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A GAzetA dos Municípios

Em busca do tri,  
Vôlei Taubaté estreia no 

Campeonato Paulista

Tempo muda na  
quarta-feira e traz  

nebulosidade e  
chuvas para o Vale

 O Vôlei Taubaté 
começa nesta semana sua 
participação no Campe-
onato Paulista 2016, em 
busca do tricampeonato. 
O time enfrenta o São Ber-
nardo, no ginásio polies-
portivo do adversário, às 
19h.
Na busca pelo primeiro tí-
tulo da temporada e com as 
ausências dos medalhistas 
olímpicos (Éder, Lucarelli 
e Wallace), que se reapre-
sentam para treinamento 
apenas na próxima sema-

Uma frente fria quase im-
perceptível passou pelo 
estado de São Paulo no 
final de semana e não che-
gou a alterar o clima. No 
entanto, de acordo com 
os dados do INMET (Ins-
tituto Nacional de Mete-
orologia), a partir desta 
terça-feira, áreas de ins-
tabilidade darão origem a 
uma nova frente fria e o 

na, a equipe comandada 
pelo técnico Cézar Dou-
glas vai a São Bernardo 
com o levantador Rapha e 
ponteiro Japa liderando a 
equipe.
Japa conta que a expecta-
tiva dele para conquistar o 
seu segundo título Paulista 
consecutivo pelo Taubaté 
é muito grande. “O Cam-
peonato Paulista é muito 
forte, dos doze campeões 
olímpicos, oito irão dis-
putar a competição. Quero 
ser bicampeão, e assim o 

tempo vai mudar.
Segundo a agência Clima-
tempo, nessa semana, a 
chuva chega de forma in-
tensa no interior paulista, 
especialmente no oeste e 
no noroeste do estado. Na 
capital e demais regiões do 
estado, o dia será de sol, 
com aumento de nuvens, 
rajadas moderadas de ven-
to e pancadas de chuva só 

Taubaté seria tricampeão 
do torneio. Primeiro temos 
que pensar em fazer uma 
boa fase classificatória, 
ganhando confiança para 
entrar nos playoffs. O Pau-
lista é apenas o começo da 
nossa temporada”, disse 
Japa.
 São Bernardo e 
Funvic Taubaté já enfren-
taram nesta temporada. 
 O encontro foi pela 
semifinal da Copa São 
Paulo, e o time taubateano 
venceu por 3 sets a 0. 

à noite.
Na quarta-feira (31), o 
dia já começa instável na 
maior parte do estado, in-
clusive no Vale do Paraí-
ba. A nebulosidade deve 
aumentar, com ocorrência 
de pancadas de chuvas a 
qualquer hora do dia, em 
toda a região. Há risco de 
temporais e a temperatura 
tende a diminuir. 

Orquestra dos Brinquedos 
de Lisboa se apresenta em  

São José dos Campos

Caraguá comemora 7 de 
setembro com desfile na 

Avenida da Praia

A Orquestra dos Brinque-
dos de Lisboa, que veio 
de Portugal para turnê no 
Brasil, se apresenta nesta 
sexta-feira (2), às 20h, no 
Sesi São José dos Campos. 
O espetáculo colorido e 
divertido, leva um timbre 
cômico dos brinquedos e 
vem encantando os mais 
diferentes públicos e con-
quistando a crítica espe-
cializada.
O projeto, que pretende de 
forma divertida e muito 
colorida iniciar as crianças 
no mundo da música clás-
sica, foi criado em 2014 
pela Foco Musical, uma 
organização portuguesa 
voltada para o domínio da 
pedagogia musical. A or-
questra é constituída por 

A comemoração do Dia 
da Independência do Bra-
sil, na próxima quarta (7), 
homenageará o povo bra-
sileiro. O tema será “Dos 
filhos deste solo és mãe 
gentil e verás que um filho 
teu não foge à luta, mas 
deseja a paz”.
De acordo com a secre-
tária-adjunta, Olímpia 
Arruda, o desfile mostra-
rá que apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas 
pelo povo brasileiro, este 
sempre tem a capacidade 
de se reerguer e realizar 
excelentes trabalhos.
A solenidade, em Caraguá, 
começa às 8 horas, com o 
Hasteamento dos Pavi-
lhões, na Avenida da Praia, 
ao lado da secretaria de 
Turismo, Centro. O Desfi-
le Cívico terá início às 9h, 
na Avenida Geraldo No-
gueira da Silva, no Indaiá, 
em frente ao quiosque 33.

