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Rodovia dos Tamoios 
será interditada no

trecho de Serra para 
passagem de

carga especial

A rodovia dos Tamoios 
será interditada no trecho 
de Serra, do km 63 ao km 
80,6, na madrugada de 
quarta (5) e quinta (6), en-
tre 1h e 5h, para a passa-
gem de cargas excedentes 
(com grandes dimensões).
O trecho será totalmente 
interditado e a concessio-
nária orienta os motoristas 

a evitar utilizar a rodovia 
nesse horário. Caso haja 
necessidade extrema de 
deslocamento durante o 
período, os usuários terão 
como opções as rodovias 
SP-098 - Paulo Rolim 
Loureiro (Mogi/Bertioga) 
e SP-125 - Oswaldo Cruz 
(Taubaté/Ubatuba).
A operação de passagem 

das cargas será feita pela 
equipe da Concessionária 
Tamoios em conjunto com 
a Polícia Militar Rodoviá-
ria. A ação será coordena-
da com a transportadora 
Transdata. 
As cargas possuem licen-
ça expedida pelo DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) e au-
torização da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Defesa Civil 
de Caraguatatuba e pela 
Divisão de Tráfego de  
São Sebastião.
Em caso da necessidade 
de passagem de veículos 
em emergência no trecho 
durante a operação, será 
colocado em prática um 
plano de contingência para 
garantir o deslocamento.

Dia das Crianças terá 
parque de brinquedos 
infláveis em Taubaté

Obras para cobertura de quadra 
poliesportiva têm início no

Castolira em Pinda

Pindamonhangaba recebe
Teatro Portátil com

apresentações gratuitas

As atividades do Dia 
das Crianças em Tauba-
té começaram mais cedo. 
De 29 de setembro a 16 
de outubro, o Taubaté  
Shopping apresenta o Park 
Kids, um evento totalmen-
te gratuito, voltado para 
crianças de 3 a 12 anos. 
No local, a garotada pode-
rá desfrutar gratuitamente 
de atrações como tobogã, 
escalada, escorregador e 
pula-pula.

As obras para a cobertura 
da quadra poliesportiva do 
Castolira tiveram início 
nesta semana, de acordo 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Pindamonhangaba rece-
berá no dia 17 de outubro 
(segunda-feira), para apre-
sentação única, o espetá-
culo “A Última Árvore”, 
no Teatro Portátil, uma 
estrutura inflável da com-
panhia teatral Pia Fraus. 
O espetáculo terá entra-
da franca, com sessões às 
9h, 10h, 14h e às 15h, no 
CEU das Artes do Vale das 
Acácias. Logo ao entrar na 
estrutura, o público em-
barca numa viagem para 
outro universo, provocan-
do um mergulho profundo 
na história de uma árvore 
na floresta. A sala de tea-
tro itinerante é montada 
rapidamente, em locais 
inusitados. O Teatro Por-
tátil apresenta de forma 
lúdica um mundo paralelo 
e mágico em quatro ses-
sões diárias gratuitamente, 
num clima intimista entre 
o público e o espetáculo, 
trazendo uma relação pró-
xima com as pessoas pre-

De acordo com a assesso-
ria do Taubaté Shopping, 
as crianças merecem 
muito mais do que ape-
nas um dia para homena-
geá-las. Sendo assim, o  
Dia das Crianças come-
çou bem mais cedo no 
centro de compras. A atra-
ção, montada na Praça de 
Eventos conta com quatro 
infláveis gigantes - tobo-
gã, escalada, escorregador 
e pula-pula -, que funcio-

