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A GAzetA dos Municípios

Papa Francisco  
inaugura monumento à 

Nossa Senhora  
Aparecida no Vaticano

 O Papa Francisco 
inaugurou, na última se-
mana, um monumento em 
homenagem a Nossa Se-
nhora Aparecida no Vati-
cano. A imagem ficará em 
um espaço dedicado à me-
mória da Virgem Maria, e 
foi feita em bronze com 
tonalidade dourada.
 A cerimônia con-
duzida pelo Santo Padre, 
teve a presença do Arce-
bispo de Aparecida, Car-
deal do Raymundo Da-
masceno Assis, o Reitor 
do Santuário Nacional, pa-
dre João Batista de Almei-
da, C.Ss.R., o Administra-
dor-ecônomo do Santuário 
Nacional, padre Daniel 
Antônio da Silva, C.Ss.R., 
e outros bispos e padres do 
Vaticano e 200 convida-
dos.
 A participação 

de Papa Francisco foi 
uma surpresa, pois ele 
não havia confirmado 
sua participação no mo-
mento, e surpreendeu os 
presentes com sua ida 
aos Jardins do Vaticano.  
 O pontífice ex-
pressou seu apreço com a 
devoção a Nossa Senhora 
Aparecida, mas também 
ressaltou sua preocupação 
com o atual momento vi-
vido pelo Brasil.
Em um segundo momen-
to, Dom Damasceno agra-
deceu ao Santo Padre pelo 
privilégio de alojar a Ima-
gem da Padroeira do Bra-
sil em um local tão espe-
cial, como o coração dos 
jardins papais. A iniciativa 
da instalação do monu-
mento partiu do Santuário 
Nacional, e foi articulada 
pela Arquidiocese de Apa-

recida e pela Embaixada 
Brasileira no Vaticano.
 O monumento foi 
concebido por Cláudio 
Pastro, o mesmo autor do 
acabamento artístico in-
terno da Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, e com 
produção da Progetto Arte 
Poli, de Verona, na Itália. 
A imagem tem 3,42 me-
tros de altura, com uma 
base de 1,13 metros de 
largura frontal, o corpo 
do monumento tem 2 cm 
de espessura, é de Aço 
Corten e pesa 1.7 kg. Já a 
Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida é de bronze, na 
tonalidade dourada, e pesa 
8 kg.
Um monumento idêntico 
será inaugurado no Santu-
ário Nacional no dia 8 de 
outubro deste ano, durante 
a Novena da Padroeira.

Ilhabela comemora  
aniversário com  

tradicional desfile  
cívico-militar

Bancários entram em greve por tempo  
indeterminado em todo o país

 Em comemoração 
aos 211 anos de emancipa-
ção político-administrati-
va no último sábado (3/9), 
a Prefeitura realizou na 
Rua Dr. Carvalho, na Vila, 
centro histórico da cidade, 
o tradicional desfile cívi-
co-militar estudantil. An-
tes, na Praça das Bandei-
ras, houve o hasteamento 
dos pavilhões, com a pre-
sença de autoridades lo-
cais e regionais, Marinha 
do Brasil, Polícia Militar 
e o grupo de escoteiros 
“Maembipe” e “Guapuru-
vú”,
Após a solenidade de has-
teamento dos pavilhões, 
o desfile cívico-militar 
começou com a entrada 
da Orquestra de Ilhabela, 
seguida da Marinha do 
Brasil, Pelotão da Polícia 
Militar, 17º Grupamento 
de Bombeiros Salvamar-
Paulista,os grupos de es-
coteiros “Maembipe” e 

Bancários de todo o país 
entraram em greve por 
tempo indeterminado a 
partir desta semana. A 
decisão foi tomada em 
assembleia na última se-
mana durante assembleia 
realizada por Sindicatos 

“Guapuruvú”, viaturas da 
Polícia Civil, Frota Muni-
cipal, Defesa Civil e De-
partamento de Trânsito de 
Ilhabela.
Em seguida desfilaram 
a Pastoral da Criança, 
APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais) de Ilhabela, Centro 
de Convivência da Tercei-
ra Idade “Vila Bela”, Pro-
jeto Melhor Idade e Ação 
(Fundo Social de Solida-
riedade), Projeto Vida a 
Vida, Centro de Apoio ao 
Idoso, Projeto Comunida-
de Legal, Colégio ACEI e 
Colégio Objetivo.
Esse ano, o desfile das Es-
colas Municipais de Ilha-
bela teve como o tema 
“Cuidar e Educar”. Re-
presentantes de 30 escolas 
e também do PEII (Polo 
de Educação Integrada de 
Ilhabela) participaram da 
comemoração.
Algumas escolas desfila-

da categoria.
A mobilização foi aprova-
da por unanimidade por 
conta da proposta apre-
sentada pelo Fenaban (Fe-
deração dos bancos) ao 
Comando Nacional dos 
Bancários, que oferecia ín-

ram juntamente com as 
fanfarras: Eva Esperança 
Silva, Paulo Renato, Wal-
demar Belisário, Anna 
Leite Julião Torres, Ruth 
Correia Leite Cardoso e 
Mércia do Nascimento 
Dias.
As escolas estaduais Dr. 
Gabriel Ribeiro dos San-
tos e Profª Maria Gemma 
de Souza Oliveira também 
desfilaram com suas fan-
farras.
A Secretaria da Cultura e a 
Fundaci (Fundação Arte e 
Cultura de Ilhabela) desfi-
laram com a Orquestra Po-
pular de Ilhabela seguida 
da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Recreação/Dire-
toria Náutica, a turma do 
Jiu-Jitsu e Guarda-Mirim 
de Ilhabela.
Mais uma vez, o encerra-
mento ficou por conta da 
apresentação da Banda 
Marcial de Ilhabela Fun-
daci – Bamif.

