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Desde 2013, a Pre-
feitura implantou um 
programa permanen-
te para tapar buracos e 
cascalhar vias de terra.
O programa conseguiu 
cascalhar 221km de 
ruas e estradas e tapou 
mais de 37 mil metros 
quadrados de buracos.

O 18º Festil – Festi-
val de Teatro Estudan-
til – continua suas apre-
sentações até o dia 11, 
no Espaço Cultural Tea-
tro Galpão. Os ingressos 
devem ser trocados por 
um produto de higiene 
pessoal, na bilheteria do 
teatro. O Festil tem espe-
táculos adultos e infantis, 
com o objetivo de esti-

Na última semana, a usina 
da Gerdau em Pindamo-
nhangaba recebeu a visita 
de gestoras de oito esco-
las municipais da região e 
da secretária de Educação 
Prefeitura. Na ocasião, 
colaboradores da empresa 
apresentaram a aplicação 
do programa 5S na uni-
dade, metodologia japo-
nesa que traz conceitos 
de organização, limpeza e 
disciplina, amplamente di-
fundida em todo o mundo. 
Essa é uma das iniciativas 
para introdução das insti-
tuições de ensino ao pro-
jeto 5S nas Escolas, ação 

No mês de setembro o tra-
balho será intensificado 
e já teve inicío na sema-
na passada, na estrada da 
M i n a l b a .
Ao todo são 20 bairros e 
mais de 60 ruas. A previ-
são é que os trabalhos se-
jam concluídos em 90 dias.
Na Vila Santo Antonio, 

mular a atividade cênica 
nas escolas, revelar novos 
talentos e promover inter-
câmbio cultural entre os 
estudantes de todo país. 
O Festival premiará 
com troféus os três me-
lhores espetáculos para 
crianças e adulto, além 
de Apreciação Popular 
(Troféu Luiza Bartholo-
meu), Troféu de Parti-

voluntária da Gerdau que 
visa disseminar os concei-
tos de qualidade e aplicar 
a metodologia no ambien-
te escolar. Dessa forma, a 
Companhia busca contri-
buir para melhorar o am-
biente de estudo, ampliar 
o aproveitamento dos ma-
teriais e do espaço físico, 
além de reduzir despesas.  
As instituições também re-
ceberam a visita dos cola-
boradores da Gerdau para 
a sensibilização dos alunos 
sobre o tema. Agora, com 
a apresentação realizada 
na usina, as educadoras 
puderam entender na prá-

além de tapar buracos, 
as ruas Pavão e Gai-
vota serão pavimenta-
das. Ali, a rua Bem Te 
Vi também recebeu as-
falto recentemente. Con-
fira o cronograma da 
Operação Tapa Bura-
cos 2015 em www.cam-
posdojordao.sp.gov.br

cipação Edson SanSil e 
melhores direção, ator, 
atriz, ator e atriz coad-
juvante, cenografia, fi-
gurino, maquiagem, 
iluminação, sonoplastia e 
Revelação. Serão concedi-
dos certificados a todos par-
ticipantes. Mais informa-
ções no Departamento de
 Cultura da Prefeitu-
ra, telefone 3642-1080.

tica como aplicar os con-
ceitos. No total, cerca de 
2400 alunos serão bene-
ficiados com a iniciativa.
Escolas municipais parti-
cipantes do projeto 5S nas 
Escolas: Padre Zezinho 
(Vila São Benedito), An-
dré Franco Montoro (Cris-
pim), Augusto César Ri-
beiro (Vila Rica), Angelo 
Paz da Silva (Cidade Jar-
dim), Elias Bargis Mathias 
(Araretama), Aníbal Fer-
reira Lima (Araretama), 
Regina Célia Madureira 
de Souza Lima (Arareta-
ma) e Padre Mário Antô-
nio Bonotti (Maria Áurea).