A iniciativa faz parte de 
um convênio da Prefei-
tura com o Ministério do 
Esporte, que entrou com 
o investimento de R$ 244 
mil, além da contraparti-

sentes, onde os bonecos e 
materiais de pequenas pro-
porções são manipulados 
por dois atores, que des-
pertam a imaginação das 
crianças. O projeto passará 
por 20 cidades em todo o 
estado de São Paulo, nos 
principais pontos, entre 
parques, praças, feiras e es-
colas, com apresentações 
até o final do mês de no-
vembro de 2016. O projeto 
é financiado pelo ProAC - 
ICMS (Programa de Ação 
Cultural), lei de incenti-
vo à cultura do Governo 
do Estado de São Paulo e 
tem o apoio da Gerdau. A 
peça: “A Última Árvore” 
gira em torno de uma sel-
va. A história penetra um 
olhar reflexivo sobre um 
assunto muito pertinente: 
o meio ambiente e a preo-
cupação com a sustentabi-
lidade, propondo ideias de 
integração entre o verde e 
o urbano.
O público conhecerá um 

nam todos os dias, das 14h 
às 21h. Além disso, mesas 
de desenho e jogos ficarão 
disponíveis para demais 
atividades.
Por fim, as crianças des-
frutarão ainda de muito al-
godão-doce, que serão dis-
tribuídos gratuitamente. 
Todas as atividades serão 
desenvolvidas em parceria 
com a escola de idiomas 
CCAA e com o Colégio 
Basic.

da do município. O valor 
total da obra será de R$ 
669.344,22.
A expectativa é que a co-
bertura da quadra seja en-
tregue em março de 2017.

conto envolvente sobre a 
natureza, animais, índios, 
camponeses, chegando até 
a sociedade moderna, so-
bretudo o crescimento da 
cidade, em que “A Última 
Árvore” assiste a floresta 
sendo engolida pela cida-
de. Cena muito conhecida 
e vivenciada em cidades 
do interior, onde é mais fá-
cil encontrar, visualmente, 
a interferência da cidade 
sobre a natureza.
O espetáculo é fruto da 
linha de pesquisa da Pia 
Fraus, que atua há 32 anos 
com teatro de bonecos, 
circulando pelo Brasil e 
mundo, apresentando uma 
mixagem de linguagens 
artísticas entre teatro, dan-
ça, teatro de bonecos e 
de máscaras, circo e artes 
plásticas.
Cada sessão tem capaci-
dade para 100 pessoas. 
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, 
355, Vale das Acácias.
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Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando o 
planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O homem 
também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento global está 
acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo ho-
mem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos continentes 
que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. 
O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve enfrentar. Com 
o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando 
muitos humanos de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, 
muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança de hábito dos 
homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural de 
pássaros, insetos, lagartos e pequenos mamíferos. Sem lugar para viver, essas es-
pécies entram em extinção, prejudicando também outros animais maiores que se 
alimentam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acre-
ditam que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os dias por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocorra é 
a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano 
tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados to-
dos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, também cau-
sa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres ambientais, 
como: tsunamis e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente a natureza e, 
conseqüentemente, o ser humano.

Humor

Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outo-
no, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não 
aproveitou o Sol, da brisa suave dos fins das tardes e nem brindou com os amigos, 
ao final do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu so-
brenome “Sempre”. Enquanto isso a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de 
amigos, nos bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou 
durante todo o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu pra valer, sem pensar no 
inverno que estava pra vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o 
inverno que estava chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em 
sua singela toca cheia de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora 
da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua 
amiga cigarra estava dentro de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco 
de Visom. E a cigarra disse para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da 
minha toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinhei-
ro para comprar essa Ferrari, seu casaco de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. 
A propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula origi-
nal), manda ele ir “catar lata”.

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. 
Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam 
controlando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, 
sempre com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos 
que essas atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o 
desamor por seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo 
poupar os filhos das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a 
felicidade é o mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas 
nem sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam inven-
tando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem 
ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o que elas consideram sua 
propriedade: seus filhos. Muitas explicam que querem poupá-los das dificuldades e 
por isso exercem algum controle quando acham que seus filhos não têm maturidade 
necessária para agirem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma 
autoritária porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro 
interesse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a vida 
e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes ao invés de fi-
carem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas amizades e descubram 
um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Apresse-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.

Que seja feita a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.

Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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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.

