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Cartório de Registro Civil 
de Tremembé faz

casamento em
grande estilo

Ativ faz lançamento da 
nova Ranger

Reunião festiva de posse 
da diretoria 2016/2017

do Rotary Club de
São Luiz do Paraitinga

Caminhão de lixo
recebido por Tremembé 
não deverá ter utilidade

 O Cartório de Re-
gistro Civil de Tremembé 
estabelecido à Rua Mon-
senhor Amador Bueno 
438 centro Tremembé Tel 

 A Ativ distribuidor 
Ford de Pindamonhangaba 
na Avenida Nova Senhora 
do Bom Sucesso 3.119 Tel 
(12) 3644 4000 realizou 
evento no dia 06 de junho 
data esta denominada por 

 Tomou posse no 
dia 23/06/16 como presi-
dente do Rotary Club de 
São Luiz do Paraitinga o 
empresário e farmacêutico 
Márcio Pereira da Silva, e 
como vice Celso Messias 
F. Ramos, Tesoureiro Luiz 
Pedroso da Mota e Secre-
tário José Lourenço Ares.

 A Prefeitura de 
Tremembé segundo anun-
ciado, recebeu um cami-
nhão de lixo do Governo 
do Estado, no entanto, a 
empresa que capta o lixo 
de várias cidades do esta-
do e até de fora, foi a pri-
meira a ter isenção de im-

(12) 3674 3531, Email: 
registrociviltremembe@
hotmail.com disponibili-
za salão para realização 
de casamentos. O local é 

RANGER DAY.  A Ativ 
comercializa a nova Ran-
ger em condições espe-
ciais oferecendo grande 
oportunidade para quem 
deseja adquirir um veí-
culo resistente, econômi-

O Rotary é uma organiza-
ção de líderes de negócios 
e profissionais, que pres-
tam serviços humanitários, 
fomentam um elevado pa-
drão de ética em todas as 
profissões, através da Pro-
va Quádrupla e ajudam a 
estabelecer a paz e a boa 
vontade no mundo. Rotary 

posto por 20 anos a partir 
de 2001. Para justificar a 
referido benefício à em-
presa se propôs a ceder 
caminhões e combustível 
para administração públi-
ca de Tremembé, ainda 
que se pagos os devidos 
impostos a municipalida-

amplo e muito bem deco-
rado proporcionando aos 
nubentes o registro de uma 
das mais importantes datas 
de suas vidas.

co, confortável, excelente 
acabamento e muito mo-
derno com equipamentos 
que proporcionam total 
segurança. Vá a Ative des-
cubra o prazer de pilotar a 
nova Ranger.

Club é definido como um 
clube de serviços à co-
munidade local e mundial 
sem fins lucrativos, filan-
trópico e social. O objeti-
vo do Rotary é estimular e 
fomentar o Ideal de Servir 
como base de todo em-
preendimento digno, bem 
como a ajuda ao próximo.

de teria muito mais vanta-
gens. A lei foi direcionada, 
pois segundo a lei a em-
presa deveria estar estabe-
lecida em Tremembé em 
pelo menos um ano, e só a 
empresa beneficiada é que 
já tinha mais de ano na ci-
dade.

Prefeitura de Taubaté  
entrega novo Sistema  

Viário Sul do município
 A Prefeitura de 
Taubaté inaugurou nesta 
segunda-feira, dia 27, às 
10h, o novo túnel e as mar-
ginais do Sistema Viário 
Sul, próximo ao Via Vale 
Garden Shopping.
 As obras foram 
feitas em parceria com o 
shopping, e contemplam a 
extensão e requalificação 
das marginais da Av. Dom 
Pedro I e Av. Bandeiran-
tes e a construção de um 
novo túnel sob a Rodovia 
Presidente Dutra. As vias 
ganharam asfalto novo, si-
nalização de solo e placas, 
além das ciclofaixas.
 A principal alte-
ração será a inversão de 

sentido do túnel Daruma, 
que passará a seguir senti-
do Av. Independência.  
 O novo túnel terá 
sentido contrário, da Av. 
Bandeirantes para a Av. 
Dom Pedro I. A Avenida 
Bandeirantes foi estendi-
da, do Frango Assado até o 
novo túnel, para que fosse 
possível o acesso.
 As duas marginais 
passarão a ser mão única 
no trecho entre os dois tú-
neis. Para o motorista que 
está vindo pela Av. Ban-
deirantes e for acessar o 
novo túnel será permitido 
o acesso à esquerda, pois o 
trecho do túnel em diante 
será mão dupla, para não 

prejudicar o acesso dos 
trabalhadores da região.
Essas melhorias fazem 
parte do projeto inicial de 
alterações várias da Pre-
feitura, que foi iniciado 
em 2013 com a implan-
tação de sentido único na 
Av. Independência. Com 
o projeto concluído, fica 
formado o corredor viá-
rio sul, ligando a região 
sul para o Centro e outros 
municípios como Pinda-
monhangaba e Tremembé, 
passando pela Av. Inde-
pendência, Rua Dr. Emí-
lio Winther, Rua XV de 
novembro e Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, tudo 
um uma única reta.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Maio e Junho de 2016

1. Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*: 85330
3. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
4. Bar do Danilo
5. + 1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
6. O Butico (0xx12) 3674-2343
7. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
8. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
9. Barbearia 26 de Novembro
10. Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572
11. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 – TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-2649 e-mail: analurscruz@ig.com.br
12. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral  (0xx12) 3674-1505 e 
99763-3800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
13. Restaurante e Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
14.  FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
16. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172

Ame sobre a óptica de um prisma
Apenas os tolos sabem a definição do amor. O amor não é uma coisa certa, um manual de re-
gras pronto. Muitas pessoas passam a vida a procurá-lo. Realmente é muito raro. Quero dizer, 
o amor de verdade. Não esse que vem faltando pedaços. Esse que existe pelo status. Esse que 
precisa de provas mirabolantes. De “eu te amos” vazios. De noites certas para acontecer, plane-
jado demais e vivido de menos. Sem entrega. Superficial. Esse sentimento sempre é um pouco 
afetado, pela insegurança, pela carência, pela cobrança. É o amor que se espera que te complete 
que te faça feliz. Não.
Somos seres individuais. Por que precisamos que alguém seja responsável pela nossa felicida-
de? Não se deve colocar um peso tão grande nos ombros de uma pessoa. Muito menos daquela 
a quem dizemos amar. Seja feliz primeiro. Se ame como é. Só assim seu coração estará pronto 
para deixar alguém entrar. O sentimento mais bonito só pode florescer (transbordar) num campo 
bem cuidado. Logo, não existem almas que se completam. Existem almas afins que se conec-
tam. Talvez você já tenha experimentado. A impressão de conhecer uma pessoa há muito tempo, 
embora só esteja conversando com ela há cinco minutos. Nasce na troca de olhares silenciosa 
numa tarde chuvosa. Num beijo na testa e não nos lábios. E quando uma música diz mais sobre 
o que ela sente do que aquele eu te amo automático. Porque são coisas únicas e são só suas.
O amor real é aquele que quer apenas a felicidade do outro, mesmo que isso não inclua você. 
Ás vezes, encontramos a pessoa certa, mas ainda não é o tempo de acontecer. Será que isso 
existe? Não quer dizer que se deva esperar a vida toda, não quer dizer que não se deve lutar no 
presente. Mas, se você se ferir, tenha certeza, que não era amor. Porque o amor não fere. Nós, 
no nosso egoísmo, nos machucamos. Porque criamos na nossa cabeça, ilusões e promessas que 
o outro nunca fez. Somos egoístas quando dizemos que amamos alguém, mas, não deixamos 
essa pessoa ir. Se a prendemos em amarras de chantagens e desequilíbrios, não a merecemos. 
Deixe livre. Um irá atrair o outro de volta. Acima de tudo, se o encontrar, seja sincero para com 
ele, nunca deixe que coisas caras substituam o valor de um café inesperado, um abraço demo-
rado e o silêncio que permite as almas conversarem, aprendi que é uma troca, e a intenção é se 
melhorarem, mesmo que nem sempre andem juntos. Então, encare o amor como um prisma, à 
luz branca incide nele, nunca é absorvida toda para si, ela reflete seus muitos pedaços em forma 
de arco-íris, assim devemos fazer também, ver o amor como algo que nos é dado, mas, deve ser 
compartilhado, e assim eternizado.

Daniele Aparecida Pereira

O Jornal A Gazeta 
dos Municípios en-
tra em parceria com 
o Marcelo E Onishi 
que trabalha a mais 
de 15 anos na região 
oferencendo serviços 
de massagem chine-
sa com energização, 
atende a domicilio 
pelos telefones (12) 
99747-0053 e (12) 
99215-3143

Gilberto Gil

Muito axé para todos os leitores.

