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A GAzetA dos Municípios

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 
convoca aos eleitos a 
Conselheiros Tutelares 
e Suplentes, a compare-
cerem na Secretaria de 

A partir da próxima quarta-
feira, dia 04, a Av. Dom Pe-
dro I, trecho entre o Barrei-
ro e Estoril, retorna ao seu 
sentido único circulação 
e os ônibus também terão 
seu itinerário retomado. 
O motivo é o fim das 
obras e liberação da 
passagem no túnel de 
acesso ao Estoril (túnel 
Daruma), de responsabili-
dade da CCR Nova Dutra.
A interdição teve início no 

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS) no PAT 
ou no Poupatempo.
Analista de crédito, Au-
xiliar de limpeza, Balco-
nista de lanchonete, Bor-
racheiro, Coordenador 
pedagógico, Costureira 

Ação Social, situada à Rua 
José Monteiro Patto, 325 
Jd. Bom Jesus nos dias 
13 e 21/11/2015 das 
08:00h as 17:00h para 
participarem do Curso de 
Capacitação de Conselhei-

dia 15 de julho e a Prefeitu-
ra teve que implantar pro-
visoriamente duplo sen-
tido na Av. Dom Pedro I, 
do viaduto Independência 
até a rotatória do Esto-
ril, para que a popula-
ção não fosse prejudica-
da no acesso aos bairros 
Estoril e São Gonçalo.
Com o túnel liberado, a 
via volta a ter sentido úni-
co para o Rio de Janeiro, 
acompanhando o fluxo da 

em geral, Empregada do-
méstica, Fiscal de loja, 
Garçom, Lavadeira, Ofi-
cial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Ope-
rador de empilhadei-
ra, Passador de roupas, 
Pintor de veículos, Pro-
fessor de inglês, Repo-
sitor de mercadorias, 
Representante comercial 
autônomo, Serralheiro 
de alumínio e Vigilante.
As vagas possuem perfis 

ros Tutelares e Suplentes, 
conforme prevê o Edital 
01/2015 no item 17, ficando 
os candidatos que não 
compareceram no Cur-
so impedidos de tomar 
posse no dia 10/01/2016.

Rodovia Presidente Dutra. 
As linhas retomam seus 
itinerários, sendo elas:
Linha 01: 
Pq. Três Marias / Inde-
pendência Linha 03: Ro-
doviária Velha / Shopping 
Novo Linha 04: Rodovi-
ária Velha / Barreiro O 
local está devidamente 
sinalizado com placas e 
agentes de trânsito esta-
rão acompanhando para 
dar apoio aos motoristas.

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Curso de Capacitação 
para Conselheiros

Tutelares e Suplentes
de Tremembé

Prefeitura de Taubaté retoma
tráfego na Av. Dom Pedro I

após obras em túnel

Novas vagas no PAT de Caragua

Ofício encaminhado em 
outubro pelo Instituto 
Pasteur, ligado à Coor-
denadoria de Controle de 
Doenças da Secretaria de 
Estado da Saúde, infor-
ma que até o momento 
não foi efetivada a entre-
ga de vacinas antirrábicas 
ao Estado de São Paulo. 
O documento informa 
ainda que não houve ma-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer, realiza neste sába-
do, dia 7, das 9 às 17h, a 
entrega dos kits aos com-
petidores da 4ª etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, na sede 
da secretaria, que fica na 
rua Edmundo Morewood, 
s/n, Estiva (Complexo Es-

nifestação oficial do Mi-
nistério da Saúde em 
relação ao prazo de dis-
tribuição dos produtos. 
Com isto, o Instituto Pas-
teur reconhece o risco de 
adiamento da campanha 
para o ano que vem nos 
municípios paulistas, já 
que há comprometimento 
dos prazos de novembro 
e dezembro estabeleci-

portivo da CTI). A prova 
será no dia 8 de novembro 
(domingo), com saída às 
8h do CAVEX (Comando 
de Aviação do Exército).  
A p r o x i m a d a m e n -
te mil pessoas devem 
participar do evento. 
A última etapa será re-
alizada no dia 5 de de-
zembro, aniversário de 
Taubaté. Mais informa-

dos no cronograma des-
te ano para a campanha 
de vacinação. De acor-
do com balanço do CCZ 
(Centro de Controle de 
Zoonoses) de Taubaté, 
existem cerca de 45 mil 
animais, entre cães e ga-
tos, no município.  As 
campanhas de vacinação 
têm conseguido atingir, 
em média, 25 mil animais.