Ortiz ganha mas ainda
não leva em Taubaté

votos estão zerados no TSE

Em Taubaté, ainda não 
há um resultado oficial 
das eleições para prefeito. 
Após a apuração das 632 
urnas, o candidato a reelei-
ção Ortiz Júnior (PSDB) 
foi o mais votado, com 
74.589 votos. No entanto, 
o atual prefeito entro na 
disputa eleitoral por força 
de um efeito suspensivo 

de uma condenação e seus 
votos foram zerado no Tri-
bunal Superior Eleitoral.
Com o tucano tempora-
riamente (ou definitiva-
mente) fora do cenário, a 
candidata Pollyana Gama 
(PPS) foi a mais votada, 
obtendo 36.006 sufrágios 
, o equivalente a 49% dos 
votos válidos. O empre-

sário José Antonio Saud 
(PMDB) ficou na segun-
da colocação com 23.742 
(32,4%). Isaac do Carmo 
(PT) foi votado 8.426 ve-
zes (11,5%). Na quarta 
colocação ficou o candi-
dato do PSOL, Professor 
Silvio Prado com 2.259 
votos (3%). Também Vera 
Saba (PMB) participou do 
pleito e obteve 1.496 vo-
tos (2%), além de Donizeti 
Lousada (PSDC) que rece-
beu 1.339 votos (1,8%).
De acordo com a Justiça 
Eleitoral, Taubaté só co-
nhecerá o resultado oficial 
das eleições para prefeito 
após a decisão do recurso 
impetrado pelo candidato 
Ortiz Junior para manter 
a sua candidatura à reelei-
ção.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2016, para Registro de Preços nº05/2016, 
Processo nº 21/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais 
Elétrico, Hidráulico, Construção Civil e Ferramentas com entrega parcelada. Abertura da 
Sessão Pública dia 17/10/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital 
completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 14/10/2016, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital es-
tará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . 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



página 3A GAzetA dos Municípios05 de outubro de 2016

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 68, Termo nº 6405
Faço saber que pretendem se casar NILLO HENRIQUE DE LIMA BONNO e 
ANA MARIA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 2 de março de 1991, de profissão metalúrgico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Manfredini, 
nº 1071, apto. 21 B, Guedes, nesta cidade, filho de HENRIQUE BARBOSA 
DA SILVA BONNO, de 49 anos, nascido na data de 20 de novembro de 1966 e 
de NOELÍ CORRÊA DE LIMA BONNO, de 46 anos, nascida na data de 22 de 
fevereiro de 1970, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tre-
membé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de março de 1993, 
de profissão operadora de telemarketing, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada na Avenida Agostinho Manfredini, nº 724, Bl. B, apto. 21 B, Guedes, 
nesta cidade, filha de ADEMIR DONIZETTI DOS SANTOS, de 45 anos, nasci-
do na data de 28 de fevereiro de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Monteiro Lobato/SP e de ANA LÚCIA DOS SANTOS, de 44 anos, 
nascida na data de 23 de agosto de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/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 69, Termo nº 6406
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS e 
MARLENE NOGAROTTO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté - SP, nascido em 22 de março de 1951, de profissão pecuarista, de esta-
do civil solteiro, residente e domiciliado Rua Bom Jesus, nº 213, Centro, nesta 
cidade, filho de RAUL RIBEIRO DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP na 
data de 12 de agosto de 1990 e de VERONICA MANFREDINI RIBEIRO DOS 
SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 7 de maio de 2002. Ela é natural 
de Tremembé - SP, nascida em 7 de abril de 1957, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de ANTONIO NOGAROTO, falecido em Taubaté/SP na data de 25 de abril de 
1981 e de SEBASTIANA NOGAROTO, falecida em Taubaté/SP na data de 26 
de setembro de 1994. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade.

VENDE-SE

Toyota Bandeirantes Amarela
Ano 1980

Direção Hidráulica
Freio à Vácuo

Vende-se ou Troca com carro menor
(Saveiro, Strada, e etc)

Valor R$ 25.000,00
Tel.: (12) 99742-1171

Foto meramente ilustrativa

VENDO TERRENO
EM GUERAREMA

10X50
NA CHACARA
GUANABARA

R$ 45000.00
FALAR COM

MARILEIDE 998397779
JOCELINO 984097554

E-mail: playjem@msn.com

Emprega São Paulo
oferece 174 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Fundação R.W Johnson abre inscrições 
para Curso Técnico em Enfermagem em 

