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A GAzetA dos Municípios

Terceiro protótipo do 
jato E190-E2 da  
Embraer realiza  
voo inaugural

 A Embraer reali-
zou o voo inaugural do 
terceiro protótipo do jato 
E190-E2, no último fim de 
semana, na fábrica de São 
José dos Campos. A aero-
nave, com número de série 
20.003, é o terceiro dos 
quatro protótipos de testes 
construídos para a certi-
ficação do novo modelo. 
As primeiras entregas do 
E190-E2 devem começar 
em 2018.
Segundo a Embraer, o 
protótipo será usado prin-
cipalmente para testes de 
validação de aeronave em 
regiões frias. E o quarto 

protótipo deve voar no iní-
cio de 2017, já com todos 
os equipamentos e assen-
tos de cabine comercial 
para testes de conforto, 
evacuação de passageiros 
e níveis de ruído.
Os dois primeiros protó-
tipos do E190-E2 já acu-
mulam mais de 150 horas 
de voo, incluindo uma tra-
vessia transatlântica até a 
Inglaterra, para o festival 
de Farnborough, e possui 
também 21 mil horas em 
simulações virtuais e tes-
tes de bancada.
O novo E190-E2 é o pri-
meiro da linha dos jatos 

regionais E-Jets, com no-
vas asas e novos motores, 
projetados para uma eco-
nomia de combustível de 
até 15%. O E190-E2 tem o 
mesmo número de assen-
tos do atual E190, poden-
do ser configurado com 
97 lugares em duas clas-
ses de serviço, ou 106 em 
classe única, e tem alcance 
estendido em 800 quilô-
metros (400 milhas náu-
ticas) quando comparado 
ao E190 atual, permitindo 
aos operadores de voar ro-
tas de mais de cinco mil 
quilômetros (2.800 milhas 
náuticas).

Alckmin autoriza  
abertura de concurso 
para a Polícia Militar

 O governador Ge-
raldo Alckmin autorizou a 
abertura de concurso para 
preenchimento de 5,4 mil 
vagas para soldado de 2ª 
Classe da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. A 
autorização foi publicada 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) desta quarta-fei-
ra, 31.
 A remuneração ini-
cial para o cargo é de R$ 
2.357,76, além do adicio-
nal de insalubridade de R$ 
571,51. O provimento do 
efetivo deverá ocorrer em 
duas etapas, maio e no-
vembro de 2017.
 Após aprova-
dos em todas as etapas 
do concurso, os alunos 

passarão pelo Curso Su-
perior de Técnico de Po-
lícia Ostensiva e Preser-
vação da Ordem Pública, 
com duração média de 
um ano, na Escola Supe-
rior de Soldados (ESSd). 
 O curso confere ao 
formando o grau de téc-
nico de nível superior em 
Polícia Ostensiva e Preser-
vação da Ordem Pública.
Requisitos e avaliações
Para concorrer, é neces-
sário ser brasileiro, ter 
concluído o Ensino Mé-
dio, estar em dia com as 
obrigações eleitorais e 
militares, ter entre 17 e 30 
anos, além de não possuir 
antecedentes criminais. A 
altura mínima é 1,60 m 

para homens e 1,55 m para 
mulheres.
É preciso também ser ha-
bilitado em qualquer cate-
goria da Carteira de Mo-
torista entre “B” e “E”. 
Se for agente público, não 
pode ter respondido ou es-
tar respondendo a proces-
so administrativo.
 Os candidatos se-
rão avaliados em uma 
prova escrita, com ques-
tões objetivas, e redação. 
Os aprovados passarão por 
teste físico para verificar o 
condicionamento físico, 
além de exames de saúde e 
psicológico. A última eta-
pa é um processo de inves-
tigação social e análise de 
documentos e títulos.

Previsão para novo
salário mínimo é de

R$ 945,80 no próximo ano

O governo de Michel Te-
mer apresentou proposta 
para que o salário mínimo 
para o ano que seja esta-
belecido em R$ 945,80, 
anunciou o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oli-
veira. O valor faz parte do 
projeto do Orçamento Ge-
ral da União de 2017, que 
foi enviado nesta quarta-
feira  (31) pelo governo ao 
Congresso Nacional.