De subversivo, exilado à Ministro da Cultura, iremos nessa edição falar de Gilberto Gil, boa leitura.
Gilberto Gil é uma das maiores personalidades da música brasileira, reconhecido mundialmente. Sua carreira 
internacional já lhe rendeu um Grammy na categoria Melhor Disco de World Music em 1998 e um Grammy 
Latino em 2003.
Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador e passou a infância em Ituaçu, no interior da Bahia, onde 
começou a se interessar pela música ouvindo Orlando Silva e Luiz Gonzaga.
Aos 9 anos, mudou-se para Salvador e começou a aprender acordeom. Aos 18 anos, formou o conjunto “Os 
Desafinados”. No fim dos anos 1950, influenciado por João Gilberto, passou a tocar violão.
Durante a faculdade de administração de empresas, conheceu a música erudita contemporânea. Em 1962, gra-
vou o seu primeiro compacto solo e conheceu Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa. No ano seguinte, 
com Tom Zé integrando o grupo, fizeram o show “Nós, Por Exemplo”, no Teatro Vila Velha, em Salvador.
Logo em seguida, Gil mudou para São Paulo, onde trabalhou na empre-
sa Gessy-Lever. Nessa época conheceu Chico Buarque, Torquato Neto e 
Capinam.
Em 1965, cantou a música “Iemanjá”, no 5o Festival da Balança, promo-
vido pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade 
Mackenzie, que foi gravado pela RCA.
Gil tornou-se conhecido no programa de televisão “O Fino da Bossa”, 
comandado por Elis Regina, onde apresentou, entre outras, suas com-
posições “Eu Vim da Bahia” e “Louvação”. Com o sucesso, deixou o 
emprego e assinou contrato com a Philips, que lançou seu primeiro LP, 
“Louvação”, em 1967.
Já no Rio de Janeiro, Gil participou de festivais da Record e da TV Rio 
e chegou a ter seu próprio programa na TV Excelsior, o “Ensaio Geral”.
No 3o Festival da Record, em 1967, Gil apresentou “Domingo no Par-
que” acompanhado pelos Mutantes, e conquistou o segundo lugar.
“Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, ficou em quarto lugar e formou, 
junto com “Domingo no Parque”, o embrião do movimento tropicalis-
ta, que misturava os elementos da indústria cultural e os materiais da 
tradição brasileira. Diferente da Bossa Nova, o tropicalismo tinha uma 
proposta crítica, mostrando uma preocupação com os problemas sociais 
do país.
Em 1968, foram lançados os LPs “Gilberto Gil” e “Tropicália ou Panis et 
Circensis”, disco que contou, além de Caetano e Gil, com Os Mutantes, 
Torquato Neto, Capinam, Gal Costa, Tom Zé e Nara Leão.
Em 1969, Gil e Caetano Veloso foram taxados de “subversivos” pelo re-
gime militar e partiram para o exílio na Inglaterra. Retornaram ao Brasil 
em 1972. Gil lançou “Expresso 2222” e “Refazenda”.
No álbum “Realce”, de 1979, mostrou seu interesse pelo reggae e o pop. 
São dessa fase os LPs “Luar”, “Um Banda Um”, “Extra”, “Raça Humana”, “Dia Dorim, Noite Néon” e “O 
Eterno Deus Mu Dança”.
Gil trabalhou com Jimmy Cliff e em 1980 lançou uma versão em português do reggae “No Woman, No Cry” 
(“Não chores mais”) sucesso de Bob Marley. Em 1993, com Caetano Veloso, lançou “Tropicália 2”, que incluía 
o rap na faixa “Haiti”.
Entre os discos “Quanta” e sua versão ao vivo, “Quanta Gente Veio Ver”, lançou “O Sol de Oslo”, pelo selo Pau 
Brasil. No ano 2000, a parceria com Milton Nascimento rendeu o disco “Gil e Milton”.
Dentre seus muitos sucessos, os maiores foram “Preciso Aprender a Só Ser”, “Eu Só Quero um Xodó” (Do-
minguinhos/ Anastácia), “Punk da Periferia”, “Parabolicamará”, “Sítio do Pica-pau Amarelo”, “Soy Loco por 
Ti América” (com Capinam), “Realce”, “Toda Menina Baiana”, “Drão”, “Se Eu Quiser Falar com Deus” e 
muitas outras.
De 1989 a 1992, Gil foi vereador na Câmara Municipal de Salvador pelo Partido Verde. Em 2 de janeiro de 
2003, tomou posse no cargo de Ministro da Cultura, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do qual demitiu-
se em julho de 2008, para dedicar-se à carreira artística.

Por: Davi Mariano, representante do Terreiro de Cultura

Contatos: E-mail: terreirodecultura@hotmail.com
Página no Facebook: Terreiro de Cultura

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIADoe vida

Paiva Netto

 Não há nada mais valioso na Terra do que a existência humana. No planeta, 
somos os únicos seres conscientes da finitude física, embora prossigamos nossa 
jornada de aprendizado, no âmbito espiritual, após o fenômeno chamado morte. 
A partir do momento que valorizamos a vida desde o seu estágio físico, construí-
mos, verdadeiramente, uma Sociedade Solidária Altruística Ecumênica. A doação 
de sangue, aplaudível vereda que aproxima o ser humano de sua humanidade, é 
indispensável em favor de tantos que lutam para sobreviver. No Brasil, em período 
de férias e feriados, justamente quando ocorrem mais acidentes de todo tipo, cresce 
a demanda por sangue e diminui o número de doadores. Um cálculo cujo saldo pre-
ocupa os hemocentros do país.
Déficit Nacional: Em entrevista ao programa Sociedade Solidária, da Boa Vontade 
TV (Oi TV — Canal 212 — e Net Brasil/Claro TV — Canal 196), a dra. Selma 
Soriano, médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação Pró-Sangue de São 
Paulo, fez um apelo: “Que a população antes de tirar férias, de sair em viagem, faça 
a sua doação de sangue. Normalmente, a demanda de sangue em feriados aumenta 
em torno de 30%, e a doação cai em torno de 40%. Daí trabalharmos sempre com 
os estoques no limite. Desse modo, priorizamos o atendimento de urgência (...)”.
A transfusão de sangue é imprescindível não somente no socorro às vítimas de 
graves acidentes, de catástrofes como deslizamentos de terra, inundações etc. A 
dra. Selma explica: “Precisamos, e muito, de doações de sangue no tratamento de 
pacientes que estão em Unidade de Terapia Intensiva; para os que lutam contra o 
câncer que, às vezes, carecem de reposição de sangue; e para os pacientes de trans-
plante de órgãos. No caso de doenças congênitas, temos a hemofilia. Isso sem falar 
nas cirurgias. Nas de grande porte, 60% delas necessitam de transfusão de sangue”.
Segundo o Ministério da Saúde, 3,7 milhões de pessoas doam sangue anualmente 
no Brasil. Está longe de ser o ideal, já que deveríamos ter cerca de 5,4 milhões de 
doadores. Para suprir esse déficit são feitas campanhas de apelo à sociedade. “Te-
mos 1,8% da população brasileira que doa sangue, e a gente deveria estar entre 3% 
e 5%. Faltam componentes sanguíneos para algumas situações específicas”, revela 
a hematologista.
Minutos que salvam: Que essa ação caritativa se torne um hábito saudável e per-
manente, já que é algo que não exige sacrifício algum. “Entre a pessoa chegar a um 
banco de sangue e fazer a sua doação, ela permanece de 40 a 50 minutos no máxi-
mo. O ato em si, propriamente dito, leva apenas 7 minutos”, afirma a dra. Selma.
Inúmeros são os postos de coleta no Brasil. No site www.prosangue.sp.gov.br, você 
encontra vários deles e se informa quanto aos requisitos básicos para ser um doador 
de sangue. Eis nosso contributo no esclarecimento geral a respeito desse importante 
assunto. Doar sangue, gesto que merece o devido apoio de todos, pode ser a própria 
salvação do ofertante amanhã.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Tremembé é Estância Turística há 23 anos 
Tremembé passou a Estância Turística em 1.993 graças aos vereadores, prefeito e 
políticos que cumpriam mandato na época. Tremembé já recebeu muitas verbas do 
estado através do DADE e que foram utilizadas na infra estrutura da cidade. Tem 
gente que não sabe ou não sabia se Tremembé era Estância Turística Religiosa ou 
simplesment4e Estância Turística e que deveria saber, pois, se trata da cidade em 
que tremembeenses vivem em particular políticos que recebem recursos públicos. 
Tremembé é cidade turística que apesar de sua religiosidade não é turística reli-
giosa. Nestes 26 anos de Estância Turística pouco ou nada se fez em benefício do 
turi9smo da cidade, o que na política é comum, pois não se valoriza a conquista de 
gestões anteriores. Tremembé teve coreto na praça e foi tirado, depois foi recons-
truído na intenção de incentivar o turismo e foi e foi novamente tirado, depois foi 
feita uma linda fonte luminosa na outra gestão foi tirada tudo isso acontece porque 
um chefe do executivo tenta desmerecer o que antecessor construiu sem se importar 
com o custo das obras. Já há vários anos foi feita pesquisa para saber quais eram 
os ramos de atividades mais promissores e o resultado foi que estavam na ponta a 
informática e o turismo. E não deu outra hoje tudo se faz através da informática 
e o turismo segue dia a dia se expandindo. Cada cidade acabou descobrindo sua 
vocação, uma religiosa, outra gastronômica, outra pela beleza natural, outra pela 
agricultura, outra por festas famosas, outras com parques aquáticos. Até Itu que 
parecia não ter nada ficou conhecida e visitada após o Simplício que era humorista 
dizer que tudo que tinha em Itu era grande, sem falar que no Texas que é um verda-
deiro deserto se tornou uma das cidades mais visitadas no mundo, para isso basta 
imaginação e criatividade. Nada contra pólo industrial que traz consigo população 
de fora para morar na cidade que sequer tem infra estrutura de saúde (onde se marca 
consulta apenas uma vez por mês) segurança devido às inúmeras ocorrências po-
liciais, abastecimento de água, escolas, maternidade que por falar nisso, não nasce 
mais gente em Tremembé, pois a única maternidade que foi modelo para a cidade 
hoje está fechada e quem quiser ter seu filho que vá para outro lugar. Sem dizer que 
hoje a terceirização é imperante em Tremembé, pois a administração pública não 
está podendo contratar mais ninguém,  porque seus gastos estão no limite. Estamos 
em época de crise, as indústrias estão falindo e o desemprego aumenta a cada dia, 
até mesmo cidades habituadas com parque industrial estão passando por grandes 
dificuldades. Segundo especialistas hoje com a recessão não é ora de se apostar em 
grandes investimentos. Apostar no turismo é tudo que se deve fazer, ainda mais para 
Tremembé que já tem o título de Estância Turística, até porque o homem trocou o 
interesse pelos bens materiais e de consumo optando sim por qualidade de vida, 
conheça Santo Antonio do Pinhal e vai saber do que se fala.
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Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante pra saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quími-
cas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu medico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferen-
tes, portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. 
Além de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um 
sistema de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais 
recursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgâni-
ca são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura 
originais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. 
Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e “in natura”, 
há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de 
suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais 
saudável.