São José dos Campos

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego ofe-
rece nesta semana novas 
oportunidades de traba-
lho para quem reside na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. Nesta 
semana estão em oferta 
174 vagas de trabalho di-
vididas entre as áreas de 
serviços, comércio, entre 
outras, para o Vale do Pa-
raíba.
As vagas estão distribuí-
das nas áreas de Serviços 
(102), Comércio (45) e 

A Fundação R. W. John-
son, que funciona dentro 
do Campus da Johnson & 
Johnson em São José dos 
Campos, abre neste sába-
do (1º) as inscrições para 
o Processo Seletivo 2017 
para ingresso no Curso 
Técnico em Enfermagem. 

Indústria (20). São postos 
de trabalho divididos entre 
os municípios de Apare-
cida, Caçapava,  Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Lorena, 
Pindamonhangaba, Potim, 
São Sebastião, São José 
dos Campos e Taubaté.
Vale lembrar dos prin-
cipais requisitos para o 
perfil profissional que são 
experiência no setor e  es-
colaridade, que  variam de 
acordo com as vagas ofe-

São 40 vagas e as inscri-
ções vão até 31 de outu-
bro.
Para se candidatar, é ne-
cessário ter nascido an-
tes de 16 de outubro de 
1999 e concluído o Ensi-
no Médio. As inscrições 
possuem uma taxa de R$ 

recidas. Para ter acesso às 
vagas, basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do em-
pregador também poderá 
ser feito no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-
tante.
O programa Mais Empre-
go é uma agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece 

20,00 e devem ser feitas 
pelo site www.fundacao-
johnson.org.br. O candi-
dato poderá escolher o dia 
e horário de sua prova. Os 
inscritos também podem 
utilizar notas do ENEM 
(Exame Nacional do Ensi-
no Médio).
O curso, com duração de 
dois anos, contempla ati-
vidades desenvolvidas em 
salas de aula, laboratório 
e em estágio curricular 
supervisionado. Após a 
conclusão, os profissionais 
poderão atuar em diversas 
áreas, como hospitais, am-
bulatórios médicos, em-
presas, centros comerciais, 
aeroportos, embarcações e 
outros.

PAT de Ilhabela divulga 
vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabe-
la comunica que está com 
uma relação atualizada de 
diversas vagas de empre-
go em diferentes áreas de 
atividade. Os interessados 
devem comparecer à sede 
do PAT munidos dos prin-
cipais documentos.
É importante lembrar o 
preenchimento das vagas 
depende dos requisitos 
exigidos e os encaminha-
mentos são realizados de 
acordo com os perfis e ní-
veis de escolaridade dos 

candidatos. Além disso, a 
decisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores
As vagas podem ser preen-
chidas, canceladas ou alte-
radas diariamente. O PAT 
de Ilhabela está localizado 
na Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê.
Confira as vagas: Analis-
ta de crédito (instituições 
financeiras), Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de linha 
de produção, Auxiliar de 
manutenção predial, Bar-

man, Camareira de hotel, 
Caseiro, Chefe de cozi-
nha, Churrasqueiro, Co-
peiro, Cozinheiro de res-
taurante, Cozinheiro geral, 
Desenhista industrial grá-
fico (designer gráfico), 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Empregado do-
méstico diarista, Gerente 
comercial, Governanta de 
hotelaria, Inspetor de alu-
nos, Maître de restaurante, 
Mecânico de manutenção 
de bicicletas, Mecânico de 
manutenção de motocicle-
tas, Motorista de ônibus 
urbano, Padeiro, Pizzaio-
lo, Recepcionista bilíngue, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Representante comercial 
autônomo, Sorveteiro (co-
mércio ambulante), Ven-
dedor - no comércio de 
mercadorias, Vendedor 
porta a porta, Vidraceiro e 
Vigia noturno.