21 músicos, 18 deles es-
tão no Brasil encantando o 
público com instrumentos 
inusitados e uma expres-
são musical impressionan-
te.
Com vertente pedagógica, 
a orquestra associa ques-
tões da literatura com a 
criatividade, propondo 
transformar e estilizar um 
processo de trabalho de 
sala de aula em formato 
de um espetáculo colorido 
e divertido, que resgata a 
música erudita de forma 
lúdica e cômica.
A Orquestra dos Brin-
quedos de Lisboa realiza 
um concerto dividido em 
duas partes. Na primeira, 
os músicos apresentam 
repertório para percussão 

O palanque para as auto-
ridades e arquibancadas 
para 2.500 pessoas estarão 
montados, entre os quios-
ques 30 e 32.
O desfile terá 10 blocos, 
e mostrará os projetos de-
senvolvidos nas escolas 
municipais – Semana do 
Bebê e do Brincar; Gin-
cana da Solidariedade; 
Projeto GIBI; Família na 
Escola, Prefeito Amigo da 
Criança; Projeto Robótica, 
entre outros. Desfilarão 
alunos de 29 unidades es-
colares municipais (EMEI/
EMEF); dois Centros de 
Educação Infantil (CEI); 
nove Escolas Estaduais e 
escolas particulares.
Como também os projetos 
das entidades que desfila-
rão como o Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (Ciapi); Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-

corporal, no qual utilizam 
copos e tubos de plástico, 
bem como outros mate-
riais surpreendentes. A se-
gunda parte é constituída 
por um espetáculo satírico, 
com repertório orquestral 
interpretado por meio de 
instrumentos de plástico e 
brinquedos, numa viagem 
pela história da música to-
nal.
O espetáculo é gratuito 
e os ingressos já podem 
ser reservados pelo siste-
ma Meu SESI, na página 
www.sesisp.org.br/meu-
sesi. Os ingressos rema-
nescentes, se houver, serão 
distribuídos na bilheteria 
da unidade 15 minutos an-
tes do início da apresenta-
ção.

cionais (APAE); Rotary 
Caraguatatuba Poiares; 
Lions Clube Caraguatatu-
ba; entre outras.
Participam ainda da soleni-
dade a Polícia Militar, Po-
lícia Civil, Polícia Rodo-
viária, Polícia Ambiental, 
Corpo de Bombeiros, De-
fesa Civil, Grupo de Auxí-
lio Civil Albatroz (GAC), 
Grupos de Escoteiros, es-
colas particulares, Escola 
Técnica de Caraguatatuba 
(ETEC), Instituto Fede-
ral de Educação Ciência e 
Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) - Campus Caragua-
tatuba, Acalento, Lar São 
Francisco de Assis, Esco-
la de Vela, Associação de 
Combate ao Câncer de Ca-
raguatatuba, Associação 
dos Aposentados e Pensio-
nistas de Caraguatatuba, 
Projeto Integração – Edu-
cando para o Futuro, entre 
outras entidades.
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Curiosidades

Canivete suíço

Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu 
uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos 
soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los 
dos alemães e os batizou homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar 
o negócio e atrair utilizadores mais refinados, Elsener aperfeiçoou os canivetes e 
assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e 
saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, 
lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro popularizou-se depois da 
Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. Atualmente, a linha 
para oficiais tem cem diferentes combinações.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro es-
tágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos 
a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí temos 
o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, já estamos 
dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro 
que a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e 
mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica mais lenta e 
regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos diminuem e é raro 
acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí, geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre 
nossos problemas.