Festil em Pinda
continua até o dia 11

Educadoras de Pinda 
visitam usina da

Gerdau para conhecer 
conceitos do 5S

Preços altos também de-
sestimulam consumo de 
produtos de maior valor. 
A pesquisa Pulso Brasil, 
da Federação das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e do Centro 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp), 
indica que em 2015 os 
brasileiros estão pouco es-
timulados a comprar, por 
falta de dinheiro e pelos 
preços altos. No primeiro 
semestre, consumidores 
preferiram produtos de 
menor valor, como itens 
de telefonia e eletropor-
táteis, diminuindo a com-
pra de eletroeletrônicos, 
como televisores, DVDs e 
home theaters. Em 2014, 
a justificativa para o bai-
xo consumo era a falta de 
necessidade dos itens. Em 
relação ao poder aquisi-
tivo, os entrevistados se 
mostraram mais pessimis-
tas para este segundo se-
mestre. Para 43% as con-
dições financeiras estão 
piores ou muito piores. Em 
2014 o número registrado 
foi de 12%. No primeiro 
semestre, a maioria (70%) 
afirmou não ter adquirido 

itens da linha branca (ge-
ladeira, freezer, máquina 
de lavar roupa), telefonia, 
móveis, da chamada linha 
marrom (eletroeletrôni-
cos); eletroportáteis (liqui-
dificador, aspirador de pó, 
batedeiras); informática 
(computadores, impres-
soras, notebook, tablet), 
automóveis e itens eletrô-
nicos (câmera fotográfica 
digital, videogame, filma-
dora). Para 32%, a falta 
de dinheiro foi o principal 
motivo para não terem 
comprado esses produtos, 
enquanto 28% considera-
ram os preços muito altos. 
Apenas 16% afirmaram 
ter conseguido adquirir 
tudo o que queriam. A 
pesquisa indica também 
que 77% não pretendem 
comprar nenhum desses 
itens, mas 8% pensam 
em adquirir produtos da 
linha branca, 6%, da li-
nha marrom, 5%, móveis, 
4%, celulares, 3%, infor-
mática, 2%, automóveis, 
1%, eletroportáteis, 1%, 
eletrônicos. Questionados 
sobre motivos que podem 
levar à desistência dessas 
compras, 28% apontam o 

aumento dos preços. Perda 
de emprego é a resposta de 
26%, aumento de preços 
dos produtos que consome 
mensalmente, de 17%, e 
não conseguir parcelar o 
pagamento, 15%. O pessi-
mismo fica evidente quan-
do o consumidor é ques-
tionado sobre as condições 
financeiras. Neste semes-
tre, 46% consideram que a 
situação é a mesma do que 
a do mesmo período em 
2014, 35% acham que está 
pior, e 10% acreditam que 
melhorou. No ano passado 
apenas 11% consideravam 
pior a situação financeira, 
23% apostavam que as 
finanças estavam melho-
res, e 62% acreditavam 
que nada havia mudado. 
Sobre o levantamento 
A pesquisa, idealizada 
pela Fiesp e pelo Ciesp, 
foi realizada pela Ipsos 
entre os dias 15 e 31 de 
julho de 2015, com uma 
amostra de 1.200 pessoas, 
com o objetivo de anali-
sar o comportamento do 
consumidor no primeiro 
semestre e as perspecti-
vas de compras para os 
últimos seis meses do ano.

Brasileiros deixam de comprar 
por falta de dinheiro e veem 

piora em suas finanças, indica 
pesquisa da Fiesp e do Ciesp

Prefeitura de Campos do 
Jordão retoma a operação 

Tapa Buracos 2015
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e ou-
tras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Ave-
nida 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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-

EXPEDIENTE
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.

Matérias pagas ou autografadas, não representam ne-
cessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeitu-
ras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fede-
rais, Estaduais e Municipais.

