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A GAzetA dos Municípios

Vinte e três esportistas da 
3ª idade de Caraguá parti-
cipam dos 19º Jogos Aber-
tos do Idoso (JAI) – Final 
Estadual até o próximo 
domingo (11), em Cam-
pinas. Caraguatatuba terá 
representantes no atletis-
mo feminino, vôlei adap-
tado masculino, natação e 
tênis de campo masculino. 
O evento reunirá cerca de 
3 mil atletas de 221 mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo, em 14 modalidades.
A delegação se classi-
ficou para a Final Esta-
dual nos 19º Jogos Re-
gionais do Idoso (Jori), 
realizado entre os dias 21 
e 24 de maio, em Caraguá.
A corredora Maria Apa-
recida Ventura tenta o tri-

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes convida a todos para o 
3º Dia Municipal da Pes-
soa com Deficiência. O 
evento ocorrerá na Praça 
Geraldo Costa no próximo 
dia 09 de outubro, sex-
ta-feira, das 13h às 16h.

campeonato nos 1500m. 
A equipe de natação é 
formada por Ernesto 
Nardi Marques, Valde-
ci Dantas de Araújo, In-
cas Pinto, Valdete Falo-
pa Sona, Noêmia Correa 
Morselli e Satsuko Ezawa.
 Valdeci Ladario e Ro-
berto Criscuolo compe-
tem no tênis de campo. 
Os jogadores Nelson 
Garlip Homem de Melo,
Jurandi Ribeiro Camelo, 
Luiz Carlos dos Santos, 
Gilberto Cappuccci, Se-
bastião Silveira Passarelli, 
Oswaldo Mendes, José 
Ribeiro Pereira, Benedi-
to Gomes da Silva, Raul 
Machado Filho, Fran-
cisco Martinez, Antonio 
Maia de Freitas e Anto-

Será um evento de cons-
cientização sobre os 
recursos, possibilida-
des e direitos da pes-
soa com deficiência.
Contaremos com apresen-
tações de dança, capoeira, 
palestras sobre direitos das 
pessoas com deficiência, 
oficina de modelagem, ofi-

nio Gallego integram o 
time de voleibol adaptado.
O diretor de Eventos da 
Secretaria de Esportes, 
Dagoberto Oliveira Aze-
vedo, é o chefe da delega-
ção. Os professores João 
Flávio Alves de Godoy 
“Baduca” (natação), Mar-
cos Geovani Borelli (tê-
nis de campo) e Adriano 
de Oliveira Correa (vôlei 
adaptado) também com-
põem a comissão técnica.
Os 19º Jogos Abertos do 
Idoso são uma realização 
da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo e do 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo, em parceria com a 
Prefeitura de Campinas.

cina de jogos e exposição 
de trabalhos realizados por 
crianças e jovens das salas 
de recursos multifuncio-
nais da Rede Municipal.
Participação: Apae 
Taubaté, Apae Pindamo-
nhangaba, CEEP Tre-
membé e Fanfarra da 
Escola Maria Dulce.

Caraguatatuba disputa
 jogos abertos do idoso 

em Campinas

Prefeitura de Tremembé 
convida para 3º Dia 

Municipal da Pessoa 
com Deficiência

Os interessados em obter 
isenção do IPTU - Impos-
to Predial Territorial Urba-
no - do ano de 2016 devem 
ir ao setor de Protocolo da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba até o dia 29 des-
te mês. O prazo antecipou 
devido à mudança do feria-
do do dia 28 para o dia 30. 
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas, sem 
interrupção para almoço.
A solicitação de isenção 
deve ser requerida sem-
pre no ano anterior ao do 
lançamento, que é feito 
no último dia útil de ou-
tubro. Este benefício é 

previsto pela Lei nº 4.372, 
de 2005, e é para àqueles 
que possuam somente um 
único imóvel e nele se-
jam residentes as pessoas 
nas seguintes condições:
Aposentados e pensio-
nistas, com renda não su-
perior a R$ 971,10, que 
representa 13 UFMP’s 
- Unidade Fiscal do Mu-
nicípio de Pinda, ex-com-
batentes, pessoas com 
deficiência física ou men-
tal e que morem crian-
ças legalmente adotadas 
ou tuteladas, com idade 
não superior a 18 anos.
Documentos necessários:
- Carnê do IPTU de 

2015 ou certidão de 
isenção do ano citado,
- RG e CPF, ou certidão 
de nascimento de todos os 
moradores da residência,
- Comprovante de re-
sidência atualizado,
- Certidão de casamento 
ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante 
de renda (INSS) atualiza-
do do requerente (extrato 
bancário não será aceito),
- Comprovante de renda 
dos demais moradores,
- Documento do imó-
vel do requerente,
- Declaração de responsa-
bilidade do proprietário, 
escrita de próprio punho.