ções pelo telefone: (12) 
3624-8740. Serviço: 7/11 
- Retirada dos kits Secre-
taria de Esportes e Lazer: 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n – Estiva  8/11 - 
4ª Etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida 
de Rua – CAVEX Horá-
rio: 8h Local: CAVEX 
– Estrada dos Remédios, 
2135 – Jardim América.

Ministério da Saúde
adia entrega de

vacina antirrábica

Prefeitura entrega kits 
para 4ª etapa do

Circuito Taubateano
de Corrida de Rua

Aconteceu nesta quar-
ta-feira, a formatura da 
primeira turma do cur-
so de Libras. A soleni-
dade será no auditório 
da Prefeitura, localizada 
na Avenida Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, 1.400, 
Alto Cardoso. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba ca-
pacita os funcionários para 
oferecer melhor atendi-

mento à população. Profis-
sionais de diversos setores 
participaram do curso de 
Libras para prestar bons 
serviços aos deficien-
tes auditivos e surdos. 
Libras é a língua oficial 
dos surdos brasileiros, 
reconhecida por meio de 
lei. De acordo com as in-
formações da diretora de 
Administração da Pre-

feitura de Pindamonhan-
gaba este curso foi ofe-
recido para preparar os 
servidores públicos para 
atender este público 
que muitas vezes não 
procuram determina-
dos setores por não se 
sentir compreendidos 
e esta foi primeira tur-
ma de muitas outras 
que serão formadas.

Prefeitura de Pinda
realiza formatura do

curso de Libras
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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.
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser 
contraídas pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo 
provou que seres humanos submetidos às baixas temperaturas correm mais riscos 
de contrair essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, 
as pessoas passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita 
a contaminação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no 
inverno.
***
Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. 
Uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola!
A outra retrucou:
- Primeiro eu, que moro muito longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não. Primeiro é você. Não ouviu o moço dizer?
***
A vizinha bate a porta e reclama para a mãe do garoto:
- Esse moleque passa o dia inteiro me imitando!
A mãe vira-se para o garoto e diz:
- Eu já não te falei para você parar de bancar o idiota?
***
Uma mulher entra em uma loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!
***
O avô está passeando na rua com o neto e o avô diz:
- O teu professor vem vindo. Esconda-se porque você não foi à aula hoje.
E o neto retruca:
- Quem tem que se esconder é o senhor, vô! Porque eu disse que ia ao seu enterro!
***
Manoel está tomando banho e grita para a Maria:
- Ô Maria, me traga um xampu...
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traga outro xampu...
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus...

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de 
alguém. E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos 
que trocaríamos tudo que temos para compartilhar quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da 
qualidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abu-
se das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem 
o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trate objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.

Linha educacional da LBV é apresentada em Portugal durante congresso
Evento discutirá o tema “Escola e Família

Agentes de Mudança: uma visão além do intelecto”

A linha educacional aplicada com sucesso pela Legião da Boa Vontade (LBV) em suas 79 unidades 
socioeducacionais no Brasil será apresentada no dia 24 de novembro (terça-feira), às 9 horas, na 
cidade do Porto, Portugal, para estudantes, educadores, acadêmicos e profissionais em geral.

Sob o tema “Escola e Família — Agentes de Mudança: uma visão além do intelecto”, o Congresso 
Internacional de Educação da LBV, ocorre pela segunda vez em terras lusitanas. O objetivo do en-
contro, que está em sua 15ª edição, é compartilhar as experiências, ações e iniciativas de consciência 
socioambiental realizadas com famílias da comunidade pela Instituição em centenas de cidades 
brasileiras.  

O evento que ocorrerá na Fundação Manuel Antônio da Mota contempla palestras e discussões e 
propõe   reflexão sobre a origem de problemas vivenciados pela sociedade (exclusão social, confli-
tos, abandono, solidão, fome, degradação do ecossistema em todo o mundo). O que precisamos fazer 
para reverter o cenário atual? Como ir além da concepção intelectual e formar agentes de mudança? 