Humor

Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, resolveu for-
mular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas:
1ª.) Qual é a capital do Estado Civil?
2ª.) Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3ª.) Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4ª.) Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5ª.) Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
6ª.) Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
7ª.) Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
8ª.) A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
9ª.) Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10ª.) Para um tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
***
O Manoel leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Mensagens

Os ventos que às vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem algo que 
aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi tirado e sim, 
aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso, nunca 
se vai para sempre.
***
Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de rece-
bê-los de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas não está no 
tempo em que duram, e sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem mo-
mentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
O que os filhos pensam do pai:
Aos 7 anos: Papai é um sábio. Sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que o papai e engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste assunto, talvez pudesse me aconse-
lhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido ta tarde.

Pensamentos, provérbios e citações

O homem é o único animal que faz bagunças

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada,

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.

Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

O tempo convence mais do que os argumentos. 

Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.

É triste ter por amizade aquela que se tem por amor.

O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.

Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
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EXPEDIENTE

A Casa de todos nós
*Paiva Netto
Em Jesus, o Profeta Divi-
no, que lancei durante a 
15a Bienal Internacional 
do Livro do Rio de Janei-
ro, em 2011, no capítulo 
“Planeta Terra: a casa de 
todos”, transcrevo trecho 
do discurso do presiden-
te dos Estados Unidos 
John Fitzgerald Kennedy 
(1917-1963), proferido 
em 10 de junho de 1963, 
em Washington, D.C., 
muito propício à reflexão 
de todos: “(...) Não seja-
mos, pois, cegos quanto 
a nossas diferenças, mas 
dirijamos também a aten-
ção para nossos interesses 
comuns e para os meios 
pelos quais as diferenças 
possam ser resolvidas. Se 
não pudermos, agora, pôr 
paradeiro a elas, podere-
mos, pelo menos, auxiliar 
a proporcionar segurança 
ao mundo — não obstan-
te nossas dificuldades —, 
pois, em última análise, 
nosso elo comum e básico 
está em todos nós habitar-
mos este planeta. Respira-
mos todos o mesmo ar. To-

dos prezamos pelo futuro 
de nossos filhos. E todos 
somos mortais (...)”.
Pari passu a esse salutar 
convite de Kennedy, é pri-
mordial, por intermédio 
da prece, da meditação, 
estabelecer uma sintonia 
elevada com os poderes 
superiores, sempre aptos a 
nos intuir a superar os obs-
táculos que a vida impõe.
Como vencer nas contra-
riedades
Ainda na obra Jesus, o 
Profeta Divino, afirmo 
que quem está com o Di-
vino Mestre nada pode 
temer, mesmo nos piores 
momentos da existência. 
Ele nos fortalece em Sua 
Boa Nova consoante João, 
14:18, e Mateus, 28:20, 
dizendo: “Eu não vos dei-
xarei órfãos e estarei con-
vosco, todos os dias, até ao 
fim do mundo”. Para esses 
seguidores fiéis, o oportu-
no ensinamento do Após-
tolo Pedro (Primeira Epís-
tola, 2:15) sobre a origem 
da verdadeira força e do 
genuíno poder: “(...) essa é 
a vontade do Pai Celestial 

— que, praticando o Bem, 
façais emudecer a ignorân-
cia dos insensatos”. Desta 
forma comportou-se Jesus 
perante os opositores: com 
Seu modo firme de agir, 
dando incessante testifica-
ção do Poder Divino, não 
deixava de fazer o Bem, 
ao mesmo tempo em que 
o pregava pelos caminhos. 
Eis, portanto, Quem é e 
por que é — “a Fiel Tes-
temunha, o Primogênito 
dos mortos, e o Soberano 
dos reis da Terra, que nos 
ama e pelo Seu sangue (os 
exemplos) nos libertou dos 
nossos pecados” (Apoca-
lipse, 1:5), mostrando-nos 
como vencer neste mundo 
de contrariedades: perse-
verar Nele e no Pai até ao 
fim, levando o benefício 
celeste a todas as criaturas, 
porquanto é com esse co-
nhecimento que, antes de 
tudo, poderá ser concreti-
zado o definitivo aperfei-
çoamento da sociedade, 
posto que, como há muito 
lhes tenho falado, a refor-
ma do social vem pelo Es-
piritual.

