
terça-Feira De outubro, 
Dia 29. o artista, 
conheciDo nas casas 
noturnas De taubaté, 
toca sucessos De artistas 
Da mpb como chico 
buarque, tom jobim e 
caetano veLoso.

VIA VALE

Terças 
musicais 

O Sebrae Móvel estará em Pin-
damonhangaba a partir de hoje, 
terça-feira (8/10), realizando aten-
dimento gratuito para empresá-
rios e pessoas interessadas em se 
tornarem empreendedoras. A ação 
é uma iniciativa do Sebrae-SP com 
o objetivo de estimular empreen-

dedorismo nos municípios do in-
terior do Estado.

O veículo ficará instalado na 
Praça Monsenhor Marcondes, no 
centro, das 9h às 17h, até o dia 10. 
No local analistas do Sebrae-SP fa-
rão atendimentos individuais gra-
tuitos sobre temas relacionados à 

gestão de negócios, como admi-
nistração, planejamento, controle 
financeiro e marketing.

No Sebrae Móvel, os interessa-
dos também terão detalhes sobre 
os produtos e serviços e a progra-
mação de palestras, workshops e 
consultorias do Escritório Regio-

nal de Guaratinguetá. Somente 
neste ano o Sebrae Móvel já aten-
deu empreendedores de onze ci-
dades da região de Guaratinguetá, 
Serra da Mantiqueira e Vale His-
tórico.

Empresários de Pindamonhangaba 
recebem visita do Sebrae Móvel 
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TAubATé

Após disponibilizar 
recursos para a constru-
ção de unidades habi-
tacionais e o programa 
combate a drogas em 
Taubaté, o governo da 
presidente Dilma Rous-
seff (PT) irá ajudar o 
município a construir 
uma arena multiuso 
destinada aos esportes de 
alto rendimento. 

Por meio do Ministério 
dos Esportes, Taubaté 
contará com um repasse 
de R$10 milhões, a serem 
pagos em duas etapas. O 
projeto prevê a constru-
ção de uma arena esporti-
va no entroncamento das 
rodovias Carvalho Pinto 
e Dutra, no Piracanga-
guá. 

A arena é projetada 
em parceria com a CBV 
(Confederação Brasileira 
de Voleibol). Além dos 
R$10 milhões do governo 
federal, estão previstos 
investimentos do próprio 
município e complemen-
tos do governo estadual.

Para o vereador Salva-
dor Soares, é o momento 
de a cidade pensar em 
potencializar o espor-
te. “Não podemos nos 
esquecer do esporte de 
base, como inclusão 
social. Os esportes de 
alto rendimento podem 
despertar isso”, avaliou 
Salvador .

Arena 
esportiva  

Visando aumentar a 
qualidade de ensino, 
garantir segurança e 
conforto aos alunos e 
ainda, suprir a necessidade 
de ofertar maior número 
de vagas às crianças do 
município, a Prefeitura 
de Taubaté, por meio 
da Secretaria de Obras, 
investiu neste primeiro 
ano de administração, R$ 
25.646.086,50 em obras 
para a Educação.

Do montante acima 
citado, R$ 4.357.251,45 
foram destinados a 
reforma de 20 creches e R$ 
4.947.166,80 de 12 escolas 
de ensino fundamental. 
Para obras de ampliação 
R$ 3.389.851,51 foram 
divididos entre a as 
creches do Parque 
Piratininga, Jardim 
Morumbi, Quiririm e 
outras muitas salas-de-
aula das escolas da rede.

O CEMTE Madre Cecília 
receberá a construção de 
uma cozinha industrial 
que custará R$ 865.000,00. 

Obras em 
Educação 

ensino

Explosivo

Criminosos tentaram 
explodir um caixa ele-

trônico na área interna de 
um mercadinho no Parque 
Urupês, na manhã da últi-
ma segunda-feira (07), em 
Taubaté.

De acordo com a PM, três 
homens armados rende-
ram seis funcionários logo 
pela manhã, quando eles 
abriam o estabelecimento.

Os criminosos coloca-
ram uma bomba no equi-
pamento, mas o explosivo 
falhou e o grupo conseguiu 
fugir. O GATE (Grupo de 
Ações Táticas Especiais) da 
Polícia Militar de São Paulo 
foi acionado para remover 
o explosivo e o mercadinho 
permaneceu fechado du-
rante toda a manhã.

Na madrugada de sá-

bado (05), criminosos ten-
taram explodir um caixa 
eletrônico dentro de uma 
farmácia no bairro Parque 
Nova Esperança, na zona 
leste de São José. Segundo 
a PM, as viaturas chegaram 
à farmácia menos de cinco 
minutos após a denúncia 
pelo 190. A polícia infor-
mou que o caixa não che-
gou a ser destruído, mas 

também nenhum assaltan-
te foi localizado ou preso 
pelo crime.

No Jardim Vale do Sol, 
zona sul de São José dos 
Campos, dois caixas eletrô-
nicos foram alvo de crimi-
nosos também na madru-
gada da última segunda 
(07). De acordo com a PM, 
os criminosos chegaram ao 
local por volta das 3h40 e 

foram direto aos dois cai-
xas, que ficam em frente 
a um condomínio empre-
sarial. O vigilante do local 
acionou a polícia, mas os 
criminosos conseguiram 
explodir os caixas e fugir 
logo em seguida. A polícia 
não soube informar a quan-
tia levada pelos suspeitos.
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Bandidos atacam 
caixas eletrônicos em Taubaté 
e São José

Policiais militares realizam diligência proximo ao mercadinho invadido pelos bandidos em Taubaté

A Fundação Volkswa-
gen, que é responsável 

pelos investimentos sociais 
da Volkswagen do Brasil 
há 34 anos, entregou na 
tarde da última sexta-feira 
(04), o total de R$ 400 mil 
em prêmios aos dez pro-
jetos sociais vencedores 
da 6ª edição do concurso 
“Volkswagen na Comuni-
dade”. Cada um dos pro-
jetos contemplados - que 
são realizados nos Estados 
de São Paulo, Rio Grande 
do Norte, Paraná, além do 
Distrito Federal recebeu R$ 
40 mil, que devem ser in-
vestidos em ações de trans-
formação social. As institui-
ções vencedoras e finalistas 
também ganham um curso 
de Gestão de Projetos So-
ciais.