Isenção do IPTU 2016 deve 
ser solicitada até dia 29 deste 

mês em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Saúde, iluminou 
três dos principais pontos 
da cidade, em homena-
gem ao Outubro Rosa.
Desde o inicio da semana, 
o prédio da CTI, o Cris-
to Redentor e a sede da 
administração municipal 
estão iluminados de rosa.
O movimento popular, in-
ternacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa 
é comemorado em todo 
o mundo. O nome reme-

A Faculdade de Tecnologia 
de Taubaté está com inscri-
ções abertas de 7 de outu-
bro a 11 de novembro para 
o vestibular da unidade.
São 120 vagas distribuídas 
entre os cursos: Tecnolo-
gia em Gestão Empresa-
rial: Ensino a Distancia 
– 40 vagas; Tecnologia 

te à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, 
a luta contra o câncer de 
mama e estimula a par-
ticipação da população, 
empresas e entidades.
C a m p a n h a
Neste mês, 
a Prefeitura, em parce-
ria com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, Labiclin, 
Milclean, GAPC, Far-
maÉtica e Farma Conde, 
realiza a campanha Outu-
bro Rosa de prevenção de 
Câncer de Mama e Colo 

em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas: Noi-
te – 40 vagas; Tecnologia 
em Eletrônica Automo-
tiva: Noite – 40 vagas.
Para concorrer a uma 
das vagas do vestibular, 
o candidato dever ter con-
cluído ou estar cursando 
o ensino médio ou equi-

Uterino. O evento acon-
tece nos próximos dias 8 
e 9, das 9 às 17h, no Sin-
dicato dos Metalúrgicos.
As mulheres poderão re-
alizar coleta de exame 
preventivo (Papa Nico-
lau), aferição de pressão, 
teste de glicemia e orien-
tação de prevenção 
de Câncer de Mama, 
além de distribuição 
de material educativo.
O Sindicato dos Metalúr-
gicos fica na Rua Urupês, 
98 - Chácara do Visconde.

valente, desde que no ato 
da matrícula comprove 
a conclusão do curso. 
As inscrições deverão 
ser feitas exclusivamen-
te pela internet no site  
www.ves t ibu la r fa tec .
com.br. Mais informa-
ções pelos telefones: (12) 
3602-2708 e 3602-2709.

Prefeitura de Taubaté ilumina 
três dos principais pontos
 da cidade em homenagem 