Familiares de pacientes 
com câncer têm  

“intensivão” com  
robôs no Icesp

 O uso de equipa-
mentos como sondas e ca-
teteres faz parte do dia a 
dia de grande parte dos pa-
cientes em tratamento de 
câncer e demanda atenção 
não só dos profissionais 
de saúde como também 
de seus cuidadores e fami-
liares. Pensando nisso, o 
Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo (Icesp), 
órgão ligado a Secretaria 
de Estado da Saúde e a 
Faculdade de Medicina 
da USP, passou a realizar 
aulas práticas para acom-
panhantes, toda semana, 
utilizando robôs de alta 
tecnologia para simular si-
tuações vivenciadas no dia 
a dia, como alimentação 
por sonda.
 Os treinamentos 
são realizados no Centro 
de Simulação Realística 

em Saúde (CSRS) do Ins-
tituto. Os pacientes-robôs 
imitam os mesmos sin-
tomas e sinais vitais de 
um ser humano com sons 
cardíacos e movimento 
pulmonar, podendo ainda 
transpirar, tossir e vomitar.
 Intitulado “Ensi-
nando a cuidar”, o pro-
grama oferece habilidade 
e mais tranquilidade ao 
familiar ou cuidador dos 
pacientes que fazem uso 
de cateter enteral (sonda), 
traqueostomia, colostomia 
ou drenos, melhorando a 
adesão as práticas ensina-
das no momento de alta do 
paciente, antes dele voltar 
para casa.
 Além de apresen-
tações teóricas voltadas 
exclusivamente aos acom-
panhantes e conduzidas 
por um time multidisci-

plinar composto por nutri-
cionistas, fisioterapeutas, 
psicólogos, enfermeiros, 
assistentes sociais e ou-
tros profissionais do grupo 
de educação, os encontros 
contam, ainda, com ensi-
namentos práticos para o 
manuseio e limpeza corre-
ta desses dispositivos.
 “O paciente recebe 
auxílio de diversos profis-
sionais enquanto está no 
hospital. Mas, na hora que 
vai embora, fica inseguro 
sobre como continuar o 
cuidado. As aulas práticas 
vão ajudar a família e os 
cuidadores a saírem daqui 
mais seguros para colocar 
em prática cuidados mais 
específicos e que farão 
parte de suas rotinas”, ex-
plica Wania Regina Mollo 
Baia, diretora geral de as-
sistência do Icesp.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 52, Termo nº 6373
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS DE CAMPOS FERRAZ e MARIA 
SARA TONINI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Cunha - SP, nascido em 1 de 
janeiro de 1992, de profissão caldeireiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
Avenida das Petúnias, nº 136, Vale das Flores, nesta cidade, filho de EURICO DE SOUZA 
FERRAZ, de 53 anos, nascido na data de 7 de dezembro de 1962 e de ROSA APARECIDA 
DE CAMPOS FERRAZ, de 51 anos, nascida na data de 16 de março de 1965, residentes e 
domiciliados Tremembé/SP, natural de Cunha/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
6 de fevereiro de 1995, de profissão auxiliar financeiro, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Benedito de Paula, nº 52, Parque Novo Mundo, nesta cidade, filha de 
ALDO VERALINO TONINI, de 53 anos, nascido na data de 31 de agosto de 1962, resi-
dente e domiciliado Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSEMARY DOS SANTOS 
TONINI, de 51 anos, nascida na data de 29 de janeiro de 1965, residente e domiciliada Tre-
membé/SP, natural de São José dos Campos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 53, Termo nº 6374
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO ALVES DA COSTA e ANA CA-
ROLINA DAVID DE NORONHA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caraguatatuba - SP, 
nascido em 20 de fevereiro de 1998, de profissão operador de caixa, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado Rua Costa Cabral, nº 99, centro, nesta cidade, filho de FERNAN-
DO GUEDES DA COSTA, de 55 anos, nascido na data de 19 de julho de 1961, residente 
e domiciliado Pindamonhangaba/SP, natural de Parelhas/RN e de CLAUDIA ALVES DA 
CUNHA, de 46 anos, nascida na data de 6 de dezembro de 1969, residente e domiciliada 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 26 de outubro 
de 1996, de profissão operadora de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ FRANCISCO LUIZ DE NORONHA, de 
63 anos, nascido na data de 22 de outubro de 1952, residente e domiciliado Tremembé/SP, 
natural de Cachoeira Paulista/SP e de ANA APARECIDA DAVID NORONHA, de 60 anos, 
nascida na data de 28 de maio de 1956, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de 
Baependi/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 52, Termo nº 6372
Faço saber que pretendem se casar WELITON LUIS DA SILVA SOUZA e ARIANE PRO-
CÓPIO DE OLIVEIRA SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaratinguetá 
- SP, nascido em 22 de novembro de 1970, de profissão coordenador de segurança, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, 
Una, nesta cidade, filho de ROMILDO FABIANO DE SOUZA, residente e domiciliado em 
Lorena/SP, natural de cidade ignorada e de MAUREA APARECIDA DA SILVA SOUZA, 
residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de São 
Paulo - SP, nascida em 9 de abril de 1989, de profissão monitora escolar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Francisco Chiarelli, 636, Parque Cruzeiro do Sul, 
em São Paulo/SP, filha de MARCELO PROCÓPIO DOS SANTOS, de 46 anos, nascido na 
data de 4 de agosto de 1970, residente e domiciliado em Taboão da Serra/SP, natural de São 
Paulo/SP e de FRANCINETE DE OLIVEIRA, de 47 anos, nascida na data de 23 de julho 
de 1969, residente e domiciliada em Santana de Parnaiba/SP, natural de São Roque/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO 
PAT