A cerimônia de entre-
ga foi realizada na fábrica 

Anchieta, em São Bernar-
do do Campo (SP), sede 
da Volkswagen do Brasil, e 
contou com as presenças do 
vice-presidente de Recur-
sos Humanos da Volkswa-
gen do Brasil e presidente 
do Conselho Curador da 
Fundação Volkswagen, 
Holger Rust, e do diretor 
de Assuntos Jurídicos da 
Volkswagen do Brasil e su-
perintendente da Fundação 
Volkswagen, Dr. Eduardo 
Barros, entre outros exe-
cutivos e colaboradores da 
empresa, além dos repre-
sentantes das organizações 
premiadas e jornalistas con-
vidados.

Neste ano, o “Volkswa-
gen na Comunidade” teve 
recorde de inscrições: fo-
ram 551 projetos indicados 
por 208 colaboradores da 
Volkswagen do Brasil que 

atuam voluntariamente 
nessas organizações. Os 
projetos inscritos são reali-
zados por 391 organizações 
sociais, localizadas em 20 
Estados brasileiros. Para 
concorrerem ao “Volkswa-
gen na Comunidade”, os 
projetos devem ser inscri-
tos por colaboradores da 
Volkswagen do Brasil, es-
tagiários e prestadores de 
serviços das quatro fábri-
cas da empresa no Brasil, 
da unidade do Jabaquara, 
do Centro de Peças e Aces-
sórios de Vinhedo (SP) ou 
dos escritórios regionais de 
vendas e serviços financei-
ros da empresa.

Em seu histórico, o 
“Volkswagen na Comu-
nidade” já entregou 52 
prêmios em dinheiro, so-
mando R$ 1,8 milhão e be-
neficiando 9.666 pessoas di-

retamente. As seis edições 
já realizadas somam 2.276 
projetos inscritos em todo 
o Brasil.

O Jornal Voz do Vale 
esteve no evento e acom-
panhou passo a passo a 
cerimônia de entrega dos 
troféus. Entre os projetos 
contemplados está o “Cul-
tura na Kombi - Batuque 
de Quinta”, de Taubaté. 
A “Associação Cultural e 
Ecológica Celebração ao 
Renascimento das Artes”, 
de São José dos Campos, é 
a responsável pelo projeto e 
promove ainda atividades 
educativas, envolvendo as 
áreas cultural, ambiental e 
social.

Segundo Eduardo Pane, 
coordenador do projeto, o 
prêmio recebido será in-
vestido na aquisição de 
instrumentos musicais, 

uniformes, equipamentos, 
materiais de comunicação, 
manutenção de veículo e 
custeio de parte da equipe.

“Para nós da Fundação, 
foi uma surpresa e uma ale-
gria muito grande. Temos 
muitos trabalhos inscritos, 
mas poucos com música, 
arte e cultura integrados no 
mesmo projeto, realmente 
é uma alegria poder cola-
borar com este trabalho”, 
disse Eduardo Barros, Su-
perintendente da Fundação 
Volkswagen.

Além do prêmio em di-
nheiro, os projetos foram 
contemplados um curso de 
capacitação e gerenciamen-
to de projetos.

Grupo de Maracatu de Taubaté recebe 
prêmio “Volkswagen na Comunidade”



ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
(ESTAGIÁRIO MENOR 
APRENDIZ)

ATENDENTE DE 
BALCÃO
AUXILIAR DE 
COZINHA

AUXILIAR DE 
ELETRICISTA
AUXILIAR DE 
LIMPEZA

AUXILIAR DE LINHA 
DE PRODUÇÃO
CONFEITEIRO
COZINHEIRO

Vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador disponibilizadas a 
população:

TAUBATÉ EMPREGOS

PAT – Posto de atendimento ao trabalhador Pça dr. Barbosa de oliveira, s/nº (piso superior da rodoviária velha) 
 (12) 3621-3334 / 3632-3984

Protocolo: 0016   02/10/2013 
SACADO: ADRIANO NUNES DA SILVA 
CPF 09232012898 Esp:CH    
Faixa Protesto: E
 
Protocolo: 0017   02/10/2013 
SACADO: AILTON JOSE VIEIRA CPF 15021397826 
Esp:CH    Faixa Protesto: D
 
Protocolo: 0020   02/10/2013 
SACADO: MATEUS DOS SANTOS COTONA 
CPF 30067223885 Esp:CH    
Faixa Protesto: C
 
Protocolo: 0021   02/10/2013 
SACADO: ALAN CAMILO DA SILVA SANTOS 
CPF 16272335806 Esp:CH    
Faixa Protesto: C
 
Protocolo: 0029   02/10/2013 
SACADO: SANDRO FERREIRA PINTO 
CPF 13833277858 Esp:DMI    
Faixa Protesto: K
 
Protocolo: 0031   02/10/2013 
SACADO: J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA 
CNPJ 09058160000166 Esp:DMI    
Faixa Protesto: L
 
Protocolo: 0032   02/10/2013 
SACADO: J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA 
CNPJ 09058160000166 Esp:DMI    
Faixa Protesto: G
 
Protocolo: 0033   02/10/2013 
SACADO: J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA 
CNPJ 09058160000166 E s p : D M I    
Faixa Protesto: R
 
Protocolo: 0034   02/10/2013 
SACADO: J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA 
CNPJ 09058160000166 Esp:DMI    
Faixa Protesto: Y
 
Protocolo: 0035   02/10/2013 
SACADO: J P VILELA SUPERMERCADOS LTDA 

CNPJ 09058160000166 Esp:DMI    
Faixa Protesto: P
 
Protocolo: 0045   02/10/2013 
SACADO: CUNHA E FREITAS ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA CNPJ 16100771000190 
Esp:DMI    
Faixa Protesto: F
 
Protocolo: 0052   02/10/2013 
SACADO: MIRIAM CARDOSO PONTES DA MOTA 
CPF 31199440841 Esp:DMI    
Faixa Protesto: B
 
Protocolo: 0056   02/10/2013 
SACADO: ROBSON ROGERIO MOREIRA 
CPF 19908171810 Esp:DMI    
Faixa Protesto: C
 