ao Outubro Rosa

Faculdade de Tecnologia 
de Taubaté abre inscrições

 para vestibular
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Doze atrações nacionais e in-
ternacionais participam do fes-
tival que acontece no centro 
histórico da Vila, entre 15 e 18 
de outubro. Hermeto Pascoal 
e o guitarrista Mike Stern, que 
tocará com o lendário baterista 
Dennis Chambers, estão entre 
as apresentações. Hermeto Pas-
coal, Ithamara Koorax, Lupa 
Santiago e Rodrigo Ursaia 
Quinteto, André Mehmari Trio, 
Maurício Carrilho & Nailor 
Proveta, Leny Andrade & Trio, 
Nenê Trio, Quartabê, Thiago 
Espirito Santo “Sexto Sentido”, 
Felipe Blues Band, e atrações 
internacionais, como a Banda 
Hazmat Modine e o guitarrista 
Mike Stern em formação trio, 
são os nomes confirmados para 
a terceira edição do Ilhabela in 
Jazz, festival que movimentará 
a paradisíaca Ilhabela, no litoral 
norte de São Paulo, de 15 a 18 
de outubro, sempre a partir das 
19h.  Pelo grande palco monta-
do no centro histórico da Vila 
passarão três artistas ou grupos 
musicais por noite, totalizando 
doze exibições de quinta a do-
mingo, com entrada gratuita. A 
produção é assinada pela Arti-
cular, com realização da Pre-
feitura Municipal de Ilhabela.
Doze atrações nacionais e in-
ternacionais participam do fes-
tival que acontece no centro 
histórico da Vila, entre 15 e 18 
de outubro. Hermeto Pasco-
al e o guitarrista Mike Stern, 
que tocará com o lendário ba-
terista Dennis Chambers, es-
tão entre as apresentações.
Hermeto Pascoal, Ithamara Ko-
orax, Lupa Santiago e Rodrigo 
Ursaia Quinteto, André Mehma-
ri Trio, Maurício Carrilho & 
Nailor Proveta, Leny Andrade 
& Trio, Nenê Trio, Quartabê, 
Thiago Espirito Santo “Sexto 
Sentido”, Felipe Blues Band, e 
atrações internacionais, como 
a Banda Hazmat Modine e o 
guitarrista Mike Stern em for-
mação trio, são os nomes con-
firmados para a terceira edição 
do Ilhabela in Jazz, festival 
que movimentará a paradisía-
ca Ilhabela, no litoral norte de 
São Paulo, de 15 a 18 de ou-
tubro, sempre a partir das 19h. 
Pelo grande palco montado no 
centro histórico da Vila passarão 
três artistas ou grupos musicais 
por noite, totalizando doze exi-
bições de quinta a domingo, com 
entrada gratuita. A produção 
é assinada pela Articular, com 
realização da Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela. Programação
15 de outubro – quinta-feira
A abertura da edição 2015 do 
Ilhabela in Jazz, a partir das 
19h, prestigiará um artista local, 
Felipe Blues Band, nascido na 
própria  Ilhabela e considerado 
um dos melhores guitarristas do 
Litoral Norte de São Paulo. Ele 
tocará grandes standards do Jazz 
mundial em formato “big band”, 
acompanhado pelos músicos 
Binho (Baixo), Danilo Souza 
(Bateria), Nélio de Jesus (Pia-
no), Odirlei Machado (Trombo-
ne), Cezar Cardoso (Sax Tenor) 
e Daniel Arruda (Trompete).
As 21h, quem se apresenta é 
guitarrista Lupa Santiago e sa-
xofonista Rodrigo Ursaia. Eles 
se unem ao pianista André Mar-
ques, ao contrabaixista Bruno 
Migotto e ao baterista Vitor 
Cabral para apresentar, em for-
mato de quinteto, composições 
autorais. Ambos estudaram jazz 
nos EUA e dedicaram-se inten-
samente à música brasileira, se-
dimentando carreiras sólidas no 
campo da música instrumental 
tanto no Brasil como no exte-
rior. Lupa Santiago possui uma 
discografia significativa, tendo 
gravado com grandes nomes na-
cionais e internacionais como os 
renomados saxofonistas norte-a-
mericanos Jerry Bergonzi e Da-
vid Binney. Rodrigo Ursaia teve 
uma vivência de 12 anos em 
Nova York, tocando e gravando 
com vários artistas, e integran-
do os grupos de Rosa Passos e 
Dom Salvador, com os quais 
fez várias turnês internacionais.