Projeto básico do rebaixamento 
da linha está aprovado no DNIT

O tema que envolve in-
fraestrutura e mobilida-
de urbana é um dos mais 
complexos para os candi-
datos a prefeito em Pinda-
monhangaba. A população 
sofre há décadas com as 
constantes paralisações na 
região central, provocadas 
pelas manobras e paradas 
dos trens que dividem a ci-
dade em duas. 
A construção de um túnel 
ferroviário (rebaixamen-
to da linha férrea) na área 
central de Pindamonhan-
gaba é um dos temas que 
há tempos se discute, prin-
cipalmente durante cam-
panhas políticas. A obra 
sempre foi esperada com 
expectativa por toda a po-
pulação. 
Para comprovar isso, basta 
acessar a página do De-

partamento Nacional de 
Infraestrutura Ferroviá-
ria- DNIT, que em abril de 
2015, passou a ser o res-
ponsável pela obra. Para 
que se possa perceber o 
interesse da população so-
bre o tema, em uma das 
solicitações respondidas, 
o DNIT confirma que o 
projeto básico do rebaixa-
mento foi aprovado.  
O documento data de 4 de 
agosto de 2016 e é assinado 
pelo Diretor de Infraestru-
tura Ferroviária do órgão, 
Mário Dirani. Em um tre-
cho do memorando envia-
do à Ouvidoria do DNIT, o 
diretor confirma “esse em-
preendimento ferroviário 
continuará a merecer alta 
prioridade quanto à execu-
ção do Projeto Executivo, 
concomitantemente ao iní-

cio das obras”. O projeto 
básico foi desenvolvido 
pela agência Contécnica 
Consultoria e entregue ao 
DNIT, informação confir-
mada. “O projeto básico já 
foi aprovado e entregue ao 
DNIT, na forma impressa 
e digital”, disse o diretor 
comercial José Maurício 
Gomes.
De acordo com o órgão, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pode até fa-
zer túneis ou viadutos na 
área prevista, mas como 
tem ciência do projeto já 
aprovado, é recomendável 
que seja feita uma comu-
nicação ao DNIT sobre a 
intenção da realização da 
obra onde será o rebaixa-
mento da linha férrea, e 
também desde que receba 
autorização da ANTT.
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Leroy Merlin abre vagas
de emprego para
loja de Taubaté

A loja de materiais de 
construção Leroy Merlin 
iniciou processo seletivo 
para selecionar funcioná-
rios para sua nova loja em 
Taubaté, que será inaugu-
rada em 2017. Ainda não 
há data confirmada para a 
abertura da loja, mas o re-
crutamento já começou.
As vagas abertas são: 
Auxiliares de Logística, 
Analista de Supply Chain, 
Supervisor de Logísti-
ca, Atendentes de Caixa, 

Vendedores de Materiais 
Básicos, Vendedores de 
produtos para Jardinagem, 
Vendedores de Decoração, 
Vendedores de Tapetes, 
Vendedores de Ilumina-
ção, Vendedores de Cerâ-
mica, Sanitários e Enca-
namentos, Coordenadores 
Comerciais, Cartazista e 
Assistente de Sac.
Os interessados devem 
ter perfil de atendimento, 
perfil comercial, com boa 
argumentação, abordagem 

e proatividade para buscar 
soluções e informações, 
preferencialmente com 
ensino médio concluído. 
Os interessados nas vagas 
de Coordenadores, Analis-
ta de Supply e Supervisor, 
pede-se qualificação, ex-
periência na área e forma-
ção superior.
Os benefícios oferecidos 
pela multinacional são as-
sistência médica e odonto-
lógica, vale refeição (con-
vênio com restaurantes), 
seguro de vida, kit esco-
lar, cesta básica, convênio 
com farmácia, cesta de na-
tal e descontos de 10% nas 
lojas da rede.
O número de vagas ofe-
recidas não foi informado 
pela loja. Os interessados 
podem acessar o portal de 
vagas da Leroy Merlin e 
realizar cadastro do cur-
rículo: vagas.leroymerlin.
com.br/home.