Desenhista de páginas da inter-
net (web designer)

Eletricista de instalações (veí-
culos automotores)

Mecânico de automóvel

Sushiman

Vendedor pracista

 

PDC – pessoas com deficiência

 

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO

-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária 
Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, retifica e torna público que se encontra 
aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 17/2016, Processo nº 29/2016, Edital 
30/2016, para Contratação de Empresa para realização da FEAGRES 2016. Aber-
tura da Sessão Pública dia 08/09/2016 às 10:00 horas. Os interessados poderão 
retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
06/09/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RI-
CARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Oficinas de confeitaria e  
panificação para idosos e 
pessoas com deficiência

 O Centro Integra-
do de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (Ciapi) tem vagas aber-
tas para as oficinas de con-
feitaria e panificação.
Pessoas com deficiência 
e com idade acima de 18 
anos e idosos acima de 60 
anos, interessados na ativi-
dade podem realizar a ins-
crição diretamente no Cia-
pi, que fica na Av. Jorge 
Burihan, 30 – Jd. Jaqueira.
Todas estas atividades são 
ministradas pela profes-
sora Elainy Guine. Nas 
terças e quintas, das 8h30 
às 10h30 e das 14h às 17h. 
E nas quartas, das 13h às 
15h, 15h às 17h e 13h30 às 

16h30.
 O objetivo maior 
da oficina é proporcio-
nar conhecimento e auto-
nomia para uma função 
básica da vida cotidiana, 
que é a de alimentar-se. 
 E para isso aconte-
cer, o aluno aprende fun-
ções importantes, como 
por exemplo, preparar e 
higienizar o alimento. Por 
meio de técnicas e conhe-
cimentos, chegam ao pro-
duto final que pode ser 
uma torta, um pão, etc. 
Consequentemente, a ofi-
cina proporciona a socia-
lização e a comunicação, 
pois o ambiente possibilita 
a convivência do grupo.

A instituição oferece, in-
clusive, um intérprete de 
libras para que pessoas 
com deficiência auditiva 
consigam participar da ati-
vidade. 
 A aluna Maria Ce-
lia, de 60 anos, contou que 
o que mais gosta da aula 
são as trocas de experi-
ência. “Sempre gostei de 
cozinhar e aqui foi onde 
achei uma oportunidade 
pra aprender ainda mais.
Aprendemos coisas novas 
e trocamos experiências 
uns com os outros, gosto 
muito”, conclui.
 Para obter mais 
informações, ligue: (12) 
3886-3131.