Aviso: Não existe falta de jornais para de-
manda diariamente. Edições atuais e de ar-
quivos estão sempre a disposição no endere-
ço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de Setembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jor-
nal 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 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das - Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e re-
partições públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no 
Itaguá.
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6127 Livro D-23 * Fls. 128 v 
Faço saber que pretendem se casar WILLIANS LUIS DA SILVA COUTINHO e KAMILLA INGRE GUI-
MARÃES, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código 
Civil brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 23 de setembro de 1988, de profissão 
operador de máquinas V, residente e domiciliado na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 120, Jardim dos 
Eucaliptos, nesta cidade, filho de RENATO MARCELINO COUTINHO (54 anos), nascido na data de 1 
de novembro de 1960 e de SUELI DA SILVA COUTINHO (58 anos), nascida na data de 27 de janeiro de 
1957, residentes e naturais desta cidade. A habilitante é natural de Santo André - SP, nascida a 1 de agosto 
de 1989, de profissão do lar, residente no mesmo endereço do contraente, filha de EDUARDO DE FATIMA 
GUIMARÃES (61 anos), nascido na data de 13 de outubro de 1953, residente nesta cidade e natural de 
Perdões/MG e de ELZA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES (54 anos), nascida na data de 29 de novembro 
de 1960, residente nesta cidade e natural de Campos Gerais/MG. 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 
na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 6 de outubro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL,

 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016,
DO MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, 
mediante incentivo à participação popular na discussão da Lei Orçamen-
tária Anual, para o exercício financeiro de 2016, do Município de Monteiro 
Lobato, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será 
realizada, a partir das 18horas do dia 19 de outubro de 2015, no Plenário da 
Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e 
a população do município.

Verª. Maria Das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara

Ver. Jarbas Luiz De Noronha Filho
1º Secretário

Conforme o Regimento Interno desta Casa de Leis, os casos omissos no Re-
gimento, caberão ao Presidente resolver, desta forma, como não há previ-
são regimental que estabeleça qual o prazo para a inscrição dos Nobres Edis 
no livro de oradores, informo que a inscrição poderá ser feita até o momen-
to em que o Presidente chamar o primeiro vereador para usar a Tribuna.  

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO
E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 

DO MUNICÍPIO REFERENTE AO
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2015

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 
2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento desta Casa, torna público a convocação para que o 
Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do 
Município referente ao Segundo Quadrimestre de 2015, em AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que será realizada, a partir das 18horas do dia 19 de outubro de 
2015, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do 
município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva
Presidente da Câmara

Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Monteiro Lobato
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O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé 
entregou no último dia 
15, certificados aos 25 
alunos do Projeto Ação 
Jovem, o qual oferece 
um curso de informática 
para adolescentes a par-
tir dos 15 anos. A entrega 
aconteceu na sede da Se-
cretaria de Ação Social.
A professora Francine, fez 

Atendendo solicitações 
da população, estão sen-
do realizadas as obras do 
centro comunitário da 
Vila Suíça. Na última se-
mana, o prefeito de Pin-
damonhangaba esteve no 
local acompanhando o 
andamento dos serviços. 
“Ouvimos a população e 
norteamos nossas ações 
de acordo com as neces-
sidades destacadas pelos 
moradores de cada bair-
ro. Na Vila Suíça, havia a 
necessidade deste centro 
comunitário, que agora 
está ficando pronto e mui-
to bonito. O centro comu-

uma pesquisa entre os alu-
nos para saber qual as pro-
fissões de mais interesse 
entre eles, e a partir dessa 
informação os profissio-
nais da área de Enferma-
gem (Fabrício Graslene), 
da Veterinária (Carolina 
Signorini) e da Psicologia 
(Elaine Campos), fizeram 
uma explanação a respei-
to de cada profissão com o 

nitário é importante para 
organizar a comunidade, 
é um espaço onde podem 
ser realizados eventos, 
cursos, palestras e outras 
ações que os moradores 
necessitarem. Estamos an-
siosos para entregar, em 
breve, mais este benefício 
para a região”, avaliou o 
prefeito. O projeto do cen-
tro comunitário tem área 
construída de 368,30m² e 
contempla copa, área de 
serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso. 
O investimento da Pre-

objetivo de aumentar o co-
nhecimento desses jovens 
para uma escolha cons-
ciente no futuro.O Fundo 
Social de Solidariedade 
funciona de segunda à sex-
ta-feira das 8h30 às 17h na 
Rua José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus, 
informações podem ser ob-
tidas através dos telefones 
3674-3910 e 3674-3660.