Vale Geek traz
novidades do mundo nerd 

para Taubaté e região

Salas Temáticas, 
Workshops, presença de 
Youtubers e Campeonatos 
de games estão entre as 
atrações. Cerca de 10 mil 
pessoas são esperadas no 
local
Os fãs do mundo geek tem 
encontro marcado! Nos 
dias 7, 8 e 9 de outubro, 
Taubaté recebe a primeira 
e maior feira nerd da re-
gião, cerca de 10 mil pes-
soas são esperadas durante 
todo o evento. O Vale Geek 
promete agitar seguido-
res de jogos eletrônicos, 
filmes de ação, animes e 
cosplays, campeonatos e 
uma programação extensa. 
O evento acontece na As-
sociação de Taubaté, das 
10h às 20h.
Para quem se encanta pelo 
mundo das tecnologias, 
o evento oferece atrações 
para todos os gostos. Ao 
entrar no evento, os visi-
tantes poderão interagir 
com salas temáticas que 
prometem uma viagem 
dentro de filmes e games. 
Na sala Pokémon, febre 
do momento, é possível 
participar de um minicam-
peonato de 3DS com pre-
miações e muitas criaturas 
para capturar. Já em outro 
espaço é possível curtir os 
saudosos jogos de tabu-
leiro e máquinas arcades 
(fliperama) e brincar em 
grupos maiores de pesso-
as. Na sala Kpop, ritmo 

popular coreano, concur-
sos de dança também se-
rão realizados.
 Já as salas Harry Poter e 
Star Wars prometem tirar 
o fôlego de quem visitar 
o local. Já pensou experi-
mentar a “cerveja aman-
teigada” ou os famosos 
feijões coloridos do Har-
ry? E que tal ver de perto 
as armaduras dos Storm-
trooper? Tudo isso e ou-
tros artigos de filmes esta-
rão disponíveis ao público.
A presença de alguns You-
tubers especializados em 
games também está en-
tre as principais atrações. 
Além de curtir o evento, 
os ídolos da internet nerd 
também vão promover ba-
te-papo e workshops sobre 
geeks como modelagem 
com espuma e isopor, cria-
ção de armaduras e foto-
grafia. Entre as presenças 
confirmadas estão: Muca 
Muriçoca, Gordox, Satty, 
Afreim Gamer, Montanha, 
Nofaxu, CarneMoídaTV e 
Vlog.
Um emocionante Cam-
peonato de League of Le-
gends com fases online e 
presencial em diversas ca-
tegorias também está pre-
visto. As premiações são 
atrativas: o primeiro lugar 
leva 10 mil reais, já a equi-
pe que ficar em segundo 
lugar na disputa leva 5 mil 
reais e, o terceiro lugar, re-
cebe dois mil e quinhentos 

reais. As oitavas de final 
acontecem nos dias 7 e 8, 
a semifinal e a grande final 
estão marcadas para o dia 
9, sempre a partir das 10h.
 O visitante ainda contará 
com lojas com artigos do 
mundo dos games, stands 
especializados e uma es-
trutura de mais de 3500 
metros. Uma praça de 
alimentação com restau-
rante e quatro lanchone-
tes garante comodidade e 
muito sabor para a galera 
do evento. Para participar 
deste mundo geek, bas-
ta adquirir o ingresso da 
feira em um dos pontos 
de venda: Cobrinha Ga-
mes (Taubaté Shopping), 
Genzai (Via Vale Garden 
Shopping), Premium Sto-
re (Avenida Itália), Mi-
crocamp (Avenida Juca 
Esteves) ou Secretaria 
da Associação (Avenida 
Juca Esteves, 500). Os in-
gressos custam a partir de 
R$20 com a doação de um 
quilo de alimento não pe-
recível. Para quem quiser 
participar de todos os dias 
do evento, o passaporte 
vip sai por R$70. Mais in-
formações no site www.
valegeek.com.br
SERVIÇO: Vale Geek
DATAS: 7, 8 e 9 de outu-
bro. HORÁRIO: das 10h 
às 20h. Local: Associação 
Empregados do Comércio 
de Taubaté, Avenida Juca 
Esteves, 500