A proposta foi entregue 
ao presidente do Senado 
Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL) após a ceri-
mônia de posse do presi-
dente Michel Temer, no 
Senado. De acordo com 
o texto, o salário mínimo 
para o próximo ano deverá 
ser corrigido com um per-
centual de 7,47%. 
Na prática, o reajuste ape-
nas cobrirá a inflação do 

período e não representa-
rá ganho real ao salário. 
A estimativa de inflação 
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) ficou em 4,8% 
para 2017.

PIB - O Ministério da Fa-
zenda estima para 2017 
um crescimento de 1,6% 
para o PIB (Produto Inter-
no Bruto).

Prefeitura de Ilhabela 
abre concurso público 

para 33 vagas

A Prefeitura de Ilhabela 
informa que as inscrições 
para o concurso público de 
auxiliar e instrutor esporti-
vo estão abertas e podem 
ser feitas no sitewww.ins-
titutomais.org.br até às 
18h do dia 22 de setembro. 
Neste mesmo endereço 
eletrônico você encontra 

o edital completo e os pré
-requisitos para concorrer. 
O valor da taxa varia entre 
R$ 46 e R$ 68.
São 33 vagas para can-
didatos de nível médio e 
superior, com salários que 
chegam a R$ 2.783,13. 
Haverá avaliação obje-
tiva para todos os car-

gos, de caráter elimina-
tório e classificatório.  
A realização da prova ob-
jetiva será no dia 16 de ou-
tubro, às 8h, e no período 
da tarde às 14h.
A organização do concur-
so é do Instituto Mais de 
Gestão e Desenvolvimen-
to Social.

Confira as vagas disponíveis:
Auxiliar Desportivo (8 vagas)

Instrutor Desportivo Náutico (6 vagas)
Técnico Desportivo de Atletismo (1 vaga)

Técnico Desportivo de Basquetebol (1 vaga)
Técnico Desportivo de Futsal (2 vagas)

Técnico Desportivo de Futebol (2 vagas)
Técnico Desportivo de Jiu-Jítsu (1 vaga)
Técnico Desportivo de Voleibol (2 vagas)
Técnico Desportivo de Natação (2 vagas)
Técnico Desportivo de Rugby (1 vaga)

Técnico Desportivo de Taekwondo (1 vaga)
Técnico Desportivo Náutico – Vela, Remo,  
Canoagem, Stand Up Paddle-SUP (6 vagas)
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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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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

Não nos situamos no 
reino das nuvens

*Paiva Netto
 A distorção do 
pensamento a respeito do 
abrangente significado da 
Caridade tem produzido 
grande prejuízo à socieda-
de. É preciso, em definiti-
vo, entendermos que, no 
mais amplo sentido, o Man-
damento Sublime da sobre-
vivência pessoal e coletiva 
é a Caridade. Ela não se 
restringe ao simples ato de 
dar o pão. Expande-se por 
todos os estratos da atuação 
criativa espiritual-humana, 
nos quais aguarda o convite 
da Alma para nela manifes-
tar-se.
Philipp Melanchthon 
(1497-1560), o respeitado 
teólogo e educador alemão, 
que liderou o luteranismo 
após a morte de Martinho 
Lutero (1483-1546), colo-
cou-se do lado dos que pre-
ferem servir: “Nas coisas 
necessárias, unidade; nas 
coisas incertas, liberdade; 
em todas as coisas, a cari-
dade”. Ensinava o Apósto-
lo Paulo, em sua Primeira 
Carta aos Coríntios, 13:13, 
que, das três virtudes te-
ologais (Fé, Esperança e 
Caridade), a maior delas é 
a Caridade, que, como não 
nos cansamos de repetir, 
é sinônimo de Amor. Du-
vida?! Basta consultar um 
bom dicionário. Há, igual-
mente, os que acreditam ser 
a Caridade a ação de fracos, 
fuga dos que não desejam a 
solução definitiva para os 
problemas sociais... Só que 
as propostas que, por tanto 
tempo, vêm apresentando 
não resolveram as aflições 
do mundo. É que tudo deve 
começar pelo ser humano 
com o seu Espírito Eterno, o 
alvo da Caridade, que não é 
o refúgio de sonhadores ou 
proposta escapista de gente 
acomodada. Pelo contrário, 
tê-la como decisão de vida, 
de atividade promotora de 
transformações profundas 
na sociedade, a partir do 