Humor

Um brasileiro entra na delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se o delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo viver em paz.
- Meu senhor, as leis daqui são muito severas e são cumpridas e se o senhor é mesmo 
culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as ruas 
e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele homem, sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, pas-
seata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um pacifista, 
merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da e estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro qual-
quer o abandonaria ali mesmo para ser devorado pelos urubus ou outros animais, pro-
vavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muerto!
- Tudo mentira, esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma 
nação baseada em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje 
todos os irmãos, tornando mais forte e respeitado nossos ideais.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua 
meta. Seja a sua meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para 
fugir da responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que 
você está procurando.
***
Há uma grade confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações passadas. Assim, uma experiência ruim não é um casti-
go, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportunidade de se 
corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para che-
gar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões 
que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Neces-
sárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de 
trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

O duro não é levar chifre, duro mesmo é ter que sustentar a vaca.

Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.

Quando estão muitos, pouco se fala.

Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.

Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.

A razão faz o homem e o entusiasmo o conduz.

Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.

O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.

Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.

Se casamento fosse bom os homens não casavam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

MISCELÂNEA

Vagas disponíveis no 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ca-
raguá (PAT). O interes-
sado deve apresentar os 
documentos pessoais  
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo. 
Auxiliar de vendas, Auxi-
liar administrativo, Auxi-
liar de almoxarifado, Au-
xiliar de balanceamento 
de veículos, Camareira de 

Veja as vagas do PAT
de Caraguá

hotel, Enfermeiro, Esta-
giário de educação física,  
Governanta de hotelaria, 
Instrutor de academia, 
Motorista de furgão, Ope-
rador de retro-escavadei-
ra, Preparador de pintura 
de veículos, Professor de 
física e Vendedor Pracis-
ta. Ressaltamos também 
que as vagas possuem 
perfis específicos com re-
lação à experiência, es-

colaridade, entre outros. 
Podem sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o  
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
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Inverno em Campos do 
Jordão com os melhores

Food Trucks de São Paulo

Música Clássica
aquece o Inverno em 
Campos do Jordão

Os mais saborosos e reconheci-
dos restaurantes sobre rodas da 
capital paulista sobem a serra 
para aquecer ainda mais a tem-
porada de inverno de Campos 
do Jordão. De 1 a 31 de julho, 
os moradores e visitantes da ci-
dade podem provar as delícias 
dos trucks Fava Brasil, Fit Tru-
ck, Fly Burger, Johnny’s Taste, 
Ponto Certo e Rueiro na Festa 
Julina que acontece no Espaço 
Veja São Paulo Campos do Jor-
dão. Os carros fazem parte do 
projeto Food Truck de Confian-
ça Friboi, que tem o objetivo de 
emprestar a confiança da marca 
aos produtos e pratos oferecidos 
nas ruas e, assim, fazer com que 
as pessoas saibam o que real-
mente estão consumindo for de 
casa. 
A entrada ao evento é gratuita. 
Confira abaixo detalhes dos car-
ros:
·         Fava Brasil: leva para 
as ruas comidas com raízes bra-
sileiras preparadas com mui-
ta sabedoria pela chef Juliana 
Meiado, que viajou por vários 
países europeus afim de aprimo-
rar suas técnicas gastronômicas. 
No Brasil, registra passagem 
por restaurantes conhecidos na-
cionalmente como Carlota, Mo-
cotó e Esquina Mocotó.
·         Fit Truck: food truck vol-
tado para opções mais saudá-
veis, com lanches vegetarianos 
e até variações sem glúten e de 
baixo índice calórico.

Mais uma vez a música clássica 
embala o clima frio na monta-
nha.
Entre os dias 02 a 31 de julho 
acontece o Festival de Inverno 
de Campos do Jordão. 
O tradicional evento está em 
sua 47ª edição, e é realizado 
pela Fundação Osesp.
Quem estiver em Campos neste 
período poderá conferir mais de 
80 concertos sinfônicos e de câ-
mara, sendo a maioria gratuitos.
As apresentações contam com 
a participação de renomados 
artistas nacionais e internacio-
nais, e oferecem ao público 
desde música antiga, passando 
pelo repertório clássico, até o 
contemporâneo, com apresenta-
ções diárias.
Os concertos são realizados em 
diversos palcos de Campos do 
Jordão como o Auditório Clau-
dio Santoro e Praça do Capiva-
ri e algumas igrejas. E também 
Sala São Paulo, na capital pau-
lista.
Alunos bolsistas tem a oportu-
nidade de aprender e tocar com 
grandes nomes da música. E 
ainda formam a Orquestra do 
Festival, que realiza aguardadas 
apresentações.
Uma grande novidade deste ano 
é o Grupo de Música Antiga do 
Festival, que se apresenta na ter-
ceira semana do evento, sob a 
regência de Luís Otávio Santos. 
Conheça as Orquestras convi-
dadas para o evento: Sinfônica 
Heliópolis, com Isaac Karabt-

·         Fly Burgers: é o Truck in-
dicado para grupos de amigos, 
casais e famílias que procuram 
uma experiência gastronômica 
memorável. Os hambúrgueres 
são feitos com carnes grelhadas, 
receitas de panificação diferen-
ciadas e harmonizadas com in-
gredientes frescos.
·         Johnny’s Taste: este food 
truck tem visual bastante dife-
rente por ter sido montado em 
um ônibus. Prepara deliciosos 
hambúrgueres, petiscos e sala-
das. Imperdível!
·          Ponto Certo: original 
de Osasco, SP, o food truck é 
especializado em hambúrguer. 
Serve receitas desde o tradicio-
nal cheese salada, até hambúr-
gueres mais elaborados, com 
ingredientes diferenciados.
·         Rueiro: o truck veio para 
participar do movimento de 
ocupação dos espaços urbanos, 
tudo para deixar o ambiente vi-
sitado mais divertido com uma 
comida de boa qualidade.
Serviço: Festa Julina Campos 
do Jordão
Data: de 1 a 31 de julho – sem-
pre as sextas, sábados e domin-
gos
Horário: sexta-feira e sábado, 
das 11h às 23h; domingo, das 
11h às 18h
Local: Espaço Veja São Paulo 
Campos do Jordão
Endereço: Rua Djalma Forjaz, 
26 – Vila Capivari – Campos do 
Jordão Entrada gratuita

chevsky (regente) Filarmônica 
de Goiás, com Neil Thomson 
(regente) e Jean-Louis Steuer-
man (piano)
Sinfônica do Theatro Munici-
pal de São Paulo, com Eduardo 
Strausser (regente) e Nicolau de 
Figueiredo (cravo);
Orquestra Sinfônica da USP, 
com Lavard Skou Larsen (re-
gente e violino)
Orquestra do Theatro São Pe-
dro, com Luiz Fernando Ma-
lheiro (regente), que apresenta 
uma ópera de Britten.
Além das orquestras, também 
tem destaques grupos como: 
Grupo francês Quarteto Dio-
tima, o Violoncelista Christian 
Poltéra, em recital duo com a 
violinista Karen Gomyo; o vio-
loncelista Pieter Wispelwey, em 
recital solo, tocando a integral 
das Suítes de Bach; e a estreia do 
grupo de Cellos da Osesp, em 
dois recitais. E muitos outros. 
Ingressos: Os concertos na 
Praça do Capivari, na Igreja de 
Santa Terezinha, na Capela do 
Palácio do Governo e na Sala 
do Coro (na Sala São Paulo) 
são todos gratuitos. Os concer-
tos pagos no Auditório Claudio 
Santoro e na Sala São Paulo te-
rão ingressos à venda a partir de 
06 de junho, pela Ingresso Rápi-
do, com valores entre R$22,00 e 
R$88,00.
Veja a programação no site do 
Festival de Inverno de Campos 
do Jordão.
Foto: Cristiano Tomaz
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Parabéns Pindamonhangaba pelos 
seus 311 anos em 10 de Julho

Não se sabe exatamente quando 
o local, uma simples paragem, 
passou a ser chamado de PIN-
DAMONHANGABA, nome 
indígena que significa “lugar 
onde se fazem anzóis”. Data do 
final do século XVI a ocupa-
ção da área onde hoje se situa 
Pindamonhangaba. O primei-
ro morador, que ganhou terras 
no local e implantou sítio com 
ranchos e pastaria, foi João do 
Prado Martins, em 1643.
A “paragem” estava fadada a 
se desenvolver rapidamente, já 
que suas terras eram excelentes; 
o clima ameno e sua posição ge-
ográfica a tornavam passagem 
obrigatória dos viajantes que se 
deslocavam de São Paulo para 
Minas Gerais através do Vale do 
Paraíba. Por volta de 1680, Pin-
damonhangaba já era um povo-
ado, vinculado ao Termo (Mu-
nicípio) de Taubaté. Data dessa 
época a construção do primeiro 
templo, a capela de Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, no lu-
gar onde hoje fica a Praça Padre 
João de Faria Fialho.

Em 10 de julho de 1705, o po-
voado recebeu foros de vila, por 
ato da Rainha Dona Catarina, 
ficando, portanto, politicamen-
te emancipado de Taubaté. Por 
isto, o Dez de Julho é a data 
magna de Pindamonhangaba, 
que não tem uma data de funda-
ção, mas sim de emancipação. 
Durante o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamonhanga-
ba uma atividade agropastoril, 
com predominância da cultura 
de cana-de-açúcar e a produção 
de açúcar e aguardente, em en-
genhos.
Durante o período do café no 
Brasil, a cidade viveu sua fase 
de maior brilho e se destacou no 
cenário nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Município 
a partir dos anos de 1820. Duas 
décadas após, Pindamonhanga-
ba se tornou um grande centro 
cafeeiro, apoiado em suas terras 
férteis e na mão-de-obra escra-
va. Nessa época, foram constru-
ídos o Palacete 10 de Julho, o 
Palacete Visconde da Palmeira, 
o Palacete Tiradentes, a Igreja 

São José e outros grandes ca-
sarões. A Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, cons-
truída nos primeiros anos dos 
1700, foi remodelada, ganhan-
do sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que ga-
nhou do cronista e poeta Emílio 
Zaluar o título de “Princesa do 
Norte”, foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de abril de 
1849. O ciclo do café extinguiu-
se no final da década de 1920, 
não tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão das 
terras, a libertação dos escravos 
e a crise econômica mundial. A 
partir daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se apoiar 
na constituição de uma impor-
tante bacia leiteira, em extensas 
culturas de arroz e na produção 
de hortigranjeiros. Foi uma épo-
ca de pequeno crescimento eco-
nômico, que se estendeu até o 
final da década de 1950, quando 
o Município entrou no ciclo pré
-industrial. O período de 1970 a 
1985 foi, para Pindamonhanga-
ba, uma fase de crescimento in-
dustrial extremamente acelera-
do, que mudou, profundamente, 
a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pindamonhan-
gaba - lugar onde se fabricam 
anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve uma 
fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR : João 
do Prado Martins
EMANCIPAÇÃO: 10 de julho 
de 1705.