Palestras e conferencistas: 
Saúde Emocional do Agente Educador — Instrução, Consciência e Comportamento, com o profes-
sor Quintino Aires, doutor em Psicolinguística pela Universidade Nova de Lisboa; Democracia — 
Ética e Política em Sala de Aula e na Família, com o professor Salvato Trigo, doutor em Literaturas 
de Expressão Portuguesa pela Universidade do Porto e reitor da Universidade Fernando Pessoa; 
O Projeto “Lipor Geração +” e as Instituições Sociais, com a doutora Luciana Rocha, licenciada 
em Educação Social e membro da Equipe  técnica da LIPOR; O papel transformador da sociedade 
civil diante da nova agenda internacional de desenvolvimento sustentável, com Danilo Parmegiani, 
representante da LBV na ONU e Diretor-Executivo da Legion of Good Wil; Ser Humano, Ser Famí-
lia — O Potencial da Família no meio Social, com a doutora Orlanda Silva, licenciada em Ciências 
Históricas; Parceria Escola, Família e Comunidade — proposta de Educação da linha pedagógica 
da LBV: uma visão além do intelecto, com a professora Suelí Periotto, supervisora da Pedagogia 
do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, da LBV, doutoranda em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Educar com Espiritualidade Ecumênica
A Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico conceituam a linha educacional da 
Legião da Boa Vontade. Aplicadas com sucesso em suas unidades de atendimento, são a base e o 
diferencial de todas as ações socioassistenciais e educativas da Instituição.  A proposta, criada pelo 
educador Paiva Netto, leva em conta o sentimento do indivíduo, sem perder de vista uma formação 
intelectual de excelência, com abordagem que se fundamenta no desenvolvimento integral do ser 
humano, uma vez que o contempla em suas dimensões física, psicológica, espiritual e social. Com 
isso, educandos e atendidos nos seus diversificados programas são incentivados a desenvolver e 
reconhecer seus valores e talentos. Ambiente livre de violência e índice zero de evasão escolar estão 
entre os resultados da linha pedagógica da Instituição.

A entrada é franca, com direito a certificado de participação. Os interessados podem fazer sua ins-
crição pelo link: http://www.lbv.pt/pt/inscricaocongresso.asp?tipo=0 ou enviar um e-mail para lb-
veuropa@lbv.pt. 

Serviço
Evento: 15º Congresso Internacional de Educação da LBV
Tema: “Escola e Família — Agentes de Mudança: uma visão além do intelecto”
Local: Fundação Manuel Antônio da Mota  
Dia e horário: 24 de novembro (terça-feira), às 9 horas
Endereço: Praça do Bom Sucesso, 74 a 90 (Piso 1, 4150-146) — Porto, Portugal
Entrada: Franca
Informações: (351) 22 208 6494 ou lbveuropa@lbv.pt  
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ADL por regiões em outubro de 2015
Área 01 Jaraguá, Vila São Geraldo, Parque São Luiz, Areão, Mourisco, Vila das Graças, Vila Rica, Estiva, Parque Aeroporto, 
Vilage, Portal Mantiqueira.
Outubro - 2,0
Área 02
Bonfim, Quiririm, Cecap, Santa Tereza, Chácara Flórida
Outubro - 0,9
Área 03
Água Quente, Gurilândia, Ana Rosa Parque Urupês, Santa Clara, Shalon, Vila São José, Maria Augusta, São Carlos
Outubro - 1,1
Área 04
Independência, Jardim das Nações, Santa Luzia, Jabuticabeira, Jardim Humaitá, Bom Conselho, Centro.
Outubro - 1,5
Área 05
Campos Elíseos, Imaculada, Bosque da Saúde, Jardim América, Terra Nova, Três Marias, Chácara Silvestre.
Outubro - 1,5
Área 06
Belém, Cidade de Deus, Jardim Paulista, São Gonçalo, Estoril, Barreiro, Cataguá, Marlene Miranda.
Outubro - 2,6