sentimento de cada criatu-
ra, exige determinação, ca-
ráter e coragem. Como de-
monstra o famoso orador da 
Antiguidade, Demóstenes 
(384-322 a.C.), ao afirmar: 
“Não podes ter um espírito 
generoso e valente, se tua 
conduta é mesquinha e co-
varde: pois quaisquer que 
sejam as ações de um ho-
mem, tal será o seu espíri-
to”.
Indigentes da Fé e da Cari-
dade
Nestes tempos de mun-
dialização, em que muitas 
fronteiras caem preferente-
mente sobre as cabeças das 
populações mais pobres, o 
povo procura um rumo se-
guro para a existência, regi-
da por forças discrepantes. 
Nem sempre é o melhor 
de todos o destino que lhe 
oferecem. E a história se re-
pete no somatório de enga-
nos que podem desembocar 
num movimento incontro-
lável de massas. As nações 
também vomitam. O que 
já vêm ocorrendo. E como 
será necessária a Caridade 
de Deus nos corações! E, 
nesses tempos de penúria e 
delírio, muitos reconhece-
rão o inestimável valor es-
tratégico dela. Porque não 
haverá Sociedade Solidá-
ria, e, possivelmente, com 
o tempo, o próprio planeta 
como o conhecemos, senão 
a compreendermos como 
um Plano Divino para que 
haja sobreviventes à avidez 
humana. Por falar em Deus, 
bem apropriado para o tex-
to esta máxima de Mary Al-
cott Brandon: “Existe uma 
força que dirige o Universo.  
 O nome que dermos 
a ela é secundário”. Pobre é 
quem ignora a perfeita Lei 
de Fraternidade e de Justi-
ça, aquele que se esquece 
do Criador e de Suas criatu-
ras. Palavras de Eliú, Livro 
de Jó, 34:11 e 12: “Deus re-
tribui ao homem segundo as 
suas obras e faz que a cada 

um toque segundo o seu ca-
minho. Na verdade, Deus 
não procede maliciosamen-
te; nem o Todo-Poderoso 
perverte o juízo”.
Por intermédio da psico-
grafia de Chico Xavier 
(1910-2002), o famoso mé-
dium espírita de Uberaba/
MG, Cornélio Pires (1884-
1958), jornalista, poeta e 
um dos maiores divulgado-
res do folclore brasileiro, 
deixou registrado, no livro 
Conversa firme, esta suges-
tiva quadrinha:
“Sociedades e grupos
São destinados ao Bem,
Deus não cria mal nenhum
Nem cativeiro a ninguém”.
Fraternidade é a Lei. Éti-
ca, a sua disciplina. Jus-
tiça, a sua aplicação. 
 Ninguém mais in-
feliz do que o indigente da 
Fé e da Caridade. Quem 
é verdadeiramente rico? 
Aquele que ama. Como sá-
bio e afortunado é o que da 
mesma forma se comporta, 
promovendo o bem-estar da 
sociedade. É o caso do filó-
sofo, médico e musicólogo, 
intérprete de Bach (1685-
1750), Albert Schweitzer 
(1875-1965), que por mais 
de 50 anos cuidou dos do-
entes em Lambarene, antiga 
África Equatorial Francesa. 
Dizia ele: “O exemplo não 
é a principal coisa na vida: é 
a única coisa”. O conhecido 
missionário, que também 
foi Prêmio Nobel da Paz 
de 1952, era tido por Albert 
Einstein (1879-1955) como 
“o maior homem vivo” de 
sua época. Gandhi (1869-
1948) já havia sido assassi-
nado.   Por termos confian-
ça no ideal da Boa Vontade, 
persistiremos até alcan-
çarmos a concretização da 
Economia da Solidariedade 
Espiritual e Humana, firma-
da no Novo Mandamento 
de Jesus, parte integrante da 
Estratégia da Sobrevivên-
cia, conforme publiquei em 
1986, na Folha de S.Paulo.
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Relação de Vagas – Balcão de Empregos
de Taubaté