Bem-formada e mal-educada
Não há dúvida de que as 
novas gerações têm o do-
mínio da tecnologia, ha-
bilidade que conta pontos 
em processos seletivos e 
no desenvolvimento da 
carreira. No entanto, mais 
do que nunca, num merca-
do de trabalho tão compe-
titivo, não basta estudar ou 
ser formado numa boa fa-
culdade e ter outros domí-
nios técnicos, se a pessoa 
não souber se comportar. 
Recente pesquisa realiza-
da por importante empresa 
de recrutamento e seleção 
com mais de 50 mil pro-
fissionais mostrou que o 
mau comportamento dos 
funcionários é o segundo 
maior motivo de demissão 
nas empresas, perdendo só 

para o mau desempenho 
profissional. Isso inclui 
os mais jovens. “Parte da 
nova geração não chega 
mal- escolarizada às em-
presas, chega mal- educa-
da”, destaca o educador e 
filósofo Mario Sergio Cor-
tella, em sua recente obra 
Por que fazemos o que fa-
zemos?  Segundo ele, mui-
tos jovens não têm noções 
de hierarquia, de metas e 
prazos. A isso ele associa 
a uma combinação de fato-
res, como um cenário ime-
diatista, ou seja,  a busca 
rápida e fácil por resulta-
dos, e a criação num lar 
de pais muito protetores. 
Aqueles que desejam ter 
mais sucesso na profissão e 
estar afiado com as etique-

tas do mundo corporativo, 
o CIEE, um dos maiores 
agentes de integração do 
país, oferece a oficina gra-
tuita Imagem profissional. 
Com duração de três 
horas, fala das vanta-
gens de termos uma boa 
imagem profissional e 
pessoal, orienta sobre 
postura e vestimentas ade-
quadas, sobre a importân-
cia da expressão verbal 
e do marketing pessoal. 
A oficina também está dis-
ponível na grade do pro-
grama de educação à dis-
tância da organização, que 
conta com aproximada-
mente 50 cursos voltados 
às demandas do mundo 
empresarial, no site www.
ciee.org.br

Aviso de Suspensão de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a Suspensão 
do Pregão nº 29/2016 - Objeto: Contratação de Projeto Executivo, Obra de Infraestru-
tura e Instalação de Câmeras de Monitoramento (Perímetro Urbano de São Luiz do 
Paraitinga e Distrito de Catuçaba e Acessos a Pontos Turísticos), em razão dos recursos 
apresentados que trouxeram a necessidade de reavaliação do objeto do certame, suas 
especificações e planilhas de preços - São Luiz do Paraitinga, 31 de agosto de 2016 – 
André L. A. Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Obras em ponte na Via 
Dutra obrigará  
interdição de  

trecho em Lorena

Prazo para informar 
gastos com Bolsa  

Família termina nesta 
quarta-feira

 A concessioná-
ria CCR NovaDutra co-
munica que interditará 
na madrugada de terça, 
para quarta, um trecho 
da Via Dutra em Lorena. 
 No local, equipes 
trabalham nas obras de 
modernização da ponte 
sobre o rio Taboão, locali-
zada no km 53,6.
 Para realizar uma 
nova etapa dos serviços, 
a Concessionária interdi-
tará a faixa da esquerda, 
na pista sentido Rio de Ja-
neiro A alteração na con-
figuração do trânsito está 

 Termina nesta 
quarta-feira, o prazo para 
gestores estaduais e mu-
nicipais informarem os 
gastos com a execução 
do Programa Bolsa Famí-
lia ao longo de 2015 ao 
Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrário 
(MDSA). 
 Os municípios e 
estados que não apresen-
tarem as informações te-
rão o repasse de recursos 
de setembro suspenso até 
que regularizem a situa-
ção. Segundo balanço do 
MDSA, até o dia 29 deste 
mês, 5.155 municípios ha-
viam lançado as informa-
ções no Sistema SuasWeb. 

prevista para começar às 
22h e, em caso de chuva 
ou mau tempo, poderá ser 
adiada ou interrompida.
 As intervenções 
obrigarão uma mudança 
no tráfego da rodovia, que  
fluirá pela faixa da direita 
e pelo acostamento. Para 
alertar os motoristas sobre 
as mudanças no trânsito, a 
concessionária implantará 
sinalização especial com 
placas, sinalização de solo 
e noturna. 
 Os motoristas es-
tão sendo orientados para 
que mantenham a atenção 