Vereadores:
Fabricio Enfermeiro - PR - 7,99% - 1.468 
- ELEITO
Beto Tirelli - PSB - 3,64% - 668 - ELEITO
Vagner Leandro-PEN- 3,18% - 585 - 
ELEITO
Silvinho - PSB - 2,53%  -464 - ELEITO
Alex Trabiju - PSB - 2,50% - 460
Metralha Junior - PSB - 2,07% - 381
Adriano – PV - 2,07% - 380 - ELEITO
Edinho – PR - 1,95% - 359 - ELEITO
Josué Araujo - PDT - 1,87% - 344
Professora Adriana Almeida - PMDB - 
1,82% - 334 - ELEITO
Cesar Taxista - PRB - 1,76% - 323
Paulinho Fotógrafo - PSC - 1,75% - 322 
- ELEITO
Marcos da Funerária - PV - 1,75% - 322
Sandra da Caçamba – PDT - 1,66% - 305
Tomate - PMDB - 1,61% - 296
Xandão - PR -  1,51% - 277 - ELEITO
Marcão Motorista Abc – PR  - 1,47% - 270
Paulo Gustavo – PSB - 1,47% - 270
Cesar da Gê – DEM - 1,37% - 251
Arthur Bizordi - PPS - 1,32% - 243
Diego Moreira - Filho do Tatu – PSDB - 
1,32% - 242
Cidinha da Rcc – PDT -  1,29% - 237
Paulo Marcelo - PR - 1,20% - 221
Cai Cai – PR - 1,19% - 219
Jair Neguinho – PSC -  1,16% - 213
Waldir Amaral – PSB - 1,01% - 186
Pedrinho Caetano – DEM - 0,95% - 174
Eunice Cagnacci – PTB - 0,93% - 170
Thiago Siqueira – PTB - 0,91% - 168
Casinho – PMDB - 0,91% - 167
Marisa da Festa do Arroz – PPS - 0,88% - 
162
Daniela Renó – PV - 0,88% - 162
Giovane Venturelli – PMDB - 0,86% - 158
Roberto do Taxi – SD - 0,85% - 157
Douglas Santos – PTB - 0,85% - 156
Flavia Turci – PSDB - 0,82% - 151
Chester – PRB - 0,82% - 151
Rodrigo Alexandre – PTB - 0,72% - 133
Rogério – PPS - 0,69% - 126
Celso Messias – PSDB – 0,66% - 122
Sidnei Abud - PT do B - 0,66% - 121
Cidinho – PT - 0,62% - 114
Fatima Corbani – DEM - 0,60% - 110
Charles – PDT - 0,58% - 107
Zezinho – PSDB - 0,57% - 105
Salvador – PSB - 0,57% - 104
Silvana Reis – PR – 0,56% - 103
Naldo do Depósito - PC do B – 0,56% - 103
Maiena Mendes – PR – 0,56% - 103
Adriane – Professora  -PMDB - 0,56% - 102
Luiz Carlos Maracaibo – Cacai – PMDB - 
0,56% - 102
Manoel Ferreira – PMDB - 0,55% - 101
João Paulo Nogarotto – PMDB - 0,54% - 99
Rodrigo Kalu – PPS - 0,54% - 99
Werneck  -  PSB - 0,52% - 96
Lavinho – PR - 0,52% - 96
Osmar – PRP - 0,50% - 91
Xanda – SD - 0,48% - 88
Lyly Zeolla – PROS - 0,48% - 88
Sergio Muzetti – PMDB – 0,47% - 87
Marcelo Neguinho - PR - 0,47% - 86
Naná – PRP - 0,46% - 84
Mauricio da Silva – Vw  PSDC - 0,45% - 83
Luiz Madeira – PRP - 0,43% - 79
Acassio Cardoso – PR - 0,43% - 79
Walquiria Oliveira – PSB - 0,42% - 77
Samuel Santana – PSDC - 0,41% - 76
Lidia Siqueira – PSDC - 0,41% - 75
Lucia Hata – PSC - 0,40% - 73
Adelizio Costa – PTB - 0,39% - 72
Professor Carlos “caloca” - PSDC - 0,39% 
- 71
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João Isaias – PMDB - 0,38% - 70
Irineu – PSDC - 0,38% - 70
Armando Araujo - PC do B - 0,38% - 69