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Escritório – Portador de Necessidades Es-
peciais
Cabeleireira
Caixa
Copeira
Corretor de Imóveis
Costureira
Eletricista de Autos
Encarregada de Limpeza – Com exp. na função
Expedição
Farmacêutico
Fiscal de Prevenção de Perdas
Instalador de Som e Acessórios de Autos
Lider de Caixa
Manicure
Mecânico de Autos – diesel

Nutricionista
Operador de Impressora Digital
Operador de retroescavadeira
Operadora de Telemarketing
Padeiro Confeiteiro
Pizzaiolo
Prof. De Português – Para Curso Preparatório
Técnico de Enfermagem
Técnico de Manutenção de Equipamentos Médicos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO: -RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna sem efeito o aviso publicado em 30 
de agosto de 2016, referente à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
Mecânicos. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

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

Tel: (12) 3676-1600

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 53, Termo nº 6375
Faço saber que pretendem se casar WENDER MAIK SILVA SANTOS e KEVILYN DE 
FÁTIMA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 10 
de setembro de 1996, de profissão moto taxi, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua das Avencas, nº 240, Vale das Flores, nesta cidade, filho de JOSÉ FRANCISCO DE 
ASSIS SANTOS, de 49 anos, nascido na data de 8 de abril de 1967 e de CRISTINA MA-
RIA DA SILVA, de 42 anos, nascida na data de 11 de agosto de 1974, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 8 de agosto de 2000, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de TEREZINHA DE FÁTIMA EMILIO, de 
55 anos, nascida na data de 27 de agosto de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/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 54, Termo nº 6376
Faço saber que pretendem se casar JEAN MAURICIO DE CARVALHO e JOYCE CRIS-
TINA OLIVEIRA ALVES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido 
em 17 de maio de 1993, de profissão porteiro, de estado civil solteiro, residente e domicilia-
do na Rua Antenor Vargas, nº 77, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de BENEDITO 
JOSÉ DE CARVALHO, falecido em Tremembé/SP na data de 28 de julho de 2014 e de SIL-
VIA HELENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, de 48 anos, nascida na data de 1 de junho de 
1968, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 4 de abril de 1996, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FRANCISCO DONIZETI AL-
VES, de 44 anos, nascido na data de 27 de março de 1972, residente e domiciliado Tauba-
té/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA ALVES OLIVEIRA, de 40 anos, 
nascida na data de 22 de setembro de 1975, residente e domiciliada Taubaté/SP, natural de 
Feira de Santana/BA. 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 55, Termo nº 6378
Faço saber que pretendem se casar REYNALDO GREGNANI NETO e JESSICA CRIS-
TINE FERREIRA DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, 
nascido em 19 de janeiro de 1982, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Guaratinguetá, nº 60, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, 
filho de REYNALDO GREGNANI FILHO, de 60 anos, nascido na data de 17 de maio de 
1956, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natureal de São Paulo/SP e de MIRIAN 
CARRIJO DOS SANTOS GREGNANI, de 59 anos, nascida na data de 17 de fevereiro de 
1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de 
Lorena - SP, nascida em 5 de março de 1993, de profissão aux. têc. eletrônica, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do habilitante, filha de JOSÉ VITOR 
DE SOUZA, de 53 anos, nascido na data de 16 de fevereiro de 1963, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de ELIZABETE MARIA FERREIRA DE 
SOUZA, de 49 anos, nascida na data de 28 de janeiro de 1967, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Lorena/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 55, Termo nº 6379
Faço saber que pretendem se casar DANILO LIMA DE ALBUQUERQUE e MICHELE 
OLIVEIRA DE MORAIS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nas-
cido em 21 de junho de 1986, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de 
GERSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE, de 63 anos, nascido na data de 5 de janeiro de 
1953, residente e domiciliado em São Paulo/SP, nascido em Pernambuco e de MARIA DAS 
GRAÇAS LIMA DA SILVA, de 56 anos, nascida na data de 28 de março de 1960, residente 
e domiciliada em São Paulo/sp, nascida em Porto Velho/RO. Ela é natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11 de setembro de 1992, de profissão ajudante geral, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Santo Estevan, nº 58, casa 2, Cidade Domitila, em São Paulo/
SP, filha de EDSON FRANCISCO MARTINS DE MORAIS, de 48 anos, nascido na data de 
10 de fevereiro de 1968, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de Cedro/CE e de 
LUZIA DE OLIVEIRA, de 48 anos, nascida na data de 12 de dezembro de 1967, residente 