O passo a passo da pres-
tação de contas pode ser 
consultado no Manual de 
Orientações sobre a pres-
tação de contas do IGD. 
Outras informações estão 
disponíveis no endereço 
http://mds.gov.br/acesso
-a-informacao/contato e 
também podem ser obti-
das pelo telefone 0800 707 
2003. 
 IGD – O recurso 
para a execução do Pro-
grama Bolsa Família é re-
passado anualmente pelo 
MDSA aos entes federa-
dos. A quantia é calcula-
da com base no Índice de 
Gestão Descentralizada 
(IGD), que mede o de-

e que respeitem os homens
-bandeira e a sinalização 
de velocidade no trecho 
em obras, que será de 60 
km/h.
 Para saber das 
condições de tráfego, 
os motoristas podem li-
gar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 
 Os motoristas tam-
bém podem obter infor-
mações das condições de 
tráfego na via Dutra sinto-
nizando a CCRFM 107,5 
NovaDutra.

sempenho dos municípios 
na gestão do programa 
e do Cadastro Único. 
 O índice varia en-
tre zero e 1. Quanto mais 
próximo de 1, melhor o 
resultado da avaliação da 
gestão. Se chegar a zero, 
o município pode perder o 
repasse. 
 O gestor municipal 
ou estadual do programa é 
o responsável pela aplica-
ção dos recursos. As ativi-
dades devem ser planeja-
das de maneira integrada 
e articulada com as áreas 
de educação, assistência 
social e saúde, levando em 
consideração as demandas 
e necessidades da região.

Projeto Guri prorroga  
inscrições em  

São José dos Campos
 O Projeto Guri – 
maior programa sociocul-
tural brasileiro, mantido 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo  
– prorrogou as inscrições 
para novos alunos. São 
mais de 320 vagas para 
os cursos de instrumen-
tos musicais, canto coral 
e iniciação musical (esse 
voltado para crianças de 6 
a 8 anos), na região de São 
José dos Campos.
Interessados devem ter de 
6 a 18 anos incompletos. 
Para efetuar a matrícula 
é necessário compare-
cer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portando: 
RG ou Certidão de Nasci-
mento (original e cópia), 
comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 
de frequência referente ao 
semestre e comprovante 
de endereço para consulta. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos.
Novos alunos têm de 24 
a 31 de agosto para rea-
lizar a inscrição. O início 
das aulas ocorre de acordo 
com a data de matrícula de 
cada aluno.
Para obter mais informa-
ções sobre os cursos ofere-
cidos no polo da cidade de 
interesse e a disponibilida-
de de vagas de cada um, 
assim como seu endereço 
e horário de funcionamen-
to, basta acessar www.pro-
jetoguri.org.br/matriculas.
Polo Aparecida
Vagas: 70
O polo oferece os cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 
iniciação musical, teclado/
piano, viola, violino e vio-
loncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 
iniciação musical, viola, 
violino e violoncelo.
Funcionamento: quartas e 
sextas-feiras, das 13h30 às 
17h30
Endereço: Rua Itabaia-
na, 100, Itaguaçu. CEP: 
12570-000
Telefone: (12) 3108-2106
Polo Areias
Vagas: 22
O polo oferece os cursos: 
coral infantil, coral juve-
nil, percussão e violão.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
coral infantil, percussão, 
violão.
Funcionamento: segundas 
e quartas-feiras, das 13h30 
às 17h30
Endereço: Rua Pref. Be-
nedito de Oliveira Ramos, 
246, Centro. CEP: 12820-
000
Telefone (12)3107-1441
Polo Cachoeira Paulista
Vagas: 22
O polo oferece os cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 
percussão, viola, violão, 
violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 

percussão, violão, violon-
celo.
Funcionamento: terças e 
quintas-feiras, das 13h30 
às 17h30
Endereço: Rua Bernardino 
de Campos (igreja pres-
biteriana), 499, Centro. 
CEP: 12630-000
Telefone: (12) 3101-4319
Polo Campos do Jordão
Vagas: 19
 O polo oferece 
os cursos: clarinete, con-
trabaixo, coral juvenil, 
eufônio, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, viola, 
violão, violino e violonce-
lo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
clarinete, flauta transver-
sal, trombone, trompete, 
viola e violino.
Funcionamento: terças e 
quintas-feiras, das 9h00 
às 11h00 e das 13h30 às 
17h30
Endereço: Rua: José Be-
nedito Bicudo, 75, Vila 
Paulista - CEP: 12460-000
Telefone: (12) 3664-5441