Sobrancelhas
Top Design com nova 
unidade em Tremembé

 Venha conferir esta 
novidade, que promete 
deixar todas vocês ainda 
mais lindas e ganhe um 
cartão de desconto.
E nova loja em Tremem-
bé na rua Bom Jesus, 177, 
Tel.: (12) 3672-5871 (em 
frente a lotérica). E tam-
bém atende sem hora mar-
cada. 
 Em Pinda no Sho-
pping Pátio Pinda na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
650, Tel.: (12) 3527-3327.

MICROPIGMENTAÇÃO

O que é:  A micropigmentação  pode ser realizada em sobrancelhas, olhos, boca, aréola de mamas  
entre outros locais do corpo, já a micropigmentação de Sobrancelhas tem duração média de 8 a 12 
meses,  pois sua permanência vai depender da técnica utilizada (COMPACTA, ESFUMADA, OM-
BRÉ  ou FIO A FIO), aliada ao visagismo  (conjunto de técnicas usadas para valorizar a beleza de 
um rosto),   é possível chegar ao DESIGN (desenho) ideal para cada tipo de rosto, valorizando muito 
a expressão e rejuvenescendo muito o olhar.
Diferenças entre:  tatuagem, maquiagem definitiva e MICROPIGMENTAÇÃO:

No caso da tatuagem, a camada atingida pelo pigmento é a derme, a camada mais profunda da pele.  
Nessa camada não há renovação celular, sendo assim, o pigmento não sai com o passar do tempo. Já 
na maquiagem definitiva, que era utilizada  antigamente, usava-se recursos da tatuagem para fazer a 
implantação de pigmentos.  Sendo assim caiu em desuso, por se tratar de um efeito muito artificial 
e causando degradação de cor devido ao uso de tinta para tatuagem (que são extremamente concen-
tradas).  Já a MICROPIGEMNTAÇÃO é realizada com auxílio de um dermógrafo de baixa rotação, 
com agulhas mais delicadas, pigmento menos concentrado  (para não causar um efeito muito denso) 
e a implantação deve ser feita na epiderme (camada mais superficial da pele, que com o passar do 
tempo sofre a renovação celular e com isso o pigmento sai gradativamente),  por isso podemos 
chamar a micropigmentação de maquiagem permanente ou de longa permanência,  já no exterior  é 
conhecida pela sigla:  PMU (PERMANENT MAKEUP)
As diferentes técnicas de micropigmentação: A técnica de compactação resulta em uma sobrancelha 
mais marcada e duradoura. Já a esfumada ou ombré (sombreado) tem sua durabilidade menor, po-
rém é mais natural. No método de fio a fio 3D, o resultado final fica muito próximo ao do pelo real. 
E hoje contamos com a técnica MICROBLADING que proporciona fios ainda mais precisos e finos.
São muitas as possibilidades de deixar as sobrancelhas perfeitas utilizando as técnicas de micropig-
mentação.  Importante ressaltar que o cliente deve procurar sempre por um profissional capacitado e 
com boas indicações  de trabalhos anteriores,  se o ambiente e o profissional oferecem  biosseguran-
ça ( para prevenir infecções  cruzadas de HIV, HEPATITE C entre outras doenças) .  
Na empresa SOBRANCELHAS TOP DESIGN você encontra profissionais capacitados e com a 
biossegurança garantida pela responsável técnica Cristina Mello, graduada em enfermagem e pós 
graduada em auditoria e qualidade Hospitalar  (Centro Universitário São Camilo-SP),  Micropig-
mentadora formada pela Fujii – SP, especialização em fios hiper-realistas com certificado interna-
cional.
ANTES E DEPOIS:     MICROBLADING

ERRATA

Na edição 1727 de nosso jornal mensal do mes de maio de 2016,
foi publicado uma matéria sobre a Sobrancelhas Top Design de Tremembé

com o título escrito “Sombrancelhas” e o correto é “Sobrancelhas”.

Prefeitura de Pinda
entrega reforma da  
“Quadra Coberta”

 A Prefeitura de Pin-
damonhangaba entregou, 
nessa terça-feira a refor-
ma do Ginásio de Esportes 
Manoel César Ribeiro, a 
conhecida “Quadra Co-
berta”. Para comemorar a 
data, diversas atividades 
serão desenvolvidas.
 Foi realizada uma 
apresentação com a equi-
pe de coreografia da me-
lhor idade e, na sequência, 
serão realizados os jogos 
das finais da Copa Salonão 
Sub 12. O primeiro jogo, 
marcado para as 20 horas, 
será a disputa de tercei-
ro e quarto lugares, entre 

o Alvi Verde e o Crian-
ça Primeiro Passo C. Em 
seguida, a final, marcada 
para as 20h45, disputa do 
título entre o Criança Pri-
meiro Passo e a Associa-
ção Atlética Ferroviária.
 Melhorias rea-
lizadas: O investimen-
to total nas obras da 
Quadra Coberta foi de 
R$1.180.006,29. No local, 
foram realizadas a troca de 
100% da cobertura, com 
substituição por estrutura 
metálica, incluindo troca 
das estruturas originais. 
Além das instalações hi-
dráulicas nos banheiros e 

vestiários, que também re-
ceberam reforma.
Primeiro ginásio coberto 
de Pindamonhangaba, o 
local teve, na parte inter-
na, reforma dos vestiários, 
banheiros, salas de depósi-
to e cantina, além da troca 
geral do piso. Na quadra, 
foi instalado piso vinílico, 
igual ao da quadra do Alto 
Tabaú.
Na área externa, o projeto 
contempla ainda a amplia-
ção do espaço da cancha 
de bocha e construção de 
galpão de 180m² no gra-
mado dos fundos da qua-
dra.
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Paratletas de Caraguá  
conquistam medalhas no 
Campeonato Paulista de 

Atletismo e Natação 

Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso recebe  

recapeamento de asfalto 
em Pinda

 Os paratletas do 
Programa de Apoio e In-
centivo ao Esporte 
Paraolímpico (Paiep) 
faturaram 19 medalhas 
para Caraguá, no Campeo-
nato Paulista de Atletismo 
e Natação para Pessoas 
com Deficiência (PcD). As 
disputas foram no sábado 
(18/06/2016), no Centro 
Paraolímpico Brasileiro, 
em São Paulo.
 Na natação foram 
11 medalhas, seis de ouro, 
quatro de prata e uma de 
bronze. No atletismo 
foram oito medalhas, duas 
de ouro, quatro de prata e 
duas de bronze.
 A nadadora Ana 
Maria Laurindo faturou 
ouro nos 100m borboleta e 
100m costas, e prata nos e 
200m medley. 
 Débora Ferreira 
conquistou três medalhas 
de ouro nos 50m borbo-

 O segundo trecho 
da Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso – do pé 
do viaduto central até pro-
ximidades do bairro Ouro 
Verde –, recebe, nesta se-
mana, o recapeamento de 
sua pavimentação. A obra 
teve início nesta segunda-
feira (27), com o início da 
fresagem do asfalto, que 
vai preparar a via para 
receber a massa asfáltica.
 O recapeamen-
to propriamente dito está 
previsto para ser iniciado 
nesta terça-feira 

leta, 50m livre e 100m 
peito. Os homens também 
tiveram excelentes resul-
tados. O atleta Jefferson 
Silva levou prata nos 50m 
borboleta e bronze 100m 
peito; Adalberto Roma-
no ouro nos 50m costas; 
e Tiago dos Santos, prata 
nos 200m medley e 100m 
peito. Os técnicos respon-
sáveis pelo treinamento 
dos nadadores são Thiago 
Intrieri e Rosângela Silva.
 No atletismo, Da-
niel Juvenildo foi de prata 
nos 1.500m para cadeiran-
tes; Álvaro Alencar prata 
nos 100m e 400m (corri-
da); Cristiane de Siqueira 
prata no arremesso peso; 
Eliano Lucas prata no lan-
çamento de glub (pino de 
madeira) e no lançamento 
de disco. 
 O destaque ficou 
com Micheli Castilho que 
conquistou ouro no lan-

(28) ou quarta-feira (29) e 
tem previsão para ser fina-
lizado na próxima semana. 
Durante o recapeamento, 
trechos da avenida serão 
interditados, conforme o 
andamento do serviço.
 A intenção da Pre-
feitura é evitar fechar a 
avenida, deixando sempre 
meia pista para que o trân-
sito não seja prejudicado. 
A equipe dos agentes 
municipais de trânsito dará 
o apoio necessário durante 
essas interdições, para que 
o fluxo de veículos sofra 

çamento glub (pino de 
madeira) e no lançamento 
de disco - primeira mulher 
brasileira a competir na 
categoria F51 (atletas que 
competem em cadeira por 
causa de sequelas da Poli-
mielite, lesões medulares 
ou amputações).
 O coordenador 
do Paiep, Felipe Leite, 
disse que o desempenho 
da equipe de paratletas 
tem crescido a cada ano 
desde que o programa 
iniciou em 2013. “Prati-
camente todos os atletas 
conquistaram o pódio.  
 E os que não con-
quistaram também progre-
diram em suas performan-
ces individuais”, afirmou.
 O Paiep é uma 
iniciativa do Governo Mu-
nicipal de Caraguá, por 
meio da Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso.

o menos possível com as 
alterações.
 Segundo os res-
ponsáveis pela empresa 
terceirizada que está reali-
zando o serviço, serão f
eitos desvios conforme 
cada trecho for recapeado.
 Importante desta-
car que as obras serão 
realizadas durante o dia 
todo, ou seja, a partir das 
7 horas até cerca de 18 ho-
ras, dependendo da 
quantidade de massa 
asfáltica utilizada naquele 
dia. 