Financiamento cresce 3,5% 
em agosto e segurança  

de crédito melhora
 O Índice de Inten-
ção de Financiamento, um 
dos indicadores que com-
põem a Pesquisa de Risco 
e Intenção de Endivida-
mento (PRIE), se manteve 
praticamente estável em 
agosto, na comparação 
com julho, o que demons-
tra que o conservadorismo 
das famílias paulistanas 
em contrair dívidas per-
manece alto, em meio ao 
cenário de crédito caro e 
desemprego elevado. O 
Índice de Intenção de Fi-
nanciamento apresentou 
alta de 3,5% em agosto na 
comparação com o mês 
anterior e atingiu 15,3 
pontos. Porém, em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
anterior, quando o indica-
dor registrou 17,3 pontos, 
houve recuo de 11,7%. 
Essa diferença anual evi-
dencia que nos momentos 
de crise a demanda de cré-
dito cresce para compor 
orçamento, mas o avan-
ço é limitado pelas novas 
restrições da oferta. Atu-
almente, apenas 7,3% dos 
consumidores paulistanos 
estão dispostos a tomar 
crédito, muito abaixo dos 
10,2% da média histórica.
 A pesquisa é ela-
borada mensalmente pela 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). 
 O Índice de Se-
gurança de Crédito, que 
mede a capacidade do con-

sumidor de pagar dívidas, 
apresentou alta de 5,8% 
em agosto na comparação 
com julho e atingiu 84,3 
pontos. No comparativo 
anual o indicador mostrou 
elevação ainda maior de 
8%. Entre os endividados, 
o índice teve crescimento 
mensal de 5,4%, enquanto, 
entre os não endividados, 
o aumento foi de 6,6%.
De acordo com a Feco-
mercioSP, o cenário de 
idas e vindas dos indica-
dores de segurança nos 
últimos meses deu lugar a 
um ambiente mais positi-
vo, com melhoria de todos 
os indicadores apurados 
pela Entidade. Mas esse 
quadro está ainda sujeito à 
transitoriedade da situação 
política e ao problema do 
mercado de trabalho, que 
não foi resolvido. Sobre 
o risco de crédito, a Fede-
ração alerta para a possi-
bilidade de inadimplência 
caso, conforme a Entida-
de projeta, o desemprego 
suba ainda mais neste ano.
 Aplicações
A poupança continua sen-
do a aplicação preferida 
dos paulistanos. Em agos-
to, 64,3% das famílias 
afirmaram que a poupança 
foi o principal destino dos 
seus recursos. Em agosto 
de 2015 a proporção era 
maior (69,5%).
Apesar da alta pontual em 
agosto, a poupança per-
deu espaço ao longo dos 
últimos meses tanto para 

a renda fixa quanto para a 
previdência privada, dian-
te de juros nominais de 
14,25% e do envelheci-
mento da população.
 A proporção de in-
vestidores cuja principal 
aplicação é a renda fixa 
atingiu 17,7% em agos-
to, ante 19,4% no mesmo 
mês de 2015. No caso da 
previdência privada, a par-
cela passou de 5,1% para 
11,7% no mesmo período. 
Segundo a FecomercioSP, 
os juros altos dos últimos 
meses fizeram com que 
uma parte dos poupado-
res optasse por aplicações 
mais rentáveis e tão segu-
ras quanto a poupança - 
renda fixa, por exemplo.
De acordo com a Entida-
de, no futuro próximo, a 
tendência é que os juros 
básicos sejam reduzidos 
e com isso há a possibi-
lidade dos que mantive-
rem dinheiro guardado 
voltarem a apostar na se-
gurança da Caderneta de 
Poupança, mas também 
podem olhar para opções 
como a Bolsa, por exem-
plo, principalmente vendo 
o desempenho atual das 
aplicações do Ibovespa.  
 A Federação res-
salta, porém, que muitos 
aplicadores tendem a ser 
bastante resistentes para 
mudar de aplicação no 
curto prazo, o que deve 
manter o atual quadro com 
alterações pequenas no 
curtíssimo prazo. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 262 ao 265