Protocolo: 0091   02/10/2013 
SACADO: LEANDRO CORREA DA CONCEICAO 
CPF 36603574802 Esp:NP    
Faixa Protesto: B Endereço: ESTRADA PEDRA 
BRANCA, 1400        CACAPAVA      CEP: 12.280.000        
PINHEIRINHO
 
Protocolo: 0092   02/10/2013 
SACADO: LEANDRO CORREA DA CONCEICAO 
CPF 36603574802 Esp:NP    
Faixa Protesto: A Endereço: ESTRADA FAZENDA 
BRANCA/ FAZENDA MARABAA,1400        CACAPAVA      
CEP: 12.280.000        PINHEIRINHO
 
Protocolo: 0093   02/10/2013 
SACADO: LEANDRO CORREA DA CONCEICAO 
CPF 36603574802 Esp:NP    
Faixa Protesto: A Endereço: ESTRADA PEDRA 
BRANCA / FAZENDA MARABA, 1400        CACAPAVA      
CEP: 12.280.000        PINHEIRINHO
 
Protocolo: 0094   02/10/2013 
SACADO: GABRIEL SANTOS CARVALHO 
CPF 29677682865 Esp:NP    
Faixa Protesto: A
 
Protocolo: 0095   02/10/2013 
SACADO: GABRIEL SANTOS CARVALHO 
CPF 29677682865 Esp:NP    
Faixa Protesto: B
 
Protocolo: 0096   02/10/2013 
SACADO: GABRIEL SANTOS CARVALHO 
CPF 29677682865  

Esp:NP    
Faixa Protesto: B
 
Protocolo: 0101   02/10/2013 
SACADO: MATILDE APARECIDA MOREIRA 
SANTOS  CPF 25423308836 
Esp:NP   Faixa Protesto: A
Endereço: R. JOAO SCAEPELLI, 141        CACAPAVA      
CEP: 12.280.000        NOVA CAPAÇAPAVA

Protocolo: 0102   02/10/2013 
SACADO: JOSE GUIMARAES CPF 33820147853 
Esp:NP    Faixa Protesto: A Endereço: R: TRAVESSA 
SARGENTO ALFREDO, 20        CACAPAVA      
CEP: 12.280.000        VILA PARAISO

NOTA DO TABELIÃO

1) O interessado poderá fazer o pagamento em 
dinheiro. Também é aceito pagamento por meio 
de cheque visado e cruzado ou administrativo, 
emitido no valor equivalente ao da obrigação, 
devendo ainda estar em nome e à ordem do 
apresentante, e ser pagável na mesma praça

2) Pelo presente Edital fica(m) o(s) Sacado(s) 
/ Devedor(es) INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no endereço e horário acima 
indicados, a fim de efetuar(em) o PAGAMENTO, 
fornecer(em) o ACEITE ou justificar(em) a recusa, 
até o dia: 09 de outubro de 2013 , observado o 
motivo acima, ficando desde já NOTIFICADO(S) 
do competente PROTESTO, caso não atendida a 
presente intimação.                                              

3) Certifico que nesta data, afixei neste Tabelionato 
e no lugar de costume uma via de igual teor deste 
Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram esgotados todos os 
meios possíveis para localização do responsável.

5) O aceite dos títulos apontados para tal finalidade 
deverá ser feito pelo próprio Sacado, mediante a 
exibição de cédula de identidade e do CPF/MF ou 
CNPJ/MF, bem como prova de representação, se 
for o caso.

6) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
DAS 11:00 ÀS 17:00 HORAS.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Taubaté1º

Protocolo: 0020 02/10/2013 
SACADO: TEREZINHA DE JESUS MOTA 
DE LIMA CPF08117453843 
Esp.: CH   Faixa Protesto: E 

Protocolo: 0056 02/10/2013 
SACADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DE MOURA 
CPF60201690810 Esp.: DMI  Faixa Protesto: A 

NOTA DO TABELIÃO

1) Autorizado o pagamento do título em 
dinheiro, cheque visado e cruzado ou cheque 
administrativo, exceção feita para a hipótese 
prevista na LEI Complementar 123/06 art. 73,  
no valor equivalente ao da obrigação, emitido 
em nome e a ordem do apresentante e pagável 
nesta praça, sem prejuízo dos emolumentos 
devidos, que deverão ser pagos no ato e em 
apartado, ficando esclarecido que a quitação 
estará condicionada a efetiva liquidação do 
cheque.HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DAS 
11:00 ÀS17:00 HORAS.

2) Pelo presente Edital fica(m) o(s) Sacado(s) 
/ Devedor(es) INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no endereço e horário acima 

indicados, a fim de efetuar(em) o PAGAMENTO, 
fornecer(em) o ACEITE ou justificar(em) a 
recusa, até o dia:  09 de Outubro de 2013 , 
observando o motivo acima, ficando desde já 
NOTIFICADOS(S) do competente PROTESTO, 
caso não atendida a presente intimação.                           

3) Certifico que nesta data, afixei neste 
Tabelionato e no lugar de costume uma via de 
igual teor deste Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram esgotados 
todos os meios possíveis para localização do 
responsável.

Acham-se neste tabelionato para serem 
protestados, os títulos abaixo relacionados, 
cujos destinatários não foram encontrados 
nos endereços indicados ou se recusaram ao 
recebimento das intimações, ou por residirem fora 
da competência territorial deste tabelionato (art. 
15, Lei 9.492/97).

Praça Mons. Silva Barros, 100 - Centro - Taubaté - Fone: 3632-7782

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Taubaté
Rua Visconde do Rio Branco, 37 - Centro - Taubaté -  fone:3634-26323º

Acham-se neste tabelionato para serem 
protestados, os titulos abaixo relacionados, 
Cujos destinatarios nao foram encontrados 
nos endereços indicados ou se recusaram Ao 
recebimento das intimações, ou por residirem 
fora da competência territorial deste  Tabelionato 
(art.15, Lei 9.492/97).

 

Protocolo: 00015   2/10/2013 CASSIA GIOVANA 
BORGES CPF 12200081847 Espécie:CH             
Faixa Protesto: D

Protocolo: 00019   2/10/2013 ANGELA MARIA 
DE CAMPOS CPF 12203573830 
Espécie:CH             Faixa Protesto: C

Protocolo: 00077   2/10/2013 ALESSANDRO 
DEL VECHIO CPF 07249506803 
Espécie:DMI             Faixa Protesto: D

1) O interessado poderá fazer o pagamento em di-
nheiro. Também é aceito pagamento por meio de 
cheque visado e cruzado ou administrativo, emiti-
do no valor equivalente ao da obrigação, devendo 
ainda estar em nome e à ordem do apresentante, e 
ser pagável na mesma praça.