feitura está sendo de R$ 
626.981,94. Atualmen-
te, a obra está em fase de 
acabamento, devendo ser 
finalizada nos próximos 
meses.   Além do centro 
comunitário, a população 
também solicitou a insta-
lação de uma Academia 
da Melhor Idade e um 
parque infantil. Por isso, 
a área externa ao lado 
do centro comunitário já 
está com o piso prepa-
rado para receber esses 
equipamentos. O centro 
comunitário está sendo 
construído na rua Francis-
co Ademar Fonseca, 90.

Fundo Social de Tremembé
entrega certificados para

alunos do Projeto Ação Jovem

Pindamonhangaba
Vila Suíça terá

centro comunitário

O TCC/Unitau/Fecomer-
ciários/Taubaté Handebol 
começa nesta quinta-fei-
ra, 8, às 20h, a disputar 
uma vaga na final do Su-
per Paulistão 2015 contra 
o Pinheiros em São Pau- Evento ocorre no dia 

15/10, com a presença de 
lideranças políticas do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Estarão em pauta, 
o planejamento e os inves-
timentos para a região A 
Fundação Armando Alva-
res Penteado (FAAP) reú-
ne no próximo dia 15/10 
(quinta-feira) as principais 
lideranças do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte para 
discutir boas práticas em 
administração pública 
na região. O seminário, 
aberto ao público, ocorre 
no campus da FAAP São 
José dos Campos. “Em 
tempos de crise e de muito 
pessimismo, é necessário 
apresentar resultados efi-
cientes na gestão pública”, 
diz o professor Mario Pas-
carelli Filho, coordenador 
do curso Gerente de Ci-
dade da FAAP, pós-gra-
duação criada em 1996 e 
que já atingiu a marca de 
5.500 alunos em todo o 
País. Estão confirmadas as 
presenças do governador 
do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e do 
prefeito de São José dos 
Campos, Carlos José de 
Almeida. Também partici-
pam o secretário da Casa 
Civil do Estado de São 
Paulo, Edson Aparecido, o 
prefeito de Caraguatatuba, 
Antonio Carlos da Silva, e 
o ex-prefeito de São José 
do Campos e ex-deputado 
federal Emanuel Fernan-
des. O diretor do Conselho 
de Ensino da FAAP, prof. 
Victor Mirshawka, tam-
bém estará presente para 
falar sobre a contribui-
ção da pós-graduação em 
Gerente de Cidade para 
a maior eficiência na Ad-

lo. Já no próximo dia 12, 
feriado nacional, às 16h, 
os taubateanos pedem o 
apoio da torcida para enca-
rar os paulistanos em casa 
e garantir a vaga na finalís-
sima. Liga Nacional Pelo ministração Pública. Para 

participar do evento, é ne-
cessário fazer inscrição no 
site da FAAP (www.faap.
br/pos). Mais informações 
pelo telefone (12) 3925-
6400. Especialização
O curso Gerente de Cidade 
da FAAP busca capacitar o 
aluno para o uso de moder-
nas ferramentas para que 
ele torne a administração 
pública municipal mais 
eficiente com foco no ci-
dadão-cliente. A pós-gra-
duação é direcionada a di-
versos profissionais, desde 
funcionários diretos das 
prefeituras, de autarquias 
ou empresas públicas, 
de empresas permissio-
nárias e concessionárias 
de serviços públicos, de 
empreiteiras e de empre-
sas que prestam serviços 
para o governo, até lide-
ranças políticas e da rede 
bancária de geração de 
recursos para os municí-
pios. O programa de aulas 
contempla a apresentação 
de temas como avaliação 
econômica de programas 
governamentais, conceitos 
e práticas de sustentabili-
dade, direito público, que 
vão do administrativo ao 
urbanístico-, práticas con-
tábeis e de controladoria, 
economia criativa, lei da 
responsabilidade e gestão 
fiscal, marketing, políti-
ca habitacional, recursos 
humanos, planejamento 
estratégico, entre outros.
Confira a progra-
mação completa:
16h45 – credenciamento
17h15 – Abertura
Victor Mirshawka – 
Diretor do Conselho 
de Ensino da FAAP
Geraldo Alckmin – 