O último show da primeira noi-
te, às 23h, contará com a partici-
pação de Leny Andrade & Trio. 
Considerada uma das maiores 
cantoras do mundo, foi premia-
da, em Washington, junto com 
Herbie Mann e Charlie Bird, 
com o troféu “Voz das Améri-
cas”. Ultimamente tem viajado 
pelo mundo, fazendo shows e 
apresentando-se em festivais 
com os maiores nomes da mú-
sica internacional. Com cerca 
de 20 discos gravados e dois 
DVDs (um com, Cesar Camar-
go Mariano e, outro, no Teatro 
Rival). Leny será acompanha-
da pelos seus fieis escudeiros, 
Fernando Merlino (piano e 
arranjos), Erivelton Silva (ba-
teria) e Jamil Joanes (baixo).
16 de outubro, sexta
Maurício Carrilho e Nailor 
Proveta prometem um show 
memorável. Instrumentista, ar-
ranjador, compositor e ensaísta, 
Maurício Carrilho vem dedican-
do-se à preservação da história 
da música brasileira. Sua atu-
ação como violonista (de 6 e 7 
cordas) e arranjador é muito co-
nhecida do público graças a seus 
inúmeros trabalhos ao lado de 
ícones como Elizeth Cardoso, 
Chico Buarque, Francis Hime, 
Paulo Cesar Pinheiro e tantos 
outros. Nailor Proveta, como é 
popularmente conhecido o ta-
lentoso Nailor Azevedo, está en-
tre os melhores instrumentistas 
de sopro do país e é líder da ge-
nial Banda Mantiqueira, um dos 
principais grupos instrumentais 
brasileiros, formado em 1993.
Às 21h, será a vez de conferir 
André Mehmari Trio, na clássi-
ca formação trio de jazz, lidera-
do por André Mehmari ao piano, 
Neymar Dias no contrabaixo e 
Sérgio Reze na bateria. O con-
junto apresenta repertório de 
composições próprias e recria-
ções de clássicos do jazz e da 
música brasileira em um show 
de muito lirismo e virtuosidade.
Para o show de encerramento 
da primeira noite do Ilhabela in 
Jazz, a partir das 23h, a presença 
do inquestionável Hermeto Pas-
coal.  Artista que dispensa apre-
sentação, pois é, certamente, um 
dos mais importantes composi-
tores e instrumentistas do Brasil, 
famoso nos quatro cantos do pla-
neta, Hermeto fará uma apresen-
tação na versão Hermeto Pasco-
al & Grupo,  tocando acordeão, 
flauta, piano, saxofone e sinteti-
zador, entre outros instrumentos.
Dia 17 de outubro, sábado
Para abrir a noite de sábado, às 
19h, o baixista Thiago Espirito 
Santo reúne amigos e parcei-
ros para uma homenagem mais 
que especial: o conjunto da obra 
e, muito fortemente, o modo 
de tocar, sentir, expressar-se e 
emocionar por meio da música 
de Jaco Pastorius. Nesse show, 
Thiago apresenta-se em forma-
ção de sexteto, bem ao estilo dos 
discos e shows de Jaco. Jorginho 
Neto (trombone), Diego Garbin 
(trompete), JP Barbosa (sax e 
flauta), Amoy Ribas (percussão) 
e Fernando Amaro (bateria) são 
os acompanhantes para o baixo 
frenético de Thiago. Imperdível!
Às 21h será a vez de Nenê Trio 
subir ao palco do Ilhabela in 
Jazz.Donos de uma das carrei-
ras mais inventivas e originais 
da música brasileira, Nene Trio 
resulta da combinação de exce-
lência musical com a sintonia 
artística adquirida em uma lon-
ga e produtiva associação. Írio 
traz um senso melódico aliado 
a uma intensa energia criativa. 
Alberto, grande baixista, é o elo 
que une as energias dos cole-
gas em uma unidade coerente. 
E Nenê, baterista, compositor e 
pianista de profundo conheci-
mento da música brasileira, um 
espírito criativo que reinterpre-
ta e renova a tradição rítmica.
Primeira presença internacional 
no palco do Ilhabela in Jazz, 
Mike Stern apresenta-se como 
última atração da noite de sá-
bado, às 23h, com um repertó-
rio escolhido a dedo. Conside-
rado um dos melhores e mais 