Desde o começo dessa sema-
na, a Serasa Experian realiza 
um Feirão Limpa Nome digi-
tal, o que é uma ótima notícia, 
já que ajudará os consumido-
res a saírem dos cadastros de 
restrição ao crédito, renego-
ciando dívidas atrasadas di-
retamente com os credores.
O evento vai até o dia 14 de 
novembro, sendo que, para 
participar, deve acessar o 
site www.serasaconsumi-
dor.com.br/superfeirao, no 
qual se cadastrará e pode-
rá ter acesso às dívidas ca-
dastradas e opções de pa-
gamento. Contudo, para o 
presidente da Associação 
Brasileira de Educadores Fi-
nanceiros (Abefin), Reinaldo 
Domingos, antes de fa-
zer as negociações, é ne-
cessário planejamento.
“Vejo muitas pessoas que 
agem desordenadamente, 
já querem antecipar ou uti-
lizar o dinheiro do 13° sa-
lário para quitar essas dívi-
das. Contudo, por trás dessa 
medida compreensível, está 
um grande erro, pois, ao 
sair imediatamente pagando 
o que se deve, se esquece 
de um princípio fundamen-
tal da educação financeira: 
planejamento para se atin-
gir objetivos”, alerta.
Domingos complementa: “eu 
sei que essa é a recomendação 
da maioria das pessoas e que 
o dinheiro extra é um gran-
de alívio para a população, 
mas tratá-lo de maneira im-
pulsiva só mostrará que 
não se aprendeu nada com 
o endividamento e que, 
possivelmente, se retorna-
rá a este problema em um 
curto período de tempo”.
Então, ao receber o dinheiro, 
o que se deve fazer? Segun-
do o presidente da Abefin, 
o primeiro passo é fazer um 
diagnóstico de sua situação 
financeira. É certo que não 

dará para fazer isso de forma 
ampla, que seria anotando 
por um mês todos os gastos, 
mas dá para saber qual sua 
situação financeira. Se real-
mente for de endividamen-
to, ainda é necessário saber 
se está sob controle ou se 
já está descontrolado, oca-
sionando a inadimplência.
Mas, qual a diferença? Fun-
ciona da seguinte forma: ina-
dimplência ocorre depois que 
o consumidor se compromete 
com o pagamento de algum 
valor em uma data, contudo, 
não consegue realizar dentro 
do prazo. Em função disso, 
ocorrem cobranças, tendo 
até o risco de o consumidor 
ter seu nome colocado em 
lista de devedores de alguns 
órgãos, como Serasa e SPC.  
esse caso, é interessante 
que, dentro de uma progra-
mação, se utilize o dinheiro 
extra para esse pagamento.
Mas as ações devem ir além, 
já que a situação é muito 
arriscada, podendo refle-
tir em diversos pontos do 
seu cotidiano, como rela-
ção familiar e profissional. 
Assim, é necessário fazer 
uma ação de guerra, re-
pensando toda a vida fi-
nanceira para não agravar 
cada vez mais a situação.
O inadimplente tem que to-
mar a ação mais difícil, que 
é negociar os valores com 
os credores. É importante 
ter em mente que as pessoas 
querem receber esse valor. 
A partir daí, é a hora de bus-
car um consenso. Nunca es-
quecendo que o valor defini-
do terá que caber dentro do 
orçamento mensal. Fora isso, 
é necessário readequar o pa-
drão de vida para que, no futu-
ro, o problema não se repita.
Já no grupo dos endivida-
dos, também estão os ina-
dimplentes, mas abrange 
um número muito maior de 

pessoas. Nele, ainda estão 
as pessoas que compram um 
produto e parcelam, quem 
financia carro ou casa, pega 
dinheiro emprestado e tem 
que pagar parcelas desse em-
préstimo, dentre outros. Em 
resumo, essas são as pesso-
as que já se comprometeram 
com um valor a ser pago.Se 
estes compromissos estive-
rem sob controle, recomendo 
que o décimo terceiro seja 
utilizado para sonhos e obje-
tivos de curto, médio e longo 
prazos, no qual pode estar 
o de quitar as dívidas. Para 
quem está endividado, mas 
não inadimplente, a obriga-
ção é honrar com seus com-
promissos e, para que isso 
ocorra, os valores devem 
estar no orçamento mensal. 
Pagando tudo dentro do pra-
zo e, se possível, adiantan-
do o pagamento dos valores 
e eliminando as dívidas o 
mais rápido possível, essa 
pessoa nunca terá problema.
Sendo assim, é fundamental 
a educação financeira, desco-
brindo a maneira correta de 
tratar o dinheiro. Além disso, 
para quem já está endividado, 
é preciso entender que só se 
deve pagar uma dívida quan-
do se tem condições de fazer 
isso, ou seja, após se plane-
jar, pois um passo precipita-
do pode até piorar a situação. 
Portanto, só se deve procurar 
um credor, quando já souber 
quanto terá disponível men-
salmente para pagar e, então, 
poder negociar. Reinaldo 
Domingos, educador finan-
ceiro, presidente da Associa-
ção Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin) e da 
DSOP Educação Finan-
ceira e autor do best-sel-
ler Terapia Financeira, do 
lançamento Mesada não é 
só dinheiro, e da primeira 
Coleção Didática de Edu-
cação Financeira do Brasil.