2) Pelo presente Edital fica(m) o(s) Sacado(s) 
/ Devedor(es) INTIMADO(S) a comparecer(em) 
neste Tabelionato, no endereço e horário acima 
indicados, a fim de efetuar(em) o PAGAMENTO, 
fornecer(em) o ACEITE ou justificar(em) a recusa, 
até o dia:  09 de outubro de 2013 , observado o 
motivo acima, ficando desde já NOTIFICADO(S) 
do competente PROTESTO, caso não atendida a 
presente intimação.                                              

3) Certifico que nesta data, afixei neste Tabelionato 

e no lugar de costume uma via de igual teor deste 
Edital.

4) Certifico e dou fé, que foram esgotados todos os 
meios possíveis para localização do responsável.

5) O aceite dos titulos apontados para tal finalidade 
deverá ser feito pelo próprio Sacado, mediante a 
exibição de cédula de identidade e do CPF/MF ou 
CGC/MF, bem como prova de representação, se 
for o caso.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
DAS 11:00  ÀS 17:00 HORAS.

TAUBATÉ, 08 de outubro de 2013

2º
Acham-se neste tabelionato para serem 
protestados, os títulos abaixo relacionados, 
cujos destinatários não foram encontrados 
nos endereços indicados ou se recusaram 
ao recebimento das intimações, ou por 
residirem fora da competência territorial deste 
tabelionato (art. 15, Lei 9.492/97)

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Taubaté
Praça Mons. Silva Barros, 41 - Centro - Taubaté - Fone: 3624-7505
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Neste mês de outubro, a cor rosa é usada para lembrar a importância da prevenção ao câncer. A Voz do Vale apóia esta ideia!



O vereador Nunes 
Coelho (PRB) encami-
nhou requerimento à 
presidente da Câmara, 
Maria das Graças Oli-
veira (PSB), sugerindo a 
criação de espaço pu-
blicitário na TV Câmara 
Taubaté, denominado 
“Minuto Escola”, com 
inserção de spots com 
temas afeitos à educação 
para a cidadania.

Nunes sugere que 
sejam abordados temas 
como coeficiente elei-
toral, votação, eleição, 
direitos e deveres do 
eleitor, entre outros.

“Nossa população 
carece de informa-
ções com respeito aos 
poderes”, afirmou o 
vereador, acrescentando 
que a ferramenta “será 
muito importante para 
esclarecimento do que é 
política”.

Minuto 
Escola 

Investigação é encaminhada 
ao Ministério Público

merenda 

TRIBUNA LIVRE
É preciso melhorar a entrega de remédios 

pelo Qualist, o sistema de marcação de consulta e o acesso 
a médico geriatra em Pamos

Idosos apresentam 
demandas e propostas 

Um documento com 
demandas dos ido-

sos de Taubaté e pro-
postas de melhorias no 
atendimento à melhor 
idade foi entregue aos 
vereadores por partici-
pantes do Paie (Progra-
ma de Atenção Integral 
ao Envelhecimento).

Representante do gru-
po de 60 idosos que 

estavam no plenário, 
Violeta Odete Leal ocu-
pou a tribuna livre para 
apresentar o documen-
to, “que é o resultado 
do debate realizado por 
um grupo de idosos so-
bre os problemas que 
enfrentam na cidade e 
visa apresentá-los à Câ-
mara solicitando enca-
minhamentos cabíveis”.

Entre os pontos abor-
dados estão a falta de 
divulgação de que Esta-
tuto do Idoso é válido a 
partir de 60 anos e não 
65, e de informações so-
bre instituições públicas 
que podem assisti-los 
em relação a seus direi-
tos. O descumprimento 
do atendimento prefe-
rencial ao idoso por ins-

tituições públicas e pri-
vadas também é citado.

Entre as sugestões que 
são registradas pelos 
idosos estão a realiza-
ção de cursos livres, de 
atividades sociocultu-
rais e de lazer nos vários 
bairros, melhorias na 
acessibilidade nas ruas, 
por meio de sinalização, 
melhorias no serviço de 

transporte coletivo. No 
sistema público de saú-
de, é preciso melhorar 
a entrega de remédios 
pelo Qualist, o sistema 
de marcação de consul-
ta, o acesso a médico ge-
riatra em Pamos, além 
da construção de um 
ambulatório geriátrico.
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Convicto de que houve 
superfaturamento de 

R$ 1,7 milhão na aquisição 
de merenda escolar rea-
lizada pela Prefeitura de 
Taubaté sem licitação, o 
vereador Salvador Soares 
(PT) encaminhou denún-
cia ao Ministério Público.
“Após um intenso e apro-
fundado estudo do con-
trato feito pela prefeitura 
com a empresa SHA, ela-
boramos um relatório com 

cerca de 300 páginas e en-
caminhamos ao Promotor 
de Justiça para que analise 
e tome as providências”, 
disse Salvador.
Para Salvador, são mui-
tos os indícios de que o 
governo pagou preços 
exagerados na compra de 
merenda para alunos da 
rede municipal. “Se a pre-
feitura tivesse comprado 
alimentos no atacadista, 
R$ 1,7 milhão seria econo-

mizado”, assegurou.
“Depois de estudar con-
tratos, elaborar planilhas 
de preço, averiguar editais 
e convocar a secretária de 
educação e a diretora de 
compras, encerro a inves-
tigação com a certeza de 
dever cumprindo. Agora, 
é com o Ministério Públi-
co”, concluiu Salvador.

O vereador Paulo 
Miranda (PP) lamen-
tou a destruição de um 
banheiro público na 
Avenida do Povo, sob 
pretexto de que o local 
é refúgio de usuários de 
drogas. Para ele, seria 
correto colocar alguém 
para tomar conta do 
local e não destruí-lo.

“Não adianta fazer e 
depois destruir, temos 
que fazer e conservar. 
Parece que é mais fácil 
quebrar do que botar al-
guém para tomar conta. 