badalados guitarristas de jazz 
do mundo, é um músico com 
extenso currículo e que desen-
volve há quase 30 anos uma pre-
miada e elogiada carreira solo.
A carreira de Mike Stern como 
guitarrista começou a ganhar 
força quando ele integrou a 
banda Blood, Sweat & Tears 
entre 1976 e 1978. Em 1981, 
a glória suprema: foi convida-
do a integrar a banda de Miles 
Davis, participando com desta-
que do álbum ao vivo We Want 
Miles (1982), tocando ao lado 
do mestre do jazz e também 
de músicos do calibre de Bill 
Evans (sax), Marcus Miller (bai-
xo) e Minu Cimelu (percussão).
Uma das faixas proporcionou 
a Davis um prêmio Grammy 
por melhor performance ins-
trumental de jazz. Seu álbum 
mais recente é Eclectic, gra-
vado em parceria com o gui-
tarrista Eric Johnson e no 
qual canta pela primeira vez.
O lendário baterista Dennis 
Chambers tocará no trio do Mike 
Stern. Com apenas 18 anos Den-
nis já integrava um dos mais im-
portantes grupos de funk e soul 
do mundo, o Parliament Funka-
delic. Agora, em carreira solo, 
tem tocado ao lado dos maiores 
nomes do Jazz Fusion mundial, 
como John Scofield, George 
Duke e Santana, com quem ex-
cursionou por todo o mundo
Dia 18 de outubro, domingo
O último dia do festival prome-
te. Abrindo a noite de domingo, 
às 19h, a presença de Ithamara 
Koorax. Aclamada como uma 
das quatro melhores cantoras do 
mundo pela revista Down Beat, 
a “bíblia do jazz”, Ithamara já 
apresentou-se em alguns dos 
principais palcos do planeta – do 
Teatro Municipal (Rio) ao Jazz 
Café (Londres), do Martinus 
Concert Hall (Helsinki) ao Bour-
bon Street (São Paulo), passan-
do pela Sala Cecília Meirelles, 
Mistura Fina e Metropolitan.
Em seguida, às 21h, sobe ao pal-
co o Quartabê.  Grupo criado a 
convite do Festival Moacir San-
tos, o Quartabê surgiu a partir da 
banda Claras e Crocodilos. Ana 
Karina Sebastião (baixo), Joana 
Queiroz (sax, clarinete e claro-
ne), Maria Beraldo Bastos (cla-
rinete e clarone) e Mariá Portu-
gal (bateria), são a ala feminina 
do projeto que vem arrancando 
elogios da crítica e do público, 
com shows no Brasil e no exte-
rior, incluindo uma temporada 
lotada no reduto experimental 
Audio Rebel (RJ).  As “Claras” 
unem-se a Rafael Montorfano, 
pianista e tecladista atuante na 
cena musical e teatral paulista-
na, para trazer uma leitura dife-
rente do repertório já consagra-
do do gigante Moacir Santos. A 
Quartabê lança mão de referên-
cias que vão do free jazz escan-
dinavo ao afro-beat para tentar 
revelar alguns aspectos não tão 
explorados da multifacetada 
música de Moacir Santos. Após 
uma estreia animadora no Rio de 
Janeiro, o grupo foi contempla-
do pelo edital PROAC do Esta-
do de São Paulo acaba de gravar 
o disco que registra este seu pri-
meiro trabalho “Lição número 1: 
Moacir”, lançado em setembro.
O encerramento da terceira edi-
ção do Ilhabela in Jazz, às 23h, 
acontece em grande estilo, com 
mais uma atração internacio-
nal: a banda Hazmat Modine. 
Considerada uma das mais ori-
ginais de Nova YorK, Hazmat 
Modine oferece uma rústica 
mistura de jazz, blues, reggae 
bordel, klezmer, country e mú-
sica cigana. Esta diversidade 
fica também patente nos instru-
mentos utilizados, originários 
da China antiga ou da Romênia. 
No palco do Ilhabela in Jazz, 
as presenças de Wade Shuman 
(gaita), Joseph Daley (tuba), 
Plamela Fleming (trompe-
te), Steve Elson (flauta), Ri-
chard Huntley (bateria/per-
cussão), Rachelle Garniez 
(acordeão), Michael Gome (gui-
tarra), Reut Regev (trombone) 
e Erik Della Penna (guitarra).

Dia 15 - Festival em
Ilhabela reúne o
melhor do jazz Pela primeira vez, o Tri-

bunal Superior Eleitoral 
abre investigação dessa 
natureza contra um presi-
dente da República. Pro-
cesso havia sido arquivado 
por ministra em fevereiro. 
Corte voltou a julgar pe-
dido de apuração ao ana-
lisar recurso do PSDB.
A maioria dos ministros do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) decidiu nesta terça-
feira (6) reabrir ação de in-
vestigação eleitoral em que 
o PSDB pleiteia a cassação 
dos mandatos da presiden-
ta Dilma Rousseff e do vice
-presidente Michel Temer.
Os ministros não entra-
ram no mérito da ques-
tão para analisar se houve 
irregularidades na cam-
panha. A corte analisou 
apenas o prosseguimento 
da ação. Com a abertura 
do processo, a Justiça Elei-
toral procederá à investi-
gação das questões levan-
tadas pelo partido e, após 
a análise das alegações da 
acusação e da defesa, o 
caso será julgado no mé-
rito pelo plenário da corte.