Feirão Limpa Nome
utilizar 13° salário
para pagar dívidas

pode ser erro

A ADL (Análise de 
Densidade Larvária) 
realizada pela Prefeitu-
ra de Taubaté em outubro 
lança um novo alerta à 
população, com um indi-
cador de infestação de lar-
vas do mosquito Aedes ae-
gypti de 1,7 pontos no IB 
(Índice Breteau).  
O número é preocupante 
já que o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos, 
o que significa que, para 
cada 100 imóveis visita-

As equipes de saú-
de que atuam no bairro 
Araretama convidam os 
moradores para marcar 
presença na II Mostra de 
Talentos. O evento será 
realizado nesta sexta-feira 
de novembro, a partir das 
8 horas, na praça em fren-

Governador de São Paulo e 
Prefeito de Campos do Jor-
dão estarão no evento que 
acontece em 14 de novem-
bro, no Grande Hotel Se-
nac, em Campos do Jordão 
(SP). Estão confirmadas 
as presenças do governa-
dor de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e do prefeito de 
Campos do Jordão, Fred 
Guidoni, na abertura do 6º 
FÓRUM DE EMPREEN-
DEDORES, evento pro-
movido pelo LIDE, LIDE 
EMPREENDEDOR e 
LIDE FUTURO. O Fórum 
acontecerá de 13 a 15 de 
novembro, no Grande Ho-
tel Senac, em Campos do 
Jordão (SP) e a participa-
ção de ambos será na aber-
tura do Seminário do Fó-
rum, em 14 de novembro.
Com o tema central “Ini-
ciativas Empreendedoras e 
o Impacto no Crescimento 

dos, somente um apre-
sentaria larvas do mos-
quito. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
A pior situação é na 
área compreendida pe-
los bairros Belém, 
Cidade de Deus, Jardim 
Paulista, São Gonçalo, 
Estoril, Barreiro, Cata-
guá e Marlene Miranda.  
A região 6, como é defi-
nida no mapeamento da 
prefeitura, apresentou um 
índice de 2,6 em outubro. 

te à Remefi Elias Bargis. 
Este evento está sen-
do organizado pelas três 
equipes de Estratégia 
em Saúde da Família do 
bairro e será realizada 
com os participantes dos 
grupos de hipertensos, 
diabéticos e gestantes.

do Brasil”, o Fórum reúne 
empresários de destaque 
no mercado nacional e in-
ternacional que comparti-
lham casos de sucesso no 
setor privado. Grandes lí-
deres abordam trajetórias 
de vitória e dividem lições 
preciosas de empreende-
dorismo, que debatem a 
importância da atividade 
empreendedora, as razões 
e lições dos empreendedo-
res brasileiros que impul-
sionam o crescimento so-
cial e econômico do País.
Ao final, o LIDE reali-
za a entrega do PRÊMIO 
LIDE DE EMPREEN-
DEDORISMO, uma ho-
menagem às empresas e 
executivos que atuaram de 
forma inovadora em suas 
respectivas áreas no últi-
mo ano. O Prêmio LIDE 
DE EMPREENDEDO-
RISMO será entregue nas 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito. 
ADL Durante a 
ADL são coletadas amos-
tras em imóveis escolhi-
dos aleatoriamente em to-
das as regiões da cidade. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB, um valor numé-
rico que define a quanti-
dade de insetos em fase 

De acordo com as in-
formações da Se-
cretaria de Saúde e 
Assistência Social da 
Prefeitura, esta mostra 
promove a interação en-
tre os grupos que são 
atendidos nas unida-
des de saúde da família. 

categorias Empreendedor 
do Ano; Jovem Empreen-
dedor do Ano; Empresa 
Empreendedora do Ano; 
Empresa Empreendedora 
na Indústria; Empresa Em-
preendedora no Comércio; 
Empresa Empreendedora 
em Serviços; Empresa Em-
preendedora em Sustenta-
bilidade; Empresa Empre-
endedora em Marketing; 
Empresa Empreendedora 
em Tecnologia, além da 
homenagem especial ao 
Empreendedor da Década.
6º FÓRUM DE EMPRE-
ENDEDORES De 13 a 
15 de novembro de 2015
Local: Grande Hotel Senac, 
em Campos do Jordão – SP
Endereço: Av. Frei Ores-
tes Girardi, 3549 - CEP 
12460-000 - Campos do 
Jordão/SP  www.gran-
dehote l senac .com.br /
b r / c ampos -do - jo rdao