Prefeitura de Taubaté  
entrega novo Sistema  

Viário Sul do município

 A Prefeitura de 
Taubaté inaugurou nesta 
semana o novo túnel e as 
marginais do Sistema Vi-
ário Sul, próximo ao Via 
Vale Garden Shopping. 
As obras foram feitas em 
parceria com o shopping, 
e contemplam a extensão 
e requalificação das mar-
ginais da Av. Dom Pedro 
I e Av. Bandeirantes e a 
construção de um novo 
túnel sob a Rodovia Pre-
sidente Dutra. As vias 
ganharam asfalto novo, 
sinalização de solo e pla-
cas, além das ciclofaixas. 
A principal alteração será 
a inversão de sentido do 

túnel Daruma, que passará 
a seguir sentido Av. Inde-
pendência.  O novo túnel 
terá sentido contrário, da 
Av. Bandeirantes para a 
Av. Dom Pedro I. A Ave-
nida Bandeirantes foi es-
tendida, do Frango Assado 
até o novo túnel, para que 
fosse possível o acesso. As 
duas marginais passarão 
a ser mão única no trecho 
entre os dois túneis. Para 
o motorista que está vin-
do pela Av. Bandeirantes 
e for acessar o novo túnel 
será permitido o acesso à 
esquerda, pois o trecho do 
túnel em diante será mão 
dupla, para não prejudicar 

o acesso dos trabalhadores 
da região. Essas melhorias 
fazem parte do projeto ini-
cial de alterações várias da 
Prefeitura, que foi iniciado 
em 2013 com a implan-
tação de sentido único na 
Av. Independência. Com 
o projeto concluído, fica 
formado o corredor viá-
rio sul, ligando a região 
sul para o Centro e outros 
municípios como Pinda-
monhangaba e Tremembé, 
passando pela Av. Inde-
pendência, Rua Dr. Emí-
lio Winther, Rua XV de 
novembro e Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, tudo 
um uma única reta.
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Chegada do inverno exige 
cuidados extras com a saúde

Confira algumas dicas da 
Secretaria de Estado da 
Saúde para evitar compli-
cações causadas pelo frio.
Nas últimas semanas, São 
Paulo vem enfrentando 
frio intenso decorrente de 
uma massa polar que atin-
giu todo o Estado. Com 
a chegada do inverno, os 
cuidados com a saúde de-
vem ser redobrados.
Além de resfriados, o cli-
ma frio aumenta a possi-
bilidade de ocorrência de 
crises em pacientes com 
doenças respiratórias crô-
nicas como asma, doença 
pulmonar obstrutiva crô-
nica (DPOC) e rinite, entre 
outras.
“Algumas medidas sim-
ples podem ajudar a mi-
nimizar os danos ocasio-
nados por essa estação do 
ano”, afirma Fabio Mu-
chão, pneumologista do 
AME (Ambulatório Mé-
dico de Especialidades) 
“Luiz Roberto Barradas 
Barata”, em Heliópolis.
A Secretaria de Estado da 
Saúde relacionou algu-
mas dicas de prevenção 

para manter a saúde em 
dia, evitando resfriados e 
outras enfermidades mais 
graves.
·         Agasalhar-se bem, 
principalmente ao sair na 
rua;
·         Evitar exercícios 
físicos ao ar livre em dias 
muito frios e secos;
·         Evitar banhos pro-
longados ou com água 
muito quente, que provo-
cam ressecamento da pele;
·         Usar soro fisioló-
gico para hidratar olhos e 
narinas;
·         Ao usar aquecedo-
res, é importante manter 
uma fonte de umidificação 
do ambiente em paralelo 
(recipientes com água, to-
alhas molhadas, umidifi-
cadores);
·         Manter ao menos 
uma fonte de ventilação 
em locais fechados para 
facilitar a circulação do ar 
e diminuir a concentração 
de vírus, bactérias, mate-
rial particulado e alérge-
nos no ambiente;
·         Deve-se, também, 
lavar e secar bem mantas, 

cobertores e blusas guar-
dadas por muito tempo em 
armários;
·         Atenção ao sol. Mes-
mo com o frio é importan-
te manter o cuidado com o 
sol, utilizando protetores.
·         Tome muito cuidado 
com o acesso de crianças 
pequenas à cozinha. Evite 
que brinquem neste am-
biente, atraídas pelo calor. 
Líquidos e panelas quentes 
causam graves acidentes. 
Em caso de queimadura, 
a orientação é buscar aten-
dimento médico imediata-
mente;
·         Evitar o uso de fogo 
para aquecer ambientes, o 
que também pode provo-
car graves acidentes.
Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo
Assessoria de Imprensa
(11) 3066-8701 / 8702 / 
8707 / 8708 / 8709 / 8712 / 
8253 / 8337 / 8064
saudespimprensa@gmail.
com / saudeemacao.blogs-
pot.com
twitter.com/saudespim-
prensa
facebook.com/spsaude
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Escolas vão apresentar 
mostra de educação  

ambiental

 O projeto Ecoviver 
vai realizar mostra de edu-
cação ambiental em seis 
escolas de Caçapava nos 
dias 28, 29 e 30 de junho. 
A mostras consiste em 
uma peça teatral com tema 
sobre sustentabilidade.
 As apresentações 
nas escolas municipais de 
ensino fundamental obe-
decem ao seguinte 
calendário: terça-feira, 28, 
Professora Hermengarda 
Rodrigues Braga (Pieda-
de) às 13h30 e Reverendo 

Professor Eliel de Almeida 
Martins (Jardim Borda da 
Mata) às 15h.
 Quarta-feira, 29, 
será na escola Durvalina 
Costa da Silva (Germana) 
às 14h e Professora Zélia 
de Castro Marques (Caça-
pava Velha) às 16h. 
 Na quinta-feira, 
30, as apresentações se-
rão na escola Doutor Raif 
Mafuz (Santa Luzia) às 
8h e Professor Lindolfo 
Machado (Vila Santos) às 
10h.

 As apresentações 
são abertas à comunidade.
O projeto Ecoviver é uma 
parceria entre Ministério 
da Cultura e o Grupo Eco 
Rodovias, com o apoio da 
secretaria da educação do 
Município de Caçapava. 
Financiado pela Lei Roua-
net de incentivo à cultura, 
sem custos para o muni-
cípio, o Ecoviver envolve 
professores, alunos e co-
munidade no objetivo de 
gerar atitudes positivas em 
relação ao meio ambiente.

Monreale Hotels está entre 
as opções de hospedagem 
na cidade de São José dos 

Campos para as férias
 O Monreale São 
José dos Campos come-
mora um ano de atuação 
neste mês de Junho, o mais 
novo hotel da Rede Mon-
reale  - reconhecida pelo 
atendimento diferenciado, 
charme e personalidade. 
A unidade passou por pe-
quenas alterações desde a 
sua inauguração a fim de 
garantir mais conforto e 
comodidade aos hóspedes. 
Localizado próximo ao 
centro da cidade, o Monre-
ale está entre as opções de 
hospedagem para as férias 
que se aproximam.
 Segundo Flavio 
Delgado, diretor da rede 
de hotéis, a cidade é ex-
celente para passear nesta 
época do ano, pois une cul-
tura, tradição e tecnologia. 
“Os visitantes não podem 
deixar de conhecer a igre-
ja Matriz, inaugurada em 
1934, localizada no marco 
zero da cidade;  a Igreja 
São Benedito - construí-
da em 1870 e o primeiro 
Museu de Arte Sacra de 
São José dos Campos- ins-
talado na Capela Nossa 
Senhora da Aparecida -  o 

lugar  possui um acervo 
composto por imagens, 
parâmetros, objetos litúr-
gicos, oratórios, livros re-
ligiosos, bandeiras de pro-
cissão, entre várias outras 
peças”, afirma Delgado.
 O Parque Santos 
Dumont é a programação 
ideal para a família, exi-
be belíssima área verde, 
conta com pista de ska-
te, playground, equipa-
mentos de ginástica, pista 
para caminhada,árvores 
frutíferas, quiosques com 
churrasqueiras, jardim ja-
ponês e lago com peixes. 
É um Parque temático que 
contém réplicas de avi-
ões e foguetes.Já  oEspa-
ço Cultural São Benedito 
“ Galeria Helena Kalil”, 
inaugurado em 2003, ofe-
rece  áreas coberta e exter-
na dedicadas à exposições 
de trabalhos de artistas 
plásticos da cidade. Além 
disso, são realizadas ofi-
cinas culturais de aqua-
rela, desenho e gravura.  
  Outra opção é o 
Parque Vicentina Aranha, 
onde os visitantes podem  
caminhar e apreciar um 

belo espaço arborizado e 
cheio de histórias.
Para os amantes de boa 
música, a Orquestra Ba-
chiana Filarmônica Sesi se 
apresentará até o dia 27 de 
julho, no Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx, palco 
nos Jardins da Residência 
Olivo Gomes. No reper-
tório, estão composições 
clássicas de Beethoven, 
Mozart, Gluck, Hadjidakis 
e Theodorakis.
 O Monreale São 
José dos Campos dispõe 
de 155 apartamentos com 
decoração clássica e aca-
bamento diferenciado. 
Todos contam com ar con-
dicionado, internet wire-
less gratuito, TV a cabo, 
frigobar e cofre. Além dis-
so, disponibiliza salas para 
reuniões e eventos, Fitness 
Center e piscina.
 A cidade está lo-
calizada estrategicamente 
entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, próxima as praias 
do litoral norte, Campos 
de Jordão, Aparecida do 
Norte e outros destinos 
turísticos do Vale do Para-
íba.