O placar da votação ficou 
em 5 votos a 2 pela reaber-
tura da ação. Em fevereiro, 
a ministra Maria Thereza 
de Assis Moura arquivou o 
processo, por entender que 
não havia provas suficien-
tes para o prosseguimen-
to da ação. No entanto, o 
TSE voltou a julgar o caso, 
devido a um recurso pro-
tocolado pela Coligação 
Muda Brasil, do candida-
to derrotado à Presidência 
da República Aécio Neves, 
do PSDB. A legenda ale-
gou que há irregularida-
des fiscais na campanha 
relacionadas a doações 
de empresas investigadas 
na Operação Lava Jato.
O julgamento foi inter-
rompido no dia 25 de 
agosto, após pedido de 
vista da ministra Lucia-
na Lossio, e foi retomado 
hoje com o voto da mi-
nistra e do presidente da 
corte, Dias Toffoli, que 
acompanhou a maioria.
Em seu voto, a ministra 
rejeitou a reabertura da 
ação, por entender que o 
partido não apresentou 

provas concretas sobre as 
suspeitas levantadas con-
tra a campanha presiden-
cial. Além disso, Luciana 
defendeu a estabilidade do 
resultado das eleições. “É 
preciso garantir a viabili-
dade do exercício do cargo, 
evitando que administra-
ção do país seja perturba-
da por uma infinidade de 
demandas que não guar-
dam relação com o exer-
cício do mandato”, disse.
Antes da retomada do 
julgamento, os minis-
tros Gilmar Mendes, João 
Otávio de Noronha, Luiz 
Fux e Henrique Neves 
haviam votado a favor do 
prosseguimento da ação.
No processo, o PT susten-
ta que todas as doações 
que o partido recebeu 
foram feitas estritamen-
te dentro dos parâmetros 
legais e posteriormente 
declaradas à Justiça Elei-
toral. As contas eleitorais 
da presidenta foram apro-
vadas pelo plenário do 
TSE em dezembro do ano 
passado por unanimida-
de. Fonte: Agência Brasil.

TSE abre ação que pede
cassação do mandato de

Dilma e Temer
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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.
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Em comemoração ao Dia 
das Crianças, no próxi-
mo dia 12, o Ritmo Livre 
terá edição especial nesta 
quarta-feira, 7, das 18h30 
às 20h30, na Praça San-
ta Terezinha. Os alunos 
do programa poderão fa-
zer doação de brinquedos 
para crianças carentes da 
cidade. Após o evento, 
os brinquedos serão dire-
cionados para entidades 
assistenciais do municí-
pio. Os frequentadores do 
programa no bairro Terra 
Nova também poderão 
fazer doações nesta quar-
ta-feira das 19 às 20h, no 
Centro Comunitário, que 
fica na Rua Alan Kardec, 

s/n. O programa é um dos 
mais frequentados entre as 
opções do Comum-Unida-
de em Ação da Secretaria 
de Esportes e Lazer da 
Prefeitura. Além do Ritmo 
Livre, os interessados em 
participar de alguma mo-
dalidade podem ser ins-
crever em Atividades Cir-
censes, Brincar de Viver, 
Caminhando para Saúde, 
Escola da Bola, Geração 
Esporte, Ginástica Artísti-
ca, Ginástica Rítmica, Gol 
do Futuro, Handebol Edu-
cação, Lutando pela Paz, 
Vida Ativa e Viva Vôlei. O 
Comum-Unidade em Ação 
visa atender a população 
em maior vulnerabilidade 

social, nos próprios bair-
ros. O programa ainda tem 
o papel de proporcionar 
atividade física da infân-
cia à 3ª idade. Os interes-
sados podem se inscrever 
em um (ou mais) dos 13 
programas disponíveis no 
site oficial da adminis-
tração municipal:www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação. 
A programação comple-
ta dos projetos também 
está disponível no site. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Ritmo Livre tem edição especial 
em homenagem ao

Dia das Crianças em Taubaté

A Prefeitura de Campos 
do Jordão, pelo terceiro 
ano, organiza uma grande 
festa para a família jorda-
nense para comemorar o 
Dia das Crianças. Neste 
ano, o evento está maior. 
A partir das 13 horas, as 
crianças invadirão a Pista 
de Skate, o Ginásio Espor-
tivo, o Centro de Eventos e 
o Campo de Futebol, com 
inúmeras atrações que ce-
lebram a parceria e conta 
com a participação da so-
ciedade civil que aderiu ao 
evento. Haverá atividades 
lúdicas, esportivas, cul-
turais, show de talentos, 
contação de histórias, ti-
rolesa, shows, caminhão 
trapézio, apresentações 
musicais e a participação 
da Trupe do Riso. As Se-
cretarias Municipais, enti-
dades e uma legião de vo-
luntários irão organizar as 
atividades que acontecem 
simultaneamente nos qua-
tro espaços que formam 
o complexo de lazer- es-
portivo, da Abernéssia. E 
trazem também cidadania, 
como a participação da 
Defesa Civil, a instalação 
de uma mini cidade para 
as crianças terem orienta-
ção de trânsito, conheci-
mentos de saúde e respon-
sabilidade ambiental. A 
festa promove ainda troca 
de brinquedos. Quem le-