Banheiro 
público 

127 crianças com menos de 5 anos 
morrem por dia no Brasil!

O contrato emergen-
cial firmado entre a 
SHA e a Prefeitura no 
último mês de feverei-
ro custou aos cofres 
públicos o valor de 
R$ 10.297.580,43, e 
teve a duração de seis 
meses. Recentemen-
te, a SHA venceu a li-
citação para oferecer 
os mesmos produtos.



EDITAIS e COMUNICADOSEdital de Proclamas de Taubaté
Rua: Chiquinha de Mattos, 71 - Centro - Taubaté  - Telefone: 3632-3039

Registro Civil  Subdistrito Município e Comarca de Taubaté 
Bel. Gustavo Henrique Schalch (Escrivão RG: 2.878.515-SP)

Cibele de Morais Schalch
Oficial Substituta

1º

Edital de Proclamas de Taubaté2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté  - Telefone: 3631-4478
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado de São Paulo  
Registro Civil  Subdistrito Município 

e Comarca de Taubaté  
Bel. Marcello Verderamo

Oficial Titular

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do 
Código Civil Brasileiro.
ELE: ARILSON TADEU DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro, de 25 anos de 

idade, nascido em Taubaté - SP no dia 4 de dezembro de 1987, residente e domiciliado na 
Avenida Toiti Kako nº 279, neste 1° sub distrito, filho de ADILSON DONIZETI DE OLIVEIRA 
e de APARECIDA CLAUDINEIA DE OLIVEIRA.
ELA: ANA PAULA LEONEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
odontológico, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Caraguatatuba - SP, no 
dia 26 de abril de 1990, residente e domiciliada na Avenida Antidio de Aguiar nº 352, filha 
de MARIA DE NAZARÉ DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: JUNIOR GABRIEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão policial, 
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté - SP no dia 13 de março 
de 1984, residente e domiciliado na rua Arthur Vieira n°227, neste 1° sub distrito, filho de 
ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS e de REGINA BATISTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ELA: ANÁLIA DE AZEVEDO CANEDO, nacionalidade brasileira, profissão balconista, 
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Caçapava - SP, no dia 13 de agosto 
de 1995, residente e domiciliada na rua Arthur Vieira n°227, filha de ELAINE CRISTINA DE 
AZEVEDO CANEDO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão empresario, 
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Espinosa - MG no dia 26 de maio de 
1985, residente e domiciliado na rua Miguel de Souza nº 165, neste 1° sub distrito, filho de 
JOAQUIM NETO DOS SANTOS e de MARIA NEIDE ALVES DOS SANTOS.
ELA: RAFAELA MARIANE MONTEIRO, nacionalidade brasileira, profissão do lar, 
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 24 de abril 
de 1991, residente e domiciliada na rua Miguel de Souza nº 165, filha de LUIZ BASILIO 
MONTEIRO e de  MARIA NAIR DE FATIMA MONTEIRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: GILIARD IDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão eletricista, 
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Natividade da Serra – SP, no dia 26 
de junho de 1984, residente e domiciliado na Avenida Antidio de Aguiar nº 352, neste 1° 
sub distrito, filho de CLEMENTE MARIA DOS SANTOS e de LUIZA APARECIDA ROSA 
DOS SANTOS.
ELA: ANDREZA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
administrativa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Caraguatatuba - SP, 
no dia 30 de agosto de 1984, residente e domiciliada na Avenida Antidio de Aguiar nº 352, 
filha de BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS e de  MARIA NAZARÉ DA SILVA SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.

Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: LEANDRO BENEDITO DA COSTA, nacionalidade brasileira, profissão analista 
de RH, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São Bento do Sapucaí – SP, 
no dia 4 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na rua São Vicente de Paula n º 34, 
neste 1° sub distrito, filho de SEBASTIÃO BENEDITO DA COSTA e de ZILDA DE FÁTIMA 
DA COSTA.
ELA: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO, nacionalidade brasileira, profissão 
analista de comercio exterior, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em 
Campinas - SP, no dia 3 de novembro de 1984, residente e domiciliada na rua São Vicente 
de Paula n º 34, filha de JOSÉ IVO DE CARVALHO e de  SÔNIA CELINA DOS SANTOS 
CARVALHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: MATEUS DA SILVA THEODORO, nacionalidade brasileira, profissão mecânico 
alinhador, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté – SP, no dia 
13 de janeiro de 1991, residente e domiciliado na Av Tomé Portes Del Rei nº220, neste 
1° sub distrito, filho de JONAS DA SILVA THEODORO e de ANGELA MARIA DE PAULA 
THEODORO.
ELA: PRISCILA ARAUJO MACIEL, nacionalidade brasileira, profissão almoxarife, 
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Santo André - SP, no dia 10 de 
maio de 1993, residente e domiciliada na Av Tomé Portes Del Rei nº220, filha de JOELMA 
ARAUJO MACIEL.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: EVERTON LUIZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão operador de 
maquina, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté – SP, no dia 8 de 
novembro de 1982, residente e domiciliado na rua Diana Ortiz nº71, neste 1° sub distrito, 
filho de ELISIO DOS SANTOS e de ADAIR DO NASCIMENTO SANTOS.
ELA: MARIA HELOISA SANTOS TIMOTEO, nacionalidade brasileira, profissão líder 
de produção, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Tremembé - SP, no 
dia 19 de dezembro de 1987, residente e domiciliada na rua Diana Ortiz nº71, filha de 
BENEDITO ANTONIO TIMOTEO e de  ÂNGELA MARIA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro.
ELE: NORIVAL CARLOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão operador de 
maquina, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Natividade da Serra  – SP, 
no dia 19 de agosto de 1970, residente e domiciliado na Av. Zé Macaco nº 254, neste 1° sub 
distrito, filho de PEDRO CARLOS DA SILVA e de JAIR MOREIRA DA SILVA.
ELA: NANCI DE SOUZA E SILVA, nacionalidade brasileira, profissão montadora III, 
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Tremembé - SP, no dia 3 de outubro 
de 1981 residente e domiciliada na Av. Zé Macaco nº 254, filha de AGNALDO PINHEIRO 
DA SILVA e de  CLEUSA ISABEL DE SOUZA E SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para 
ser afixado neste cartório no lugar de costume, e enviada cópia para ser publicada pela 
Imprensa local.
1º sub distrito – Taubaté, 30 de Setembro de 2013.
Oficial Substituta - Cibele de Morais Schalch