Aviso de recurso – A P.M. de S. L. do Paraitinga torna público que foi interposto recurso referente 
ao Pregão nº 028/2016 - Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de 
serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares – sólidos e químicos. Desta 
forma, inicia-se o prazo de 03 dias úteis para a apresentação das contrarrazões, por parte dos interes-
sados, contando-se o prazo a partir da data da presente publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de Pregão 
N°031/2016. Objeto: Registro de preços para aquisição de Kits de Uniformes Escolares. Inicio da 
Sessão: 13/07/2016 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – 
Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - A P. M. de S. L. do Paraitinga COMUNICA A SUS-
PENSÃO DO PREGÃO (PRESENCIAL) n° 027/2016, Ref. a Registro de Preços para aquisição de 
Cestas Básicas, tendo em vista solicitação de esclarecimentos encaminhada pela empresa TCBase 
Comercial Ltda., sendo publicado após análise, posteriormente, novo edital. São Luiz do Paraitinga, 
01 de julho 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.

Prefeito Antonio Carlos é 
homenageado com Prêmio 

WOCA 2016
 O prefeito de Cara-
guá, Antonio Carlos, rece-
beu no dia 25 de junho, o 
WOCA – World Company 
Award 2016, em Moscow, 
na Rússia. A premiação re-
conhece empresas, empre-
sários e melhores práticas 
de negócios com abran-
gência internacional.
  “É uma honra 
ser homenageado com o 
WOCA. Esse prêmio re-
conhece Caraguatatuba 
como uma cidade com 
enorme potencial turístico. 
Estamos trabalhando para 
desenvolver o turismo sus-
tentável e assim garantir o 
desenvolvimento local”, 
afirmou o prefeito.
  O governador de 
São Paulo, Geraldo Al-
ckmin, o secretário de 

Educação, José Renato 
Nallini, a secretária do 
Meio ambiente, Patrícia 
Iglecias, também foram 
homenageados juntamente 
com outras autoridades e 
empresários.
  O prefeito também 
participou do fórum de 
Negócios Brasil-Rússia, 
que reuniu empresas rus-
sas e brasileiras para dis-
cutir idéias e oportunida-
des entre os dois países. 
Durante o encontro ele 
apresentou o programa de 
incentivos para investido-
res da prefeitura de Cara-
guá.
  A relação entre 
Brasil e Rússia, como par-
ceiros estratégicos, tem se 
intensificado nos últimos 
anos em diversas áreas.

  A programação 
contou com palestras, reu-
niões e visitas a empresas 
e entidades russas, com o 
intuito de estabelecer co-
nexões direcionadas à re-
alização de futuros negó-
cios.
  O fórum de negó-
cios foi liderado pelo pre-
sidente da Desenvolve SP, 
Milton Luiz de Melo San-
tos e contou com a 
participação de Antonio 
José Vallim Guerreiro, 
embaixador do Brasil na 
Rússia; Sergey Ryabkov, 
vice-ministro das Rela-
ções Exteriores da Federa-
ção Russa; João Sampaio, 
presidente do Conselho 
Empresarial Brasil-Rús-
sia; José Renato Nalini, 
entre outros. 

33º Jogos Abertos da  
Juventude entram na reta  

final em Caraguá 
 Caraguatatuba, 28 
de junho de 2016.
A 33ª edição dos Jogos 
Abertos da Juventude – 
Final Estadual (“Jogui-
nhos”) termina na próxi-
ma sexta-feira (1º), com as 
decisões do basquetebol, 
futebol de campo, futsal, 
handebol, tênis de mesa e 
voleibol no período da ma-
nhã, em várias regiões do 
município. Ao todo, 4.227 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos dirigentes e árbitros 
de 147 cidades participam 
do evento.  A cerimônia de 
encerramento será na par-
te da manhã, após as finais 
do basquete, no Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug), no 
Jardim Britânia.
As equipes de Caraguá e 
Assis empataram em 1 a 
1, na tarde de terça-feira 
(28), no campo do Barran-
co Alto. Os donos da casa 
enfrentam Franca nesta 
quarta-feira (29), às 14h, 
no mesmo local. Cara-
guatatuba depende de um 
empate para se classificar 
para a semifinal.
Na segunda-feira (27), São 
José dos Campos venceu 
Caraguá por 75 a 8, no 
basquete feminino. Assis 
ganhou de Barretos por 73 
a 63. No basquetebol mas-
culino, Presidente Pru-
dente derrotou Piracicaba 
por 58 a 35. São José dos 
Campos conquistou uma 
vitória sobre Tupã por 91 
a 38. Franca ganhou de 
Mogi das Cruzes por 64 a 
44. No futebol masculino, 
Caraguá venceu Ubatuba 
por 2 a 0. Cotia e Piraci-
caba empataram em 0 a 
0. A partida entre Assis e 

Franca terminou em 0 a 0. 
Sorocaba derrotou Agudos 
por 3 a 2.
 As disputas das 
damas, ginástica artística, 
ginástica rítmica, judô, na-
tação tênis e vôlei de praia 
ocorreram entre os dias 24 
a 28 de junho, em várias 
praças esportivas do mu-
nicípio. Os horários e re-
sultados das competições 
podem ser conferidos no 
site www.jogosjuventude.
caraguatatuba.sp.gov.br. A 
Secretaria de Esportes fica 
na Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. O tele-
fone é o (12) 3885-2200.
 Até o dia 1º de ju-
lho, cerca de 3,5 mil atle-
tas das Diretorias Regio-
nais de Esporte e Lazer 
de Araçatuba, Araraquara, 
Barretos, Bauru, Campi-
nas, Franca, Grande São 
Paulo, Marília, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José dos Cam-
pos, São José do Rio Preto 
e Sorocaba terão passado  
por Caraguá.   
Os 33º Jogos Abertos da 
Juventude – Final Estadu-
al são uma realização da 
Secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Cara-
guatatuba.
  Locais das Compe-
tições
  Basquetebol, Fu-
tebol e Encerramento: 
Centro Esportivo Muni-
cipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug) –Av. José Hercu-
lano, 50 – Jardim Britânia 
– Tel: (12) 3885-2200
  Basquetebol: Gi-
násio do Massaguaçu – 
Rua: Regina Margareth, 

400 – Bairro Massaguaçu
  Futebol: Campos 
do XV de Novembro – 
Avenida Siqueira Campos 
– Centro/ Barranco Alto 
– Rua: José Caetano de 
Oliveira – Barranco Alto/ 
Poiares – Avenida Mato 
Grosso – Indaiá/ Por-
to Novo – Avenida José 
Herculano – Porto Novo/ 
Morro do Algodão – Tra-
vessa Cinco, 75 – Morro 
do Algodão/ e Cemug – 
Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia – Tel.: 
(12) 3885-2200
  Futsal: Ginásio do 
Tinga – R. Denilza Sebas-
tiana dos Santos, 75 – Tel.: 
(12) 3882-6681/ Ginásio 
da Olaria Av. Marginal 
Ipiranga, 17 – Tel.: (12) 
3883-6368
  Handebol: Ginásio 
Morro do Algodão – Tra-
vessa Cinco, 75 – Tel.: 
(12)3888-4170/ Ginásio 
do Perequê-Mirim – R. 
Pedro Gonçalves Leite, 
685 – Tel.: (12) 3887-6775
  Tênis de Mesa: 
Ginásio do Barranco Alto 
– José Domingos Cardoso, 
248 – Tel.: 3887-9810
  Voleibol: Giná-
sio do Barranco Alto – R. 
José Domingos Cardoso, 
248 – Tel.: 3887-9810/ 
Ginásio do Poiares. R. 
Joaquim José da Silva 
Xavier, nº180 – Tel.: (12) 
3887-8781/ Ciase Traves-
são R. Henrique Maximi-
liano Coelho Neto, nº 100 
– Tel.: (12) 3887-9431
  Xadrez: CCTI 
(Centro de Convivência 
da Terceira Idade) Estrela 
do Mar - Alameda dos Ci-
prestes, 145 – Cidade Jar-
dim

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 27, Termo nº 6323
Faço saber que pretendem se casar EANE PEREIRA FEITOSA e CÍNTIA HELENA FERMINO, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Penedo - AL, nascido em 2 de agosto de 1978, de profissão representante comercial, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 187, Jardim 
Bom Jesus, nesta cidade, filho de VALDICE PEREIRA FEITOSA, de 65 anos, nascida na data de 18 de 
setembro de 1950, residente e domiciliada em Guaratinguetá/SP, natural de Igreja Nova/AL. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 6 de março de 1987, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ APARECIDO FERMINO, falecido em Tre-
membé/SP na data de 15 de abril de 1997 e de MARGARIDA DA SILVA FERMINO, de 60 anos, nascida 
na data de 17 de novembro de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Monteiro Lobato/
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. 



página 11A GAzetA dos Municípios30 de junho de 2016

Esportes: disputas
‘castigam’ pernas,

tornozelos e joelhos
Especialista diz que resso-
nância magnética contri-
bui muito para diagnóstico 
e tratamento de atletas.
Em época de vários tor-
neios esportivos e às vés-
peras das Olimpíadas Rio 
2016 – onde serão disputa-
dos 42 esportes olímpicos 
– não dá para negligenciar 
a saúde dos atletas, prin-
cipalmente daqueles mais 
expostos a lesões, como 
jogadores de futebol, de 
vôlei e de outros espor-
tes coletivos. As regiões 
mais afetadas são as per-
nas, tornozelos, coxas, 
braços e pés. De acordo 
com o médico radiologis-
ta Lenio Gávio, diretor da 
Axial Medicina Diagnósti-
ca (MG), além de a resso-
nância magnética detectar 
lesões com muita preci-
são, às vezes o estudo ra-
diográfico de um membro, 
comparando-o com o lado 
oposto, é fundamental para 
diagnosticar alterações do 
desenvolvimento ou ainda 
patológicas.
“As imagens de ressonân-
cia magnética são criadas 
com o auxílio de um mag-
neto e um computador, 
mas somente a parte a ser 
examinada é devidamen-
te posicionada no equi-
pamento. Determinados 
casos podem necessitar 
de contraste (não iodado) 
para que o médico solici-
tante possa avaliar as ima-
gens com mais informa-
ções. O exame completo 
tem duração média de 30 
minutos e continua sen-
do muito importante que 
o paciente leve imagens e 
resultados anteriores para 
efeito comparativo”, diz o 
médico.