var o seu brinquedo usado, 
poderá trocar por outro, a 
escolher. Pipoca, saco sur-
presa, água, refrigerante 
e algodão doce serão dis-
tribuídos gratuitamente a 
todas as crianças partici-
pantes. A primeira dama e 
Presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, que 
organiza o evento explica 
que é uma festa da parce-
ria. “Teremos a integração 
dos serviços e das ações 
que existem no município, 
numa festa que valoriza a 
convivência e integração 
das comunidades de diver-
sos bairros, que só é possí-
vel graças a esta parceria”. 
Participam das atividades, 
a Fundação Lia Maria 
Aguiar, o Projeto Guri, o 
Grupo Expressão em Mo-
vimento, Vanessa Ballet, 
Escoteiros Oyaguara e Mi-
ckael, Associação da Vila 
Santa Cruz,  Museu Feli-
cia Leirner , Altus Bosque 
do Silêncio, Aventura no 
Rancho, Ame Campos, 
Sk8 – Associação de Ska-
tistas, Convention Bu-
reau, Senac, Cozinha da 
Montanha, Polícia Militar 
e Ambiental. O Show de 
Talentos, organizado pela 
Secretaria de Educação, 
conta com a apresentação 
das crianças nas catego-
rias música, dança e outras 
performances previamente 

inscritas nas escolas po-
dendo ser individuais ou 
em grupo. Haverá também 
sorteio de brindes. Para 
participar, as crianças de-
vem depositar na urna ins-
talada no local a ficha de 
inscrição que foi distribu-
ída nas escolas. A premia-
ção será depois do show 
de encerramento, o Cami-
nhão de Trapézio, trazido 
para Campos do Jordão 
pelo Circuito Cultural 
Paulista. Será um grande 
final. A apresentação traz 
integrantes do Cirque Du 
Soleil em um trapézio cir-
cense com 14 metros de 
altura, montado sobre a 
estrutura de uma carreta 
com 22 metros de compri-
mento. O  Circuito Cultu-
ral Paulista é um programa 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, em parceria com 
86 cidades. Uma delas é 
Campos do Jordão. “As 
crianças merecem todo o 
nosso esforço. Será uma 
festa bonita, onde incenti-
vamos a solidariedade e a 
sustentabilidade. As crian-
ças terão oportunidade de 
conhecer o que acontece 
na sua cidade, conhecer 
outras crianças que mo-
ram em outros bairros, 
saindo do seu mundinho 
da escola, enfim, é uma 
festa para todos, uma tarde 
de celebração”, finaliza.

Campos do Jordão Criança Feliz 
traz novas atrações neste ano

Índice de roubo de veícu-
los caiu 35,36% no Estado 
no 1º semestre deste ano 
em relação aos seis primei-
ros meses de 2014; queda 
nos furtos foi de 12,79% 
A Lei do Desmanche, em 
vigor há mais de um ano, 
já resultou em uma signi-
ficativa redução de furtos 
e roubos de veículos e no 
fechamento de centenas de 
estabelecimentos irregu-
lares, conforme números 
apresentados pelo gover-
nador Geraldo Alckmin 
na manhã desta quarta-fei-
ra, 7, durante anúncio de 
um novo sistema-online 
de controle de peças. Em 
todo o Estado de São Pau-
lo, no comparativo com 
agosto de 2014 e agosto de 
2015, o furto de veículos 
caiu 12,28% em um ano, 
passando de 10.437 para 
9.155 registros. A queda 
de roubo de veículos no 
mesmo comparativo foi 
ainda maior, 23,85%, ou 
seja, de 7.484 para 5.699 
casos. No total (furto 
+ roubo de veículos), a 