Nova ADL reforça alerta para
combate à dengue em Taubaté

Araretama tem Mostra de 
Talentos nesta sexta-feira

Geraldo Alckmin e Fred Guidoni 
Participam da Abertura do

6º Fórum de Empreendedores

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 03/11/2015 e 03/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 140, Termo nº 6151
Faço saber que pretendem se casar GENIVALDO DE LIMA MARTINS e NILZA BRAZ DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Santa Terezinha - PE, nascido a 20 de fevereiro de 1964, de profissão motorista, 
estado civil divorciado, residente na na Rua Cinco nº 50, Jardim Alberto Ronconi, nesta Cidade, filho de 
DEOCRECIO PROFIRIO MARTINS (69 anos), nascido na data de 18 de setembro de 1946, residente em 
São José do Egito/PE e de SEVERINA DE LIMA MARTINS, falecida em São José do Egito/PE na data de 
20 de abril de 1977. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascido a 20 de setembro de 1967, de profissão 
doméstica, estado civil viúva, residente na na Rua Azulão nº 20, Vila Santo Antonio, Campos do Jordão/SP, 
filha de ROBERTO BRAZ, falecido em São Sebastião/SP na data de 5 de abril de 2011 e de BENEDITA 
ANTONIA BRAZ, falecida em Campos do Jordão/SP na data de 16 de agosto de 1994. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na 
imprensa local desta cidade. Tremembé, 03/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 141, Termo nº 6152
Faço saber que pretendem se casar DANIEL FERREIRA BARBOZA e CAROLINA PIOLI, aprensentando 
os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Nanuque - MG, nascido a 11 de junho de 1967, de profissão militar, estado civil divorciado, 
residente na Rua Guaratingueta, 117, Parque Nossa Senhora da Gloria, nesta cidade, filho de PEDRO 
BARBOZA DE OLIVEIRA, falecido em Belo Horizonte/MG na data de 24 de abril de 1971 e de LUZIA 
FERREIRA BARBOZA (76 anos), nascida na data de 18 de março de 1939, residente em São José dos 
Campos/SP, natural de Rio Bananal/ES. Ela é natural de Taubaté, São PauloSP, nascido a 28 de maio de 
1987, de profissão autônoma, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de 
SERGIO PIOLI (49 anos), nascido na data de 19 de setembro de 1966, residente em Balneário Camburiu/
SC, natural de São Paulo/SP e de VERONICA MARIA DA SILVA PIOLI (54 anos), nascida na data de 17 
de fevereiro de 1961, residente em Tremembé/SP, natural de Parnamirim/PE. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local 
desta cidade. Tremembé, 03/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 141, Termo nº 6153
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS VIEIRA DE SOUZA e SÂMELA ABRAHÃO DE FARIA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 11 de fevereiro de 1989, de profissão auxiliar de estoque, 
estado civil solteiro, residente na na Rua João Cardoso Sobrinho, nº 96, Jaboticabeiras, Taubaté/SP, filho 
de JOÃO CARLOS VIEIRA DE SOUZA (44 anos), nascido na data de 5 de fevereiro de 1971, residente 
em Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP e de ANDRÉIA CRISTINA PEREIRA (44 anos), nascida na data 
de 1 de dezembro de 1970, residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascido a 24 de abril de 1995, de profissão vendedora, estado civil solteira, residente na na Avenida Agosti-
nho Manfredini, nº 2001, Bairro dos Guedes, nesta cidade, filha de PAULO ROGÉRIO LOPES DE FARIA 
(44 anos), nascido na data de 12 de fevereiro de 1971, residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e 
de LUCILENE ABRAHÃO DE FARIA (45 anos), nascida na data de 21 de agosto de 1970, residente em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 03/11/2015.

Tremembé, 4 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 04/11/2015 e 04/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 142, Termo nº 6154
Faço saber que pretendem se casar LUCAS FERNANDO DE MELO CARDOSO e JÉSSICA JACINTO 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 11 de novembro de 1987, de profissão mecânico de 
manutenção, estado civil solteiro, residente na na Rua Aguas de São Pedro, nº 164, Parque das Fontes, nesta 
cidade, filho de FRANCISCO CARDOSO (51 anos), nascido na data de 5 de outubro de 1964, residente 
em Caraguatatuba/SP, natural em Tremembé/SP e de ROSA MARIA DE MELO CARDOSO (50 anos), 
nascida na data de 22 de junho de 1965, residente em Caraguatatuba/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascido a 17 de setembro de 1990, de profissão do lar, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de ANDERSON OLIVEIRA SILVA (50 anos), nascido na data 
de 14 de outubro de 1965, residente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de CREMILDA DE FÁTIMA 
JACINTO SILVA (50 anos), nascida na data de 4 de outubro de 1965, residente em Taubaté/SP, natural de 
Paraibuna/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para 
ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 04/11/2015.