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro Civil de, PEDRO ANTÔNIO DE 
CARVALHO e MERYÉNN SOUZA MARCONDES, para 
o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, 

nºs: I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.
ELE é natural de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, nascido a 14 de junho de 1987, 
de profissão estudante, residente na rua Felipe Santiago de Paula, nº 259 - Centro, neste 2º 
subdistrito, filho de LEOMÁRIA ALVES DE CARVALHO, falecida em Paraty-RJ na data de 2 
de outubro de 2010.
ELA é natural de Taubaté (1º sub.), Estado de São Paulo, nascida a 13 de março de 1984, 
de profissão cirurgiã dentista, residente na rua Felipe Santiago de Paula, nº 259 - Centro, 
neste 2º subdistrito, filha de BENEDITO MARCONDES (57 anos), nascido na data de 7 de 
dezembro de 1955, e de SUELY APARECIDA CAMPOS DE SOUZA MARCONDES (51 
anos), nascida na data de 17 de maio de 1962, residentes e natural desta cidade.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa 
Local.
2º Subdistrito -  Taubaté, 2 de outubro de 2013 
Oficial Wanda Scaglianti Verderamo – Escrevente

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro 
Civil de, HELTON AMORIM DA SILVA e ULRIKA ANNEGRET BÖGEL, para o 
que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs: I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.
ELE é natural de Taubaté (2º subd.), Estado de São Paulo, nascido a 16 de dezembro 
de 1982, de profissão corretor de seguros, residente na rua Pe. Dr. Ramon Ortiz nº 2732, 

Morada do Vale, neste 2º sub distrito, filho de ANANIAS JOSÉ DA SILVA (59 anos), nascido 
na data de 8 de junho de 1954, residente e nascido em Catuçaba, deste Estado e de SARA 
AMORIM DA SILVA (52 anos), nascida na data de 20 de março de 1961, residente nesta 
cidade, e nascida em São Paulo - Capital.
ELA é natural de Taubaté (2º subd.), Estado de São Paulo, nascida a 22 de julho de 
1979, de profissão auxiliar de escritório, residente na rua Edy Santana de Freitas nº 209, 
Independência, neste 2º sub distrito, filha de CARLOS BÖGEL (67 anos), nascido na data de 
12 de junho de 1946, residente e nascido nesta cidade e de CIDNÉA APARECIDA DURAN 
BÖGEL, falecida em Taubaté-SP na data de 10 de junho de 1995.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa 
Local.
2º Subdistrito -  Taubaté, 2 de outubro de 2013 
Oficial Wanda Scaglianti Verderamo – Escrevente

Faço saber que pretendem se casar conforme cópia recebida do Sr. Oficial do Registro 
Civil de, EVANDRO ADALBERTO MISAEL SANTOS e LUBIANI APARECIDA 
HENRIQUE DA SILVA, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, nºs: I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.
ELE é natural de Taubaté (2º sub.), Estado de São Paulo, nascido a 21 de julho de 1988, de 
profissão moto frete, residente à rua Joaquim VIcente de Andrade nº 103, Santa Fé, nesta 
cidade, filho de MARIO ADALBERTO DOS SANTOS (49 anos), nascido na data de 8 de 
abril de 1964, residente e nascido nesta cidade e de SORAIA DA COSTA MISAEL (47 anos), 
nascida na data de 5 de maio de 1966, residente e nascida nesta cidade.
ELA é natural de Jacareí, Estado de São Paulo, nascida a 20 de julho de 1991, de profissão 
auxiliar de departamento pessoal, residente à rua Joaquim Vicente de Andrade nº 103, Santa 
Fé, nesta cidade, filha de EDSON LUIZ DA SILVA (56 anos), nascido na data de 18 de julho 
de 1957, residente e nascido nesta cidade e de ZILDA HENRIQUE (51 anos), nascida na data 
de 18 de fevereiro de 1962, residente nesta cidade e nascida em Jacareí, SP.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, e publicado pela Imprensa 
Local.
2º Subdistrito -  Taubaté, 2 de outubro de 2013 
Oficial Wanda Scaglianti Verderamo – Escrevente
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VENDE-SE

Rua: jacques felix nº 322-centro inova@inova.cim.br

TERRENO
RUA VICTORIA BASSIL – 
MORADA DO VALE – TAUBATÉ
Metragem 250,00m² 
RUA TEOBALDO FREDIANI – GRANJA DANIEL - TAUBATÉ.
Metragem 237,50m².
AV. PROFª ELBA MARIA R. PEREIRA – HÍPICA PINHEIRO.
Metragem 250,00m².

CASA
RUA GILBERTO OLIVEIRA RIBEIRO – PARQUE SANTO 
ANTONIO.
03 dormitórios, (01 Suíte), 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, 
02 W.C., lavanderia, rancho com churrasqueira e garagem. Área 
Construída 162,00m².

ALUGA-SE ALUGA-SE
APARTAMENTO

RUA HELVINO DE MORAES – RESIDENCIAL 
TORRES DO VALLE.03 dormitórios, (01 Suíte), 01 
sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, lavanderia, 
quintal e garagem.

RUA XV DE NOVEMBRO – EDIFÍCIO CÔTE 
D’AZUR.
01 dormitório, 01 sala, 01 cozinha, banheiro social, 
lavanderia, sem garagem.

KITNET
RUA GUAIANASES – JARDIM MARIA AUGUSTA.
01 Dormitório, 01 cozinha, banheiro, lavanderia, sem 
garagem.

COMERCIAL

RUA JUCA ESTEVES – CENTRO.
01 salão, 01 cozinha, 01 banheiro e quintal.

RUA JOSÉ PEDRO DA CUNHA – CENTRO.
02 Dormitórios, (01 suite), 01 sala, 01 copa, 01 
cozinha, banheiro social, lavanderia, garagem e 
entrada para mais 03 carros.