Gávio destaca o papel da 
ressonância magnética na 
hora de o médico orto-
pedista definir o tipo de 
tratamento mais indicado 
para o atleta. “Esse exame 
oferece a melhor defini-
ção possível para fazer o 
diagnóstico da lesão, bem 
como determinar sua ex-
tensão e nível de compro-
metimento. Solicitado por 
ortopedistas e médicos do 
esporte geralmente após 
um exame físico e clíni-
co, é fundamental tanto 
no diagnóstico quanto no 
acompanhamento da recu-
peração do paciente. Além 
disso, as imagens da resso-
nância é que vão determi-
nar se o tratamento mais 
indicado será conservador 
ou cirúrgico”.
Atletas profissionais se ar-
riscam a sofrer lesões toda 
vez que treinam ou com-
petem. Sendo assim, não é 
surpresa alguma saber que 
estão entre os profissionais 
que mais se machucam. 
Geralmente, a cada dez 
atletas em atividade, dois 
se machucam. Ou seja, se 
machucar faz parte do es-
porte. A diferença é que, 
hoje em dia, as lesões têm 
mais visibilidade tanto 
dentro dos times, quanto 
por parte da mídia – repre-
sentando não só o afasta-
mento do jogador, quanto 
um prejuízo para o clube. 
“Quanto mais cedo forem 
realizados os exames de 
imagem, mais cedo tam-
bém o atleta é diagnostica-
do, tratado e pode voltar a 
disputar pelo time – além 
de cumprir toda a agenda 
dos patrocinadores”, diz 
Gávio. 
O médico também destaca 

as lesões de repetição. “Há 
basicamente dois tipos de 
lesão: a aguda, causada 
por episódios traumáticos 
como fraturas, torções, 
rompimento de ligamen-
to, distensões musculares 
etc., e a outra é a lesão 
por repetição.  Essas são 
ainda mais frequentes e 
muito mais sutis, por isso 
representam um desafio 
maior para a medicina 
diagnóstica. Elas resultam 
de movimentos repetitivos 
que acabam causando mi-
crotraumas em tendões, 
ossos e articulações. Nes-
te grupo, os atletas mais 
prejudicados são os joga-
dores de tênis, nadadores 
e maratonistas. Também é 
muito comum o atleta que 
está retornando à prática 
do esporte não perceber 
que está treinando além da 
conta – geralmente, para 
recuperar o tempo em que 
ficou afastado – e ser aco-
metido por uma lesão de 
estresse repetitivo. Seja 
qual for a causa, é sempre 
muito importante que os 
atletas contem com uma 
equipe técnica que avalie 
se está treinando de modo 
incorreto, se arriscando a 
sofrer uma lesão”.
Fonte: Dr. Lenio Gávio, 
médico radiologista, di-
retor da Axial Medicina 
Diagnóstica – que há um 
ano inaugurou a unidade 
One Stop Shop em Minas 
Gerais, permitindo aos 
praticantes de atividades 
físicas realizarem todo 
tipo de exame voltado ao 
esporte num único lugar, 
com laboratório, diagnós-
tico por imagem e check
-up esportivo completo. 
www.axialmg.com.br

Poupatempo Caraguatatuba 
implanta coleta biométrica 

para RG

Prefeitura promove  
formatura para  

400 alunos do Inatep

Cidadãos não precisam 
mais levar foto 3X4 para 
atendimentos da Carteira 
de Identidade na unida-
de. A partir desta sema-
na, o Poupatempo de Ca-
raguatatuba oferece um 
novo sistema de coleta  
biométrica, que elimina 
a necessidade de o cida-
dão levar fotos 3x4 para 
fazer a Carteira de Iden-
tidade. A assinatura no  
documento também pas-
sa a ser eletrônica, assim 
como as impressões digi-
tais, que agora não sujam 
mais os dedos de tinta.
A coleta da foto, assi-
natura e digitais é fei-
ta na hora, sem custo  
adicional ao cidadão. A 

 A Prefeitura de 
Ubatuba promoveu no úl-
timo sábado (25/6) uma 
formatura para cerca 
400 pessoas que conclu-
íram cursos educacio-
nais e profissionalizantes 
do Instituto Nacional de 
Treinamento Técnico e 
Profissionalizante (Inatep) 
oferecidos por entidades 
conveniadas com a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Social.
 Secretária da pas-
ta, Mariangela Bezerra 
comemorou o sucesso da 
iniciativa, que segundo 
ela resgata a cidadania, 
a auto-estima e amplia 
possibilidades. “Um bom 
conhecimento técnico au-
menta significativamente 
as chances no mercado de 
trabalho. Nossa prioridade 
foi investir em gente”, co-
menta Mari.
 “A união entre uma 
administração pública que 
oferece oportunidades 
para as pessoas com uma 

mudança está sendo im-
plantada em todos os 71 
postos Poupatempo no 
Estado de São Paulo para 
facilitar a vida de quem 
precisa tirar ou atualizar 
documentos. Até o mo-
mento, 52 unidades do 
programa oferecem mais 
essa facilidade.
Serviço: 
O Poupatempo Caragua-
tatuba fica na Avenida Rio 
Branco, 955 – Indaiá, e o 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, e aos sába-
dos, das 9h às 13h.
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 

população que aproveita 
essas oportunidades gera 
mudanças permanentes na 
nossa cidade”, completa o 
prefeito Mauricio.
 Foram 15 cursos 
que aconteceram em todas 
as regiões da cidade, vol-
tados à população inscrita 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais. Apro-
ximadamente 220 pessoas 
ainda participam das au-
las e devem formar-se nas 
próximas semanas.
 Cursos
 Os cursos abordam 
temas como atendimento 
e recepção, auxiliar ad-
ministrativo, de cabelei-
reiro e de contabilidade, 
cuidador de idosos, ele-
tricista, manutenção de 
ar-condicionado e micro-
computadores, pedreiro e 
zeladoria, entre outros, e 
são realizados pelo INA-
TEP – Instituto Nacional 
de Treinamento Técnico e 
Profissionalizante, empre-
sa de Ubatuba.

Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação, 
que, desde a inauguração 
do primeiro posto, em 
1997, já prestou mais de 
494 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 71 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral 
que atendem mais de 171 
mil cidadãos por dia. Em 
2016, o Poupatempo foi 
eleito pelo segundo ano 
consecutivo o melhor ser-
viço público de São Paulo 
pelo Instituto Datafolha. 
Em pesquisa anual de sa-
tisfação, o Poupatempo 
obteve 97% de aprovação 
dos usuários. 

 Entre os destaques, 
está o curso de inglês, ofe-
recido nos Quilombos da 
Caçandoca e da Fazenda 
com o intuito de capacitar 
a população quilombola 
para o atendimento de tu-
ristas estrangeiros.
 Outro curso que 
teve alta procura é o de 
corte e costura, ofertado 
nas instituições conve-
niadas com a Prefeitura, 
como Gaiato, Instituto 
Bla-Bla-Bla Posithivo, 
Namaskar e Ubatuba em 
Foco, que atuam em dife-
rentes regiões da cidade.
 Mariangela expli-
ca que a escolha dos cur-
sos levou em conta tan-
to a oferta de empregos 
disponíveis no Balcão de 
Empregos quanto o levan-
tamento feito pelas assis-
tentes sociais sobre quais 
eram os anseios da popu-
lação. “Essa análise deter-
minou também a distribui-
ção da oferta de cursos por 
todo o município”, disse.

Detran.SP faz
nessa semana leilão online 

de 313 veículos
apreendidos em Lorena

 O Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) re-
aliza na terça (28/6) e na 
quarta (29/6) um leilão 
online de carros e moto-
cicletas apreendidos por 
infrações de trânsito em 
Lorena. 
Poderão ser arrematados 
313 veículos, entre eles 
40 com direito a docu-
mentação, ou seja, que 
podem voltar a circular. 
Os demais são destinados 
ao desmonte para revenda 
das autopeças ou recicla-
gem. O número está sujei-
to a alterações, pois o pro-
prietário pode regularizar 
a situação de seu veículo e 
retirá-lo do pátio. 
 O leilão será ape-
nas online, a partir das 9h. 
Já é possível dar lances. 
Mais informações podem 
ser obtidas no site do lei-
loeiro responsável: www.
borgesleiloes.com.br. 
 Os veículos pode-
rão ser visitados por possí-
veis compradores na sexta 
(24/6) e segunda (27/6), 
das 9h às 12h e das 13h 
às 16h, nos pátios Suza-
na (rua Joaquim Cardoso 
Machado, 385, Vila Geny) 
e Edinho (av. Tomaz de 
Figueiredo, 690, Bairro 
Industrial), em Lorena. 
Pessoas físicas podem ad-
quirir apenas veículos com 
direito a documentação. O 
pagamento deve ser feito à 
vista. Após o arremate de 
um bem com direito a do-
cumentação, os débitos fi-
cam quitados e é necessá-
rio emitir novo documento 
para o veículo. 
 Já os veículos 
destinados a desmonte e 
reciclagem só podem ser 
comprados por empresas 
do setor credenciadas no 
Detran.SP. Essas empresas 
precisam comprovar ter 
condições de efetuar todos 
os procedimentos necessá-

rios após o arremate, como 
equipamentos adequados 
para desmonte e descon-
taminação dos veículos 
(retirada de combustível, 
óleo do motor e do freio, 
baterias e pneus), evitando 
a contaminação do solo. 
“Via rápida” — Em se-
tembro, o governador Ge-
raldo Alckmin sancionou 
a lei 15.911, que institui 
a “via rápida” para leilão 
de veículos. Ela agiliza 
os procedimentos ao per-
mitir novidades, como a 
possibilidade de os ór-
gãos firmarem convênios 
para serviços de remoção, 
depósito e guarda de veí-
culos, além da realização 
conjunta de leilões. 
A “via rápida” possibilita 
ainda uma administração 
mais eficiente dos pátios, 
já que haverá mais rota-
tividade. Além disso, es-
tabelece a reclassificação 
dos veículos não arrema-
tados para que sejam dis-
postos no leilão seguinte. 
Se, por exemplo, um carro 
com direito a documenta-
ção não tiver comprador 
num evento, ele será re-
classificado para um leilão 
próximo como “veículo 
em fim de vida útil para 
desmonte” (isto é, o com-
prador vai desmontá-lo e 
revender as autopeças). Se 
mesmo assim ele continuar 
sem lances, será renomea-
do como “sucata veicular 
para reciclagem”.  Ou seja, 
por mais que não ocorra o 
arremate, o veículo será 
relacionado a leilão. 
 O Detran.SP tem 
feito sistematicamente lei-
lões em todo o Estado: em 
2015, foram arrematados 
103 mil veículos de todos 
os tipos. O valor arrecada-
do é destinado aos custos 
do leilão e à quitação dos 
débitos, como serviços de 
remoção, estadia, tributos 
e multas. 