Tremembé, 4 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue. O trabalho de 
controle é realizado nos 
meses de janeiro, abril, 
julho e outubro. A ci-
dade é dividida em seis 
áreas, onde são verifica-
das a existência de lar-
vas do mosquito e os 
tipos de recipientes em 
que foram encontradas.
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A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza neste mês 
de novembro três campa-
nhas simultâneas, são elas:
Novembro Azul – período 
de 03/11 à 30/11- have-
rá oferecimento de testes 
rápidos de HIV, Sífilis, 
Hepatite C e exame de 
PSA (antígeno prostático 
específico), que em con-
junto com dados clíni-
cos, é bastante utilizado 
no diagnóstico precoce 
do câncer de próstata e 
no seguimento da doen-
ça, após seu tratamento. 
Esse exame é destina-
do para homens acima 
de 45 anos. A campanha 
ocorrerá das 7h às 16 h 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Tuberculose – período de 

Câmara de Pindamonhan-
gaba realiza sessão sole-
ne e entrega diplomas de 
“Honra ao Mérito” aos 4 
representantes da categoria
Com a participação de 
autoridades, convidados 
especiais e representantes 
da categoria em Pinda-
monhangaba, a Câmara 
de Vereadores promoveu 
na noite desta sexta-fei-
ra, dia 30 de outubro, no 
Plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”, 
a Sessão Solene comemo-
rativa ao “Dia do Comer-
ciário”, oportunidade em 
que o Poder Legislativo, 
por iniciativa e parceria 
com o Sincomerciários da 
cidade, conferiu e conce-
deu diplomas de “Honra 
ao Mérito” aos profissio-
nais comerciários des-
tacados no ano de 2015.
O ato solene - conforme 
determina o Decreto Le-
gislativo nº 07/2005 - foi 
conduzido pelo vereador 
Roderley Miotto (PSDB) 
e teve a presença do Pre-
sidente do Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Taubaté, Carlos Dio-
nísio de Morais e do vi-

A partir de quarta-feira, 
4, o Procon (Fundação 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor) de Caça-
pava vai passar a aten-
der de segunda a quinta-
feiras, das 9h às 15h30. 
As sextas-feiras vão ser 

Empresa disponibiliza-
rá mais de R$ 3 milhões 
em propostas que contri-
buam para reduzir o con-
sumo de energia e com-
batam o desperdício em 
sua área de concessão
Mogi das Cruzes, 03 de 
novembro de 2015 – Até 
o dia 30 de novembro, 
a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba, Alto Tietê e Li-
toral Norte de São Paulo, 
receberá, via chamada pú-
blica, propostas de projetos 
de Eficiência Energética 
para serem desenvolvidos 
em sua área de concessão.

03/11 à 18/12- Campanha 
destinada para a popula-
ção em geral onde serão 
oferecidos exames de ba-
ciloscopia para quem está 
com tosse há mais de 3 
semanas. O horário será 
das 7h às 16 h , também 
em todas unidades de 
ESF e Centro de Saúde.
Fique sabendo – período 
de 03/11 à 01/12- Tam-
bém para a população em 
geral e serão oferecidos 
os mesmos testes rápidos 
da Campanha “Novembro 
Azul” no mesmo horá-
rio e nas mesmas unida-
des de saúde das demais 
campanhas acima citadas.
Lembramos que no dia 
28/11/2015 das 14:00 às 
20:00 haverá o Saúde na 
Praça um evento na Praça 