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Tremembé
Rua Nossa Senhora da Glória nº 218 - Centro 

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Nossa Senhora da Glória, 
nº 218 – Centro, Fone: (12) 3674 – 1785 / Fax (12) 3674 – 1785 – 
12120-000-Tremembé-SP, para serem PROTESTADOS os títulos abaixo 
discriminados cujos Devedores 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 (cinqüenta) Ufes’s, o que equivale a R$872,50. 
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 sem apartado. Certifico que esta 
relação se acha em lugar de acesso ao público, no horário das 09:00 às 
11:30 e das 13:00 às 16:30. horas.

 Tremembé, 07 de outubro de 2013
FLAVIO ALARCÃO CRESPO

 Substituto do Tabelião

O PRAZO PARA PAGAMENTO DOS TÍTULOS 
É ATÉ O DIA 08/10/2013:

Protocolo:  21 - 02/10/2013
Devedor:   SEBASTIÃO MAGALHÃES ROSA
Documentos:   CPF 035.488.266-01
Espécie:  DMI
Faixa de Ref.  6

ABANDONO DE EMPREGO
 

 Sr. IAGO MORGADO DAS CHAGAS
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos o Sr.  Iago Morgado das Chagas, portador da 
CTPS 063237 - série 00397-SP, a comparecer em nossa empresa, a fim de 
justificar as faltas desde 05/09/2013, dentro do prazo de 48 hs a partir desta 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

CNPJ : 72.300.593/0001-12
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA
Av. Bandeirantes, 4.690
Vila Paulista
Taubaté - SP
CEP : 12031-020



Big Donkeys
na decisão

Amador
No domingo, 6, teve 
inicio a disputa da 
fase semifinal do 
Campeonato Amador 
da Segunda Divisão.
No campo do 
Rodoviário, 
Flamenguinho e 
Mourisco ficaram no 
empate, 2x2. Maciel 
e Cirlei abriram 
vantagem para o 
Flamenguinho, 
mas Henrique e Zi 
igualaram para o 
Mourisco. 
O confronto entre 
Parque São Luiz 
e Baroneza, na 
ADC Ford, também 
terminou empatado, 
1x1, com gols de 
Dudu para o Parque 
São Luiz e Barô para 
o Baroneza.
As partidas de volta 
estão marcadas para 
o próximo domingo, 
13 de outubro. Em 
caso de novos 
empates nos jogos, 
a disputa irá para as 
cobranças de pênalti. 
Já se houverem 
vencedores no tempo 
normal, estes estão 
garantidos na decisão 
do campeonato.

Tabela
Semifinais – ida – 6/10
Flamenguinho 2x2 
Mourisco
Parque São Luiz 1x1 
Baroneza Jo
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Após nova vitória, ADC 
Ford recebe Pinhalense 

  A equipe da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté 

conquistou mais uma vitó-
ria no Campeonato Paulista 
da Série A2, após vencer o 
Mauaense por 3x2 na casa 
do adversário, no duelo que 
reuniu as equipes até então 
invictas no torneio. Com o 
resultado, os taubateanos 
estão isolados na liderança 
do Campeonato Paulista.
O time da grande São 
Paulo abriu o placar ainda 
no primeiro tempo, em 

jogada de falta, mas antes 
do intervalo o capitão Max 
deixou tudo igual. Na etapa 
complementar, a ADC Ford 
ampliou com mais dois gols 
do pivô Fabinho, que agora 
é o artilheiro isolado com 
seis gols. Já nos minutos 
finais, os donos da casa 
diminuíram com goleiro 
linha.
“Foi uma partida difícil. 
Começamos o jogo muito 
bem, porém perdemos 
boas oportunidades de 

gols e tivemos que voltar 
mais forte para o segundo 
tempo. A vitória foi muito 
importante, já que o 
Mauaense também briga 
pelo título e esse resultado 
nos dá mais confiança 
para dar continuidade no 
estadual”, disse o técnico 
Ricardinho.
A equipe volta às quadras 
nesta terça-feira, às 21h, 
para enfrentar a Pinhalense 
no Ginásio do CEMTE. 

Fabinho marcou dois na vitória sobre a Mauaense 
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torneio é 
dividido 

em duas 
conferências: 

a Caipira, 
que conta 

com a equipes 
do interior, 

e a Metropolis, 
que reúne 

times da 
Grande são 

Paulo 
e Capital

O Taubaté Big 
Donkeys venceu o 

São José Jets na manhã 
do último domingo no 
Campo da CTI pelo pla-
car de 49x14, em partida 
válida pela semifinal da 
Conferência Caipira do 
Campeonato Paulista de 
Flag e, pela primeira vez, 
garantiu a vaga na deci-
são da competição. 

O jogo: o Big Donkeys 
perdeu a oportunidade 
de abrir o placar com 
um chute de três pontos, 
mas logo em seguida 
anotou um touchdown 
com o corredor Simpson. 
No segundo quarto, os 
joseenses chegaram a vi-
rar o placar para 14x13, 
mas antes do intervalo 
os Burrões reagiram e 
abriram 23x14.

Na volta dos vestiá-
rios, a vantagem aumen-
tou mais ainda para o 
Taubaté. Cassio e Renan 
marcaram dois TDs cada 
e Pedroso acertou a pon-
taria para finalizar duas 
cobranças de ponto ex-
tra, decretando a golea-
da taubateana por 49x14.

Com 100% de aproveitamento, taubateanos chegam pela primeira vez à decisão do torneio

Big Donkeys mantém invencibilidade contra 
São José e está na final da Conferência Caipira
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A final será contra o Piracicaba Cane Cutters no dia 20 de outubro, 
na casa do adversário

Depois de amargar a eliminação ainda na primeira 
fase em 2011 e perder a semifinal da temporada pas-
sada, Taubaté chegou à decisão fazendo uma cam-
panha com 100% de aproveitamento.

 “Tivemos problemas durante o Torneio Vale Bowl 
(que aconteceu no início do ano) e o time também 
mudou bastante com vários jogadores que se le-
sionaram durante o Paulista. Agora, tudo 
isso é o resultado de muita supera-
ção e união”, elogiou o treina-
dor Cassio Cardoso.

A final será contra o 
Piracicaba Cane Cut-
ters no dia 20 de 
outubro, na casa 
do adversário.