 Regras – Os leilões 
são realizados conforme a 
legislação federal. O veí-
culo apreendido por infra-
ção às leis de trânsito (fal-
ta de licenciamento, por 
exemplo) pode ir a leilão 
caso não seja reclamado 
por seu proprietário em 
60 dias, exceto os que têm 
pendência judicial, con-
forme a lei 13.160. 
 Quando o veícu-
lo é destinado a leilão, o 
proprietário é notificado e 
tem prazo para reavê-lo. 
Caso não se pronuncie, ele 
é notificado por edital no 
Diário Oficial do Estado 
e no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br), 
dando novo prazo, após a 
quitação dos débitos exis-
tentes e das despesas com 
a remoção e estadia no 
pátio. Depois de todas as 
notificações, se não fizer 
a retirada, o veículo pode 
ser relacionado para leilão. 
 O Detran.SP é res-
ponsável apenas por veí-
culos apreendidos pela Po-
lícia Militar, em perímetro 
urbano, por infrações que 
competem ao Estado fis-
calizar, como racha, ma-
nobra perigosa, falta de 
licenciamento, veículo 
sem placa ou com a placa 
ilegível. Veículos apreen-
didos por estacionamento 
irregular, por exemplo, 
são de responsabilidade 
das prefeituras. Aqueles 
apreendidos em estradas 
são de responsabilidade 
dos órgãos que atuam em 
rodovias, como o Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER) e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 
Veículos apreendidos por 
envolvimento em crimes 
são de responsabilidade 
da Secretaria da Seguran-
ça Pública (SSP) e aqueles 
com pendências judiciais 
competem ao Poder Judi-
ciário. 
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SESI Taubaté recebe  
1º Festival de Vôlei

 A Prefeitura de 
Taubaté promoveu o 1º 
Festival de Vôlei, no 
SESI Taubaté, pelo Pro-
grama Atleta do Futuro.  
 O evento encerrou 
as atividades do semestre e 
participaram 75 alunos de 
3 polos esportivos (Escola 
de Atleta e Formação In-
tegral/SEDES, Escola da 
Bola/SESI e Viva Vôlei/
Abaeté).
 Os jogos foram 

divididos em duas catego-
rias: uma com alunos de 
11 e 12 anos e outra com 
alunos de 13 a 16, ambas 
as turmas mistas de me-
ninos e meninas, que re-
ceberam treinamento de 6 
meses baseado na meto-
dologia Sport Education, 
que visa o aprendizado 
nas funções de árbitro, 
mesário, preparador físi-
co, técnico, e sobretudo 
desenvolver a capacidade 

de jogar, adquirir autono-
mia, confiança, liderança, 
entusiasmo, cooperação, 
tomada de decisão e res-
ponsabilidade na orga-
nização do campeonato.  
 No final todos os 
participantes receberam 
premiação e agora novos 
treinamentos se iniciam 
no próximo mês com no-
vos alunos para o segundo 
festival, que ocorrerá no 
final do ano. 

Prefeitura de Pinda
entrega reforma da  
“Quadra Coberta”

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba entre-
ga, nessa terça-feira (28), 
às 19 horas, a reforma 
do Ginásio de Esportes 
Manoel César Ribeiro, a 
conhecida “Quadra Co-
berta”. Para comemorar a 
data, diversas atividades 
serão desenvolvidas.
 Às 19h30, será re-
alizada uma apresentação 
com a equipe de coreo-
grafia da melhor idade e, 
na sequência, serão reali-
zados os jogos das finais 
da Copa Salonão Sub 12. 
O primeiro jogo, marca-
do para as 20 horas, será a 
disputa de terceiro e quarto 

lugares, entre o Alvi Verde 
e o Criança Primeiro Pas-
so C. Em seguida, a final, 
marcada para as 20h45, 
disputa do título entre o 
Criança Primeiro Passo e a 
Associação Atlética Ferro-
viária.
 Melhorias realiza-
das
 O investimen-
to total nas obras da 
Quadra Coberta foi de 
R$1.180.006,29. No local, 
foram realizadas a troca de 
100% da cobertura, com 
substituição por estrutura 
metálica, incluindo troca 
das estruturas originais. 
Além das instalações hi-

dráulicas nos banheiros e 
vestiários, que também re-
ceberam reforma.
Primeiro ginásio coberto 
de Pindamonhangaba, o 
local teve, na parte inter-
na, reforma dos vestiários, 
banheiros, salas de depósi-
to e cantina, além da troca 
geral do piso. Na quadra, 
foi instalado piso vinílico, 
igual ao da quadra do Alto 
Tabaú.
Na área externa, o projeto 
contempla ainda a amplia-
ção do espaço da cancha 
de bocha e construção de 
galpão de 180m² no gra-
mado dos fundos da qua-
dra.

Quadra Coberta no  
Jardim dos Eucaliptos 
será inaugurada nesta  

sexta-feira, 01

 O Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos Eu-
caliptos será reaberta a 
população nesta sexta-
feira, dia 01 de Julho de 
2016.   A inaugu-
ração acontece a partir das 

11h.
 O novo comple-
xo esportivo terá: pista de 
skate, campo de futebol, 
quadra coberta totalmente 
reformada, quadra polies-
portiva externa, quadra de 
vôlei de areia, pistas de 
atletismo e salto em 
distância, campo de fute-

bol com vestiários, play-
ground, lanchonete, ilumi-
nação ampliada, bancos, 
passeios, paisagismo, 
entre outras melhorias. 
 O espaço também 
receberá em breve uma 
academia ao ar livre.
Aguardamos a presença 
de toda população!

Taubateano faz história 
e quebra recorde  

mundial no paratletismo

O taubateano, André Ro-
cha, entrou para a história 
no paradesporto mundial 
neste sábado, 25, ao fazer 
a marca de 10,42 metros 
no arremesso de peso no 
meeting Internacional de 
König Wusterhausen, 
Alemanha.
 Disputando com 
alemães, tchecos e austría-
cos, o brasileiro conseguiu 
fazer o melhor arremesso 
do dia e ainda quebrou o 
recorde mundial da cate-

goria F54, que pertencia 
ao austríaco George Tis-
chler desde 2009.
Rocha, que desde o mês 
passado tem treinado na 
Alemanha, deve retornar 
ao Brasil na segunda me-
tade julho, quando será um 
dos condutores oficiais da 
tocha olímpica em Tauba-
té.
 O paratleta André 
Rocha tem o apoio da 
Prefeitura de Taubaté, da 
Top 10 Comunicação Es-

portiva, Academia Cun-
zolo, Papelaria Iracema, 
Taubaté Shopping, Colé-
gio Max, Cantina Gadioli, 
Colégio Progressão, Fa-
bricio Lisboa Fisioterapia 
Esportiva, Raísa Loba-
to Psicóloga do Esporte, 
Santo Alimento, Oriental 
Kenkou Acupuntura, Adot 
Idiomas, Livre Soluções 
em Mobilidade e Felipe 
Oliveira Manutenção e 
Venda de Cadeiras de Ro-
das.

Litoral Norte tem novo comandante 
no Corpo de Bombeiros

 Na sexta 
(24/6/2016), o Tenente 
Coronel Luiz Alberto Ro-
drigues da Silva, coman-
dante do 11º Grupamento 
de Bombeiros do Vale Pa-
raíba e Litoral Norte, apre-
sentou o novo comandan-
te do 4º sub-grupamento 
do Corpo de Bombeiros, 
Capitão Neuton Kruger 
Tallens Júnior. E também 
o novo Sub-Comandante 
Marcos Antônio Bicudo.  
 A solenidade acon-
teceu na sede da secretaria 

municipal de Educação, 
no Indaiá.
 O Capitão Kruger 
comandará os quatro mu-
nicípios do Litoral Nor-
te - Caraguá, São Sebas-
tião, Ilhabela e Ubatuba. 
Natural de Caraguá e há 
10 anos na corporação, o 
Cap. Kruger disse que o 
município está crescen-
do e pretende realizar um 
trabalho de gerenciamento 
das emergências da me-
lhor forma possível e com 
o auxílio da tecnologia.

Na oportunidade o Ten. 
Cel. Silva conversou com 
80 integrantes do efetivo 
da região sobre rotina e 
acrescentou que o estado 
enviou uma nova viatura 
Logan para Caraguá e um 
reforço de sete bombeiros 
para o 11º GB.
A secretária de Educação, 
Marta Regina de Oliveira 
Braz, esteve presente no 
encontro e deu boas-vin-
das ao novo comandante, 
representando o Governo 
Municipal de Caraguá.

Centro Integrado de  
Reabilitação já atende em 
novo endereço Caçapava

 O CIR (Centro In-
tegrado de Reabilitação) 
de Caçapava já está aten-
dendo em novo endere-
ço, à rua Professor José 
Francisco Ortiz Montei-
ro, 364, junto ao Postão 
na Vila Antônio Augusto. 

O local foi adaptado para 
que os pacientes tenham 
melhor atendimento com 
maior espaço e melhores 
condições de mobilidade.  
 O horário de aten-
dimento permanece o 
mesmo, das 7h às 17h. De 

segunda a sexta-feira, me-
diante agendamento pré-
vio. O CIR possui 15 pro-
fissionais no atendimento 
e recebe cerca de 150 pes-
soas por dia, em média. O 
telefone para mais infor-
mações é 3652-5722.  