ce-presidente da entidade, 
Aparecido João Peratelli.
Ao abrir a sessão, o ve-
reador Roderley Miot-
to enalteceu o trabalho, 
a garra e a competência 
dos comerciários. “Temos 
que acreditar no hoje e ter 
a certeza que é possível 
vencer essa crise, apesar 
dos mais pessimistas. Não 
deixemos que destruam o 
nosso presente. É preciso 
caminhar na direção da 
realidade e ajudar a cons-
truir o país. O comerciá-
rio é esse guerreiro que, 
diariamente, luta de mãos 
dadas para construir e 
dignificar o nosso país e 
nossa cidade”, exaltou o 
vereador Roderley Miotto.
Por sua vez, o Presiden-
te do Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de 
Taubaté, Carlos Dionísio 
de Morais que essa data de 
30 de outubro é histórica. 
“Tudo começou em 1908 e 
graças a um grande número 
de trabalhadores do Rio de 
Janeiro que se uniram con-
tra os abusos e a escravi-
dão que eram submetidos 
à época. Somente em 1932 
esses profissionais ruma-

reservadas para audiên-
cias e expediente interno.
O Procon não vai mais 
fechar para interva-
lo de almoço. O órgão 
é subordinado a secre-
taria municipal de jus-
tiça e direitos humanos.

A empresa disponibilizará 
R$ 3 milhões para incenti-
var projetos que tenham o 
objetivo de reduzir o consu-
mo de energia em residên-
cias, comércio, indústrias, 
prédios públicos, particu-
lares, entre outros. Serão 
contempladas iniciati-
vas de pessoas jurídicas 
que visem a melhoria ou 
a substituição de insta-
lações elétricas, equipa-
mentos e sistemas de con-
trole de uso de energia. 
Os interessados devem 
encaminhar suas propos-
tas pelos Correios ou en-
tregá-las pessoalmente 

Geraldo Costa, voltado a 
população para promover 
a cultura de hábitos saudá-
veis como método de ma-
nutenção da saúde, onde 
serão distribuídos folhetos 
educativos, preservativos, 
além de ofertar testes de 
glicemia, aferição de pres-
são arterial, avaliação nu-
tricional através do IMC, 
testes rápidos de HIV, he-
patite C e Sífilis, orienta-
ção de odontologia (saúde 
bucal), doação de cães e 
orientação sobre a dengue.
Haverá apresentação de 
grupos de roda de capo-
eira, maculelê e samba 
de roda em comemora-
ção ao mês do Homem, 
Consciência Negra e 1º 
de dezembro (Dia Mun-
dial de luta contra Aids).

ram em direção ao Palácio 
do Catete, no Rio, e foram 
recebidos pelo Presiden-
te Getúlio Vargas quando 
então reivindicaram uma 
jornada de trabalho de 
8 horas diárias e repou-
so semanal remunerado. 
Com a força e a organiza-
ção dos trabalhadores, o 
Governo publicou o De-
creto-Lei nº 4.043 em 30 
de outubro de 1932 e assim 
ficou consagrado o Dia do 
Comerciário”, explicou 
Carlos Dionísio de Morais.
H o m e n a g e n s
Durante a sessão sole-
ne, 4 representantes dos 
segmentos comerciais de 
Pindamonhangaba que fo-
ram indicados pelo “Sin-
comerciários” receberam 
as honrarias da Câmara de 
Pindamonhangaba. Foram 
agraciados com diplomas 
de “Honra ao Mérito” os 
seguintes profissionais: 
Emerson Gomes (Super-
mercado Pão de Açúcar); 
Alice Lemes Specht (Dro-
garia Poupa Farma); Clei-
de Regina Miranda (Es-
critório de Contabilidade 
França) e Altair Zanchetta 
Ivakoski (Oscar Calçados).

S e r v i ç o :
Novo horário do Pro-
con a partir do dia 4 de 
novembro (quarta-feira)
Das 9h às 15h 30, de se-
gundas às quintas-feiras.
Endereço: Ladeira 
São José, 90, 2º andar

na sede da empresa. Os 
projetos serão avaliados 
por uma comissão jul-
gadora formada por co-
laboradores da empresa, 
que analisarão, en-
tre outros itens, 
a relação custo-benefí-
cio e o impacto direto 
na economia de energia, 
conforme especificado 
nos Procedimentos do 
Programa de Eficiência 
Energética (PROPEE), 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL). Os projetos esco-
lhidos serão conhecidos 
no dia 18 de dezembro.

Tremembé realiza
campanhas simultâneas

de saúde “Novembro 
Azul, Tuberculose e

Fique Sabendo”

Vereadores de Pinda 
lembram que classe 
comerciária ajuda a 

construir um País mais 
justo e fraterno

Procon de Caçapava muda 
horário de atendimento 

EDP faz chamada pública 
para projetos de Eficiência 

Energética