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 05 
de setembro de 2016, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito 
a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projetos de Revisão de 
Ações do Orçamento de 2016. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara

Ver. José Donati Nunes
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

e domiciliada em São Paulo/SP, natural de Brejo da Cruz/PR. 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 54, Termo nº 6377
Faço saber que pretendem se casar ALESSANDRO REBELLO e MARILEI FRANZESE, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 13 de março de 1973, 
de profissão empresário, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de JOSÉ MARIO REBELLO, 
de idade ignorada, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de São Paulo/SP e de 
DAISY REBELLO, de 65 anos, nascida na data de 29 de novembro de 1950, residente e 
domiciliada em Guarulhos/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, 
nascida em 31 de julho de 1980, de profissão analista financeira, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada Avenida Mariano Melliani, nº 73, Vila Melliani, em Guarulhos/SP, 
filha de VICENZO FRANZESE, de 74 anos, nascido na data de 11 de março de 1942, 
residente e domiciliado em Guarulhos/SP, nascido na Itália e de MARLI COLLACICO 
FRANZESE, de 69 anos, nascida na data de 29 de agosto de 1946, residente e domiciliada 
em Guarulhos/SP, natural de Tatuí/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. 
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Qatar Airways inspira o  
mundo para viver o sonho de 

viajar com tarifas incríveis
 O enorme e popu-
lar Qatar Airways Travel 
Festival está de volta, dan-
do aos viajantes em todo o 
mundo a oportunidade de 
realizar seus sonhos, para 
comprar e viajar para os 
destinos mais inspiradores 
do planeta.
 De 29 de Agos-
to a 5 Setembro de 2016, 
o Qatar Airways Travel 
Festival oferece a oportu-
nidade para os viajantes 
comprarem seus bilhetes 
para seus destinos favori-
tos com descontos de até 
50% para viagens entre 15 
de Setembro de 2016 e 30 
Junho de 2017*. O festival 
também inclui descontos 
progressivos, ofertas es-
peciais em hotéis assim 
como aluguel de carro.
Os passageiros podem 

comprar bilhetes saindo 
do Brasil para Ásia (a par-
tir de USD 609), Índia (a 
partir de USD 619), Áfri-
ca (a partir de USD 799), 
e para o Oriente Médio (a 
partir de USD 489). Estão 
incluídos destinos popula-
res como Bangkok, Bali, 
Delhi e Dubai. Os mem-
bros Qatar Airways Privi-
lege Club também podem 
ganhar o triplo de Qmiles 
ao efetuarem a compra on-
line durante o Travel Fes-
tival.
O Vice Presidente das 
Américas da Qatar Airwa-
ys, Gunter Saurwein disse: 
“ A Qatar Airways ofere-
ce um produto premiado 
a bordo para tornar a via-
gem de nossos passageiros 
única e memorável. Com 
estas ofertas especiais, da-

mos a oportunidade de que 
aproveitem do valor agre-
gado, escolham dentro de 
diversos destinos e plane-
jem uma viagem especial 
com amigos e a família.”

As ofertas disponíveis du-
rante o Travel Festival são 
válidas para bilhetes ida 
e volta nas Classes Exe-
cutiva e Econômica para 
mais de 150 destinos em 
que a Qatar Airways voa, 
incluindo Oriente Médio, 
Ásia, Índia-Subcontinente 
e África.
Para aproveitar as ofertas 
do Travel Festival aces-
se qatarairways.com/tra-
velfestival. Você também 
pode consultar seu agente 
de viagens predileto ou vi-
sitar a loja da Qatar Airwa-
ys em São Paulo.

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.