Nacional, o Taubaté Han-
debol estreou no último 
dia 3 com vitória sobre o 
São Caetano, fora de casa, 
por 26 a 23. No próximo 
dia 24, os taubateanos en-
frentam o Uberaba (MG). Governador do Es-

tado de São Paulo
Carlos José de Al-
meida – Prefeito de 
São José dos Campos
17h30 – A infraestru-
tura em sintonia com o 
desenvolvimento da re-
gião metropolitana do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte (RMVPLN)
Geraldo Alckmin – 
Governador do Es-
tado de São Paulo 
18h15 – As ações da 
Agência de Desenvol-
vimento da RMVPLN
Edson Aparecido – Se-
cretário da Casa Civil 
do Estado de São Paulo 
19h – A contribuição da 
pós-graduação em Ge-
rente de Cidade da FAAP 
para a maior eficiência 
na administração pública
Victor Mirshawka – 
Diretor do Conselho 
de Ensino da FAAP
19h45 – Caragua-
tatuba como desti-
no de investimentos
Antonio Carlos da Silva – 
Prefeito de Caraguatatuba
20h30 – O planeja-
mento para São José 
dos Campos em 2030
Emanuel Fernan-
des – Ex-prefeito de 
São José dos Campos 
e ex-deputado federal
1º Seminário Gente que 
Faz na Administração 
Pública da RMVPLN
Data: 15/10 (quinta-feira)
Horário: 16h45 às 21h15
Local: FAAP São 
José dos Campos
Endereço: Avenida 
Dr. Jorge Zarur, 650 – 
Jd. Serimbura Inscri-
ções: www.faap.br/pos
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3925-6400

Taubaté Handebol começa
disputa por vaga na final do 

Super Paulistão nesta semana

Governador Geraldo Alckmin
participa de Seminário na Faap

Prefeitura Municipal de Redenção 
da Serra divulga

Vagas abertas para cursos!!! 
A Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente está com vagas 
abertas para os seguintes cursos:
=> Operador de ordenhadeira
Dias: 14, 15 e 16 de outubro
Horário: 8h às 16h
=> Operação e manutenção de tratores agrícolas
Dias: 26 a 30 de outubro
Horário: 8h às 16h
Idade mínima: 18 anos
=> Operação e manutenção de roçadeira
Data: 20 a 21 de novembro
Horário: 8h às 17h 
Idade mínima: 18 anos.
Maiores informações na Secretaria localizada no Paço Municipal ou pelo 
telefone: 12 3676 1600.

1- Angelina  Benedita Domiciano, RG 14.228.010-0 = 152 votos.
2- Flavia  Cristina Pereira Ortiz, RG 30.473.215-1 = 130 votos.
3- Tatiane Cristina Casarin Santos, RG 30.334.388-6 = 90 votos.
4- Maria Enilda Dias Domiciano, RG 35.530.915-4 = 68 votos.
5- Agda Angela de Moraes, RG 26.259.443-2 = 60 votos
6- Benedito Liber Aparecido Lanziloti, RG 43.334.227-4 = 40 votos.
7- Edimara Aparecida dos Santos Silva, RG 43.334.555-x = 34 votos.
8- Janaína Aparecida de Castro, RG 43.334.176-2 = 34 votos
9- Jessica Maria dos Santos Vieira, RG 47.169.934-2 = 25 votos
10- Sandra Maria Almeida Borges, RG 35.757.389-4 = não teve votos.

Resultado final das
Eleições do Conselho Tutelar

de Natividade da Serra