Mesmo com 
a desvanta-
gem de joga-
rem a decisão 
da Conferência 
Caipira fora de 
casa, os tauba-
teanos acredi-
tam que pode-
rão quebrar a 
hegemonia 
piracicaba-

na daqui a duas semanas. 
“A vontade pode ser maior que 

a tradição. Vamos chegar lá para 
tentar conseguir a vitória e trazer 
a final do Paulista aqui para Tau-
baté”, afirmou Aréx, que atua na 

posição de offensive linemen ou 
guarda.
O Campeonato Paulista de Flag 

é dividido em duas conferências: 
a Caipira, que conta com a par-

ticipação de equipes apenas 
do interior, e a Metropolis, 
que reúne times da Grande 
São Paulo e da Capital. Os 
vencedores de cada con-
ferência fazem a decisão 
do Paulista e o mando 
de campo da final é de 
quem fez a melhor cam-
panha entre os dois 
grupos.

Mesmo desclas-
sificado, o time 
Sub20 do EC 
Taubaté/ CFA Vale 
recebeu o São 
Bernardo no sá-
bado, 5, pela últi-
ma rodada da 2ª 
fase do Paulista. 
Diante da torcida, 
o Burrinho não 
decepcionou e 
venceu os adver-
sários por 2x1.
Os gols só saí-
ram no segundo 
tempo. Léo abriu 
o placar para o 
Alvi Azul. Aos 
42 minutos, os 
visitantes empa-
taram em cobran-
ça de pênalti de 
Gabriel. Já nos 
acréscimos, Mi-
chel, de cabeça, 
garantiu a vitória 
para os taubate-
anos.
 “Por ser a nossa 
primeira partici-
pação nessa ca-
tegoria, ficamos 
satisfeitos com o 
desempenho dos 
garotos. Foi além 
da nossa expec-
tativa, mas pode-
ríamos ter feito 
uma segunda 
fase melhor”, ex-
plicou o técnico 
Rene Hoffmann.
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Dança para 
crianças 

Fim da 
greve

O Sesc Taubaté apresenta, 
quinta-feira, dia 10 de outu-
bro, o espetáculo de dança 
“Menino, já foi?”. A apre-
sentação acontece em dois 
horários: às 10h e às 15h.

O espetáculo de dança 
contemporânea busca o di-
álogo com o imaginário do 
público infantil, evocando e 
provocando momentos de 
participação das crianças, 
abrindo a possibilidade de 
elas expressarem opiniões e 
sensações.

A atividade integra o pro-
jeto Searas do Movimento, 
que propõe ações educativas 
que fomentem, por meio da 
apreciação, da prática e da 
reflexão, o desejo dos parti-
cipantes de estarem em con-
tato com artistas que estão 
pensando a dança no estado 
de São Paulo e no Brasil.

Os metalúrgicos da MWL, 
de Caçapava, aprovaram na 
noite da última sexta-feira 
(04), proposta de reajuste de 
9% e encerraram a greve ini-
ciada no dia 20 de setembro, 
a mais longa desta Campa-
nha Salarial.

A proposta surgiu duran-
te audiência de conciliação 
entre o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos 
Campos e Região e repre-
sentantes da empresa, rea-
lizada no TRT (Tribunal Re-
gional do Trabalho) da 15ª 
região, em Campinas. 

Greve forte
A greve na MWL foi a 

mais longa desta Campanha 
Salarial, com duração de 
duas semanas. Além disso, 
os operários enfrentaram 
uma forte repressão da di-
reção da empresa, que che-
gou a contratar seguranças 
armados com a intenção de 
enfraquecer o movimento.

Durante a greve, os me-
talúrgicos montaram um 
acampamento em frente à 
empresa para fortalecer a 
mobilização. 

CAÇAPAVA ESPETÁCULO 

OPORTUNIDADE

JUDô

Aconteceu no dia 5 de outubro 
o treino de kata dos alunos da As-
sociação ProJudô com o professor 
Rioiti Uchida – 7º DAN, no Centro 
Esportivo da Vila Industrial de São 
José dos Campos.

A equipe de kata da Associação 
ProJudô, que ficou em terceiro lugar 

nos Jogos Regionais, foi convidada 
a participar do treinamento com o 
professor Uchida e seu filho Wag-
ner Tadashi Uchida, atual campeão 
da modalidade nos Jogos Regionais 
de Caraguatatuba.

Estiveram presente os judocas 
taubateanos Marcelo Guimarães 

Salvador, Eder Alves Pissurno, Da-
niel da Silva Monteiro e Felipe Al-
meida.

 “Na presença desses mestres 
nunca saímos sem aprender algo 
novo, não é a toa que são campeões 
mundiais de vários katas”, destacou 
o sensei Regis Cândido da Silva.

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba vai abrigar 
um novo centro de compras.

A inauguração do primei-
ro e único polo de compras 
de Pindamonhangaba, o 
Shopping Pátio Pinda, deve 
acontecer em novembro des-
te ano. 

Com obras iniciadas em 
2012, o projeto ocupa um 

terreno de 120 mil m2, com 
34 mil m2 de construção e 
recebeu R$ 150 milhões em 
investimentos. 

O Pátio Pinda prevê a ins-
talação de mais de 132 lojas, 
11 operações de fast food, 
dois restaurantes e um par-
que de diversões. Para ofe-
recer entretenimento, serão 
instaladas quatro salas de 

cinema Cineflix, sendo duas 
delas 3D. 

Vagas em aberto
Atualmente, a administra-

dora do empreendimento 
realiza processo de seleção 
para as vagas internas.  Neste 
momento, a empresa procura 
candidatos para assumir os 
cargos de coordenador admi-

nistrativo financeiro, analista 
administrativo financeiro, 
assistente administrativo fi-
nanceiro, jovem aprendiz, 
analista de RH, assistente 
administrativo, assistente de 
marketing, atendente de fral-
dário, auxiliar de manuten-
ção, bombeiro, coordenador 
de marketing, coordenador 
de segurança, supervisor de 

segurança, eletricista, en-
canador, jardineiro, líder 
de limpeza, mecânico de ar 
condicionado, operador de 
monitoramento, pedreiro e 
pintor.  Os interessados nas 
vagas devem enviar os currí-
culos para o e-mail vagaspa-
tiopinda@adshopping.com.
br, indicando no assunto a 
vaga pretendida.

Associação ProJudô participa de treino 
com Rioiti Uchida Sensei

Novo Shopping deve gerar 4 mil empregos 
em Pindamonhangaba 
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