Campanha de  
vacinação antirrábica 
continua no mês de  

setembro em Ilhabela

 A Prefeitura 
de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Saú-
de, comunica que a  
campanha de vacina-
ção antirrábica conti-
nua no mês de setem-
bro e segue até outubro. 
 A campanha or-
ganizada pela equipe de 
Saúde Animal tem como 
objetivo vacinar cães e ga-
tos a partir de três meses 
de idade, machos e fêmeas 
(mesmo as prenhas) con-
tra a raiva. Não serão va-

cinados animais doentes, 
magros, debilitados ou in-
fectados com pulgas e car-
rapatos. Na primeira se-
mana do mês de setembro 
a campanha estará nos dias  
1º (quinta-feira), 2/9 
(sexta-feira) e 5/9 
(segunda-feira) na Água 
Branca; dias 6/9 (terça-
feira) e 8/9 (quinta-feira) 
no Reino; dia 9/9 (sexta-
feira) Green Park e Toca. 
A equipe de Saúde Animal 
estará em locais fixos e vo-
lantes (percorrerá os bair-

ros rua a rua).
A raiva é um vírus trans-
mitido pela mordida 
ou lambida de animais 
e humanos infectados. 
 Os sintomas da 
doença tanto em ani-
mais como em seres hu-
manos geralmente são: 
febre, dor de cabeça,  
salivação em excesso, es-
pasmos musculares, pa-
ralisia e confusão mental 
podendo levar o individuo 
ou o animal contaminado 
a morte.

Cronograma para o mês de setembro:
1º/9 – quinta-feira
9h às 12h30 – Água Branca – Mercado Arno (Fixo)
14h às 17h – Água Branca – Volante
2/9 – sexta-feira
9h às 12h30 – Água Branca – Praça de Eventos e Lazer do Galera (Fixo)
14h às 17h – Água Branca – Volante
5/9 – segunda-feira
9h às 12h30 – Água Branca – Posto de Saúde (Fixo)
14h às 17h – Água Branca – Volante (Poço da Jaqueira e proximidades)
6/9 – terça-feira
9h às 12h30 – Reino – Bar do Tiãozinho (Fixo)
14h às 17h – Reino – Volante
8/9 – quinta-feira
9h às 12h30 – Reino – Bar do Trevo (Fixo)
14h às 17h – Reino – Volante (início da estrada de Castelhanos)
9/9 – sexta-feira
9h às 12h30 – Green Park – Espaço Cultural
14h às 17h – Toca – Volante
12/9 – segunda-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Garagem da Prefeitura (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante
13/9 – terça-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Praça Allan Kardec (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante
14/9 – quarta-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Bar do Zé Brandão (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante
15/9 – quinta-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Prox. E.M Salvador Arena (Fixo).
14h às 17h – Barra Velha – Volante
16/9 – sexta-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Centro Comunitário (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante
19/9 – segunda-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Mercado Colina (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante
20/9 – terça-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Mercado Colina (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante (Rua do Zabumba)
21/9 – quarta-feira
9h às 12h30 – Barra Velha – Estrada do Camarão (Fixo)
14h às 17h – Barra Velha – Volante (2ª e 3ª ponte)
22/9 – quinta-feira
9h às 12h30 – Piúva/Ilha das Cabras/Ilhote – Volante
14h às 17h – Portinho – Praça (Fixo)
23/9 – sexta-feira
9h às 12h30 – Feiticeira – Ponto de ônibus (Fixo)
14h às 17h – Julião – Volante
26/9 – segunda-feira
9h às 12h30 – Praia Grande – Espaço Cultural (Fixo)
14h às 17h – Bexiga – Volante (Costeira)
27/9 – terça-feira
9h às 12h30 – Bexiga – Mercado Colina Sul (Fixo)
14h às 17h – Bexiga – Volante
28/9 – quarta-feira
9h às 12h30 – Bexiga – Bar do Kiko (Fixo)
14h às 17h – Curral – Antigo Posto de Saúde (Fixo)
29/9 – quinta-feira
9h às 12h30 – Veloso – Recanto das Mangueiras (Ponto de ônibus) – Fixo
14h às 17h – Cambaraú/Alto do Veloso – Volante
30/9 – sexta-feira
9h às 12h30 – São Pedro – Praça da Igreja (Fixo)
14h às 17h – Condomínios: Ponta da Sela /Figueira/Tatambora – Volante.