queda foi de 17,11% em 
agosto de 2015, quando 
comparado com agosto de 
2014. Os números da capi-
tal também são expressi-
vos. Também no compara-
tivo com agosto de 2014 e 
agosto de 2015, o furto de 
veículos caiu 12,49%, pas-
sando de 4.308 para 3.770. 
A queda de roubo de veí-
culos foi de 25,58%, de 
3.722 para 2.770. No to-
tal, a queda foi de 18,56% 
no comparativo de agosto 
de 2014 com agosto de 
2015. Segundo dados da 
Secretaria da Segurança 
Pública, o índice de roubo 
de veículos caiu 35,36% 
em todo o Estado no pri-
meiro semestre deste ano 
em relação aos seis pri-
meiros meses de 2014. 
No mesmo período, os 
registros de furtos de ve-
ículos tiveram queda de 
12,79%. Mais sobre a Lei 
Sancionada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin em 
2 de janeiro de 2014 e em 
vigor desde 1º de julho do 
ano passado, a Lei Esta-

dual n° 15.276 é pioneira 
no controle da atuação dos 
desmontes e serviu de re-
ferência para a Lei Federal 
nº 12.977/2015, que entrou 
em vigor em 20 de maio 
deste ano. A lei prevê o 
credenciamento e registro, 
junto ao Detran.SP, dos es-
tabelecimentos que atuam 
com desmanche, revenda 
ou reciclagem de autope-
ças usadas. Entre outras 
exigências, o estabeleci-
mento precisa ter “ficha 
limpa”, ou seja, não ter 
dívida ativa junto ao Esta-
do nem sócios com antece-
dentes criminais, alvará de 
funcionamento expedido 
pela respectiva prefeitura, 
controle de entrada e saída 
das peças e cuidados com 
o meio ambiente (como a 
correta retirada de fluidos 
e gases dos veículos, por 
exemplo). Além disso, a 
legislação determina que 
somente empresas creden-
ciadas podem participar de 
leilões para adquirir veícu-
los destinados a desmonte 
ou reciclagem de peças.

Despenca número de 
furtos e roubos de

veículos após
Lei do Desmanche
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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 CiespPrefeitura de Campos do 

Jordão retoma a operação 
Tapa Buracos 2015

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Coordenadoria 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, e 
FIESP/CIESP/SESI/SE-
NAI realizam no dia 21 
de outubro, das 8h30 às 
12h30, o Fórum Sou Ca-
paz, no SESI. O objetivo 

da ação é orientar e fo-
mentar discussões acerca 
da inclusão profissional 
de pessoas com defici-
ência e aprendizes na in-
dústria, contribuindo para 
a promoção da inclusão. 
O SESI fica Rua Volun-
tário Benedito Sérgio, 

710. Estiva. Mais infor-
mações pelo site: www.
fiesp.com.br/soucapaz 
. Serviço Fórum Sou 
Capaz Data: 21/10/2015 
Horário: 8h30 às 
12h30 Local: SESI: 
Rua Voluntário Benedi-
to Sérgio, 710. Estiva.’

Taubaté recebe Fórum Sou Capaz 
para inclusão da pessoa com

deficiência na indústria

O Centro de Inclusão Pro-
dutiva - Telecentro está 
com novas vagas para 
três cursos. As oportuni-
dades são para fazer uma 
das seguintes atividades: 
estamparia de camiseta, 
secretária do lar e elétrica 
predial. As inscrições de-
vem ser feitas na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, ao lado do Pala-
cete 10 de Julho, até esta 
sexta-feira (9). O atendi-
mento é das 9 às 16 horas. 
É necessário apresentar 
RG, CPF e comprovante 
de endereço. O curso de 

estamparia de camiseta 
ocorrerá na Casa do Fun-
do Social, no bairro Lessa. 
As aulas serão realizadas 
às quintas-feiras, a partir 
do dia 15 deste mês, até 
o dia 17 de dezembro. As 
atividades serão das 8 às 
12 horas e são 10 vagas.
Para o curso de Se-
cretária do Lar são 
20 vagas, sendo 10 no SOS 
Pinda e as demais na sede 
da Amar, no Pasin. As au-
las serão terças e quintas-
feiras, das 8 às 12 horas. Os 
alunos iniciam o curso na 
próxima terça-feira (13).

As aulas do curso de 
elétrica predial será 
na sede do Polo de 
Construção Civil, em 
Moreira César, das 13 às 
17 horas. São 10 vagas, as 
aulas acontecerão a par-
tir do dia 14 e terminam 
no dia 30 de novembro. 
O aprendizado será re-
passado todas as quar-
tas e sextas-feiras.
Mais informações so-
bre cada um dos cur-
sos podem ser obtidas 
na sede do Fundo So-
cial de Solidariedade ou 
pelo telefone 3643-2223.

Centro de Inclusão Produtiva 
de Pinda oferece novos cursos