Merinho – PMDB - 0,38% - 69
Heitor Inovador – PTB - 0,37% - 68
Marluce Farias – PV - 0,37% - 68
Sandrinho do Ônibus - PC do B - 0,36% - 67
Dani - PT do B  - 0,35% - 65
Rodrigo Portella – PSDC – 0,34% - 63
Mané do Bar – PDT - 0,34% - 62
Alessandra Marcondes  - PSB - 0,33% - 61
Suelen Guimarães – PSB - 0,33% - 61
Tonhão – PSL - 0,30% - 56
Rosangela Vegana – PSOL - 0,30% - 56
Solange – PMDB – 0,30% - 55
Ana Claudia Lazarini – PTB - 0,30% - 55
Tania Patricio - PT do B - 0,29% - 53
Flavia – PRB - 0,29% - 53
Henrique Motoboy – PRP - 0,28% - 52
Marcelo Bolacha – PRB - 0,28% - 52
Denilson Dekbeça – PRP - 0,28% - 51
Lurdinha – PTB - 0,27% - 50
Zebu – PRP - 0,27% - 50
Neide – PSOL - 0,27% - 49
Alemão – PDT - 0,27% - 49
Sandra Barreto Furinó – PTC - 0,26% - 48
Junior – PV - 0,26% - 48
Elson Pereira – PSDC - 0,24% - 45
Prof. Alessandro Filósofo – PSOL – 0,24% 
- 45
Junior Moura – PP - 0,24% - 44
Rodrigo Galvão – PTB - 0,23% - 43
Sergio Aliança – DEM - 0,22% - 40
Marcio Boy - PT do B - 0,21% - 39
Karolzinha – PTB - 0,21% - 38
Rei – PTC - 0,20% - 37
Leo Car – PSDC - 0,20% - 36
Professor Mauricio Guerreiro – PHS - 
0,19% - 35
Professor Roberto – PDT - 0,19% - 34
Professor Carlos Valderes – PTB - 0,19% - 
34
Rafael da Amarosol – SD - 0,18% - 33
Claudinea Cardoso – PSL - 0,17% - 32
Lourenço Lino – PHS - 0,17% - 31
Major Gildo – PTB - 0,16% - 30
Célia Escolar – PDT - 0,15% - 28
Fabiana (bia) - PPS - 0,15% - 28
Marcão Carteiro – PT do B - 0,15% - 27
Jessica Santos - SD - 0,15% - 27
Luiz Antonio – PTB - 0,14% - 26
Nika – PTB – 0,14% - 26
Claudia Verissimo – PSL - 0,13% - 23
Sebastião da Escola – SD - 0,12% - 22
Tio Mauricio – PSDC - 0,12% - 22
Regis (grilo) – PSL - 0,12% - 22
Ademir – PPS - 0,12% - 22
Toninho – PTB - 0,12% - 22
Jamil do Rei do Frango Assado – PSDC - 
0,11% - 21
Robertinho - PT do B - 0,11% - 20
Mauricio Silverio – SD - 0,09% - 17
Michele do Olga Benário – PSOL - 0,09% 
- 16
Gloria Correa – PTB - 0,08% - 15
Elaine Couto – PMDB - 0,08% - 14
Paulo Siderneis – PTC - 0,07% - 13
Ana Paula Enfermeira – SD – 0,07% - 12
Joana Araujo – PSD - 0,06% - 11
Lola Telefonista – PSDC - 0,05% - 10
Sandra Rosa – PSL - 0,04% - 8
Ivan Carvalho – PSOL - 0,04% - 8
All – SD - 0,04% - 7
Vanessa Alberti  - PSDB – 0,02% - 4
Eurico Carioca - PT do B - 0,02% - 3
Andreia Ramos  - PC do B - 0,01% - 2
Maria Cavini – PT - 0,01% - 1
Elisabete Rocha – PRP - 0,01% - 1
Sueli Palmeira – PPS - 0,01% - 1
Betoni – PROS - 0,00% - 0

TOTAL 20.423
VÁLIDOS 17.918 (87,73%)
BRANCOS 839 (4,11%)
NULOS 1.666 (8,16%)
ABSTENÇÕES 5.263 (20,49%)

Prefeito:
ELEITO Marcelo Vaqueli - PSB
51,89% 9.298 VOTOS

Clemente - PMDB
44,98% 8.060 VOTOS

Prof. Casagrande - PSOL
3,13% 560 VOTOS