Polo Fundacc - Caraguata-
tuba
Vagas: 52
O polo oferece os cursos: 
clarinete, contrabaixo, co-
ral juvenil, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, viola, 
violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
clarinete, contrabaixo, co-
ral juvenil, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 
viola, violino e violoncelo.
Funcionamento: terças e 
quintas-feiras, das 13h30 
às 18h00
Endereço: Av. Siqueira 
Campos, 470, Sumaré. 
CEP: 11661-400
Telefone: (12) 3881-1834
Polo Guaratingueta
Vagas: 11
O polo oferece os cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 
percussão, viola, violão, 
violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
viola, violino e violoncelo.
Funcionamento: terças e 
quintas-feiras, das 13h30 
às 18h00
Endereço: Rua Neir Ortiz 
Pereira, 1021, São Benedi-
to. CEP: 12502-070
Telefone: (12) 3132-7828
Polo Lagoinha
Vagas: 10
O polo oferece os cursos: 
coral infantil, coral juve-
nil, percussão e violão.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
coral juvenil.
Funcionamento: quartas e 
sextas-feiras, das 13h00 às 
17h00
Endereço: Rua Padre João 
Paulo, 371, Centro. CEP: 
12130-000
Telefone: (12) 3647-1179
Polo Lorena
Vagas: 12
O polo oferece os cursos: 
clarinete, contrabaixo, co-
ral juvenil, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 

trombone, trompete, viola, 
violão, violino e violonce-
lo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
clarinete, contrabaixo, co-
ral juvenil, viola e violino.
Funcionamento: segundas 
e quartas-feiras, das 13h30 
às 18h00
Endereço: Rua Viscon-
dessa de Castro Lima, 10, 
Centro. CEP: 12600-140
Telefone: (12) 3153-1518

Polo Regional de São José 
dos Campos
Vagas: 65
O polo oferece os cursos: 
clarinete, coral infantil, co-
ral juvenil, eufônio, flauta 
transversal, iniciação mu-
sical, percussão, saxofone, 
teclado/piano, tecnologia 
musical, trombone, trom-
pete, tuba, viola, violão, 
violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
clarinete, coral juvenil, 
flauta transversal, saxo-
fone, tecnologia musical, 
trompete, viola, violino e 
violoncelo.
Funcionamento: segundas 
às sextas-feiras, das 8h00 
às 11h00 e das 13h30 às 
17h30
Endereço: Av. Olivo Go-
mes, 100, Santana. CEP: 
12211-115
Telefone: (12) 3941-6129
Polo Roseira
Vagas: 17
O polo oferece os cursos: 
coral juvenil, percussão e 
violão.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
coral juvenil.
Funcionamento: quartas e 
sextas-feiras, das 8h00 às 
11h00
Endereço: Rua Dom Epa-
minondas, 95, Centro. 
CEP: 12580-000
Telefone: (12) 3646-2351
Polo São José dos Campos
Vagas: 15
O polo oferece os cursos: 
cavaco, coral juvenil, per-
cussão e violão.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
coral juvenil.
Funcionamento: quartas 
e sextas-feiras, das 9h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
17h30
Endereço: Av. Adilson 
José da Cruz, 7581, Dom 
Pedro I. CEP: 12232-750
Telefone: (12) 3966-3882
Polo Taubaté
Vagas: 10
O polo oferece os cursos: 
contrabaixo, coral juvenil, 
percussão, viola, violão, 
violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: 
contrabaixo, percussão, 
viola e violoncelo.
Funcionamento: segundas 
e quartas-feiras, das 13h30 
às 17h30
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, s/nº, Centro. 
CEP: 12020-020
Telefone: (12) 3625-5140
Mais informações http://
www.projetoguri.org.br/
matriculas/