dice de reajuste salarial de 
6,5% que representa perda 
real de 2,8% (de acordo 
com a inflação de 9,57%). 
Além dos salários, esse re-
ajuste rebaixado significa-
ria, em um ano, uma perda 
de R$ 436,39 em benefí-

cios. O Sindicato afirma 
que os bancos tentaram 
confundir os trabalhadores 
com mensagens nas suas 
intranets, somando o abo-
no de R$ 3 mil proposto, 
ao índice de 6,5%, como 
se isso significasse aumen-
to real para os salários.
Em nota, a Fenaban diz 
que a proposta patronal 
representa ganho superior 
à inflação na remuneração 
do ano da grande maioria 
dos funcionários do sis-
tema bancário. A propos-
ta mostra o empenho dos 
bancos por uma negocia-
ção rápida e equilibrada, 
capaz de garantir a satisfa-
ção e o bem-estar dos em-

pregados do setor em um 
momento de dificuldades 
e incertezas na economia 
brasileira.
Segundo o Sindicato os 
Bancários e Financiários 
de São Paulo, a paralisa-
ção será por tempo inde-
terminado. Os bancários 
pedem reajuste salarial de 
14, 78% (aumento real de 
5% mais inflação projeta-
da em 9,31%), PLR de 3 
salários mais R$ 8.317,90, 
piso de R$ 3.940,24, vale
-refeição de R$ 40 por dia, 
vale-alimentação de R$ 
880, 13º cesta-alimentação 
de R$ 880, auxílio creche/
babá de R$ 880 e 14º salá-
rio, entre outras coisas.

Uma reunião de represen-
tantes do Sindicato está 
marcada com a Fenaban 
para sexta-feira, dia 9, em 
que apresentarão as pro-
postas.
Atendimento
A Fenaban orienta os 
cliente a utilizarem os cai-
xas eletrônicos para agen-
damento e pagamento de 
contas (desde que estejam 
vencidas), saques, depósi-
tos, transferências, saques 
de benefícios sociais, entre 
outros serviços. Além de 
utilizar correspondentes 
bancários (Correios, Lo-
téricas e Supermercados) 
para pagamento de contas 
e faturas.
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Curiosidades

Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos 
(letras) e as ilustrações dos livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em 
tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de cem páginas necessitaria 
de cem tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutem-
berg revolucionou esse processo, criando os tipos móveis. Com eles era possível 
escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com isso 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se ha-
via feito, Em 1814, outro alemão, Frederich Koening inventou imprensa movida 
a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano 
Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da 
imprensa para cinco mil páginas por hora porque permitia a reposição mecânica 
do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velo-
cidade da imprensa, por compor os caracteres mecanicamente, chegou-se ao fim a 
era dos tipos móveis alimentados manualmente, No século passado, foi inventado 
a fotocomposição, em que os textos e as fotos eram produzidos na redação e mon-
tados manualmente em papel especial e depois fotografados para a reprodução do 
fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor

O rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando apa-
rece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dê alguma coisa pra diarréia!
O rapaz, nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio para acalmar os 
nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao 
mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor. Creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te 
dar remédio para a diarréia, que o senhor pediu eu lhe dei remédio para os nervos. 
Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas muito tranqüilo.
***
Nunca pensei que a partir dos setenta anos pudéssemos ter uma riqueza tão grande! 
Prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedra nos rins, açúcar no sangue, chumbo nos 
pés, ferro nas articulações, uma catarata em cada olho e uma fonte inesgotável de 
gás natural. Quem ainda não é rico, prepare-se porque a sua vez vai chegar!
***
Uma loira havia comprado uma caixa de 12 garrafas de azeite, mas chegando em 
casa ela ficou indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela 
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
***
O Juiz pergunta ao ladrão:
- Como foi que você conseguiu entrar na casa com gradeado e tirar todos os perten-
centes da vítima?
E o ladrão responde:
- Senhor Juiz, eu vim aqui pra ser julgado pelos crimes que cometi e não pra ensinar 
os truques da minha profissão.
***
Duas loiras estavam malhando na academia:
- Amiga, você viu que no Chile os “mineiros” foram resgatados?
- Verdade? Mas o que será que esses “mineiros” foram fazer lá no Chile?

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, elas passam a ser 
atraídas pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas 
se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos 
servem de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa 
para o lado prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, 
a fim de que o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagra-
dos, o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. 
Grande parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de 
boca em boca desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos 
mais autorizados mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e 
teologia sem por em toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas tam-
bém coisas muito verdadeiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em ge-
ral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não 
percebemos a outra que se abriu.
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma 
das flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata 
borboleta, assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***
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 expec-
tativa que você está procurando.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.

Não deixe para amanhã o que possas fazer hoje.

Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.

Quem espera sempre alcança.

Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.

MISCELÂNEA

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 07/09/2016
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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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.
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vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
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das Letras.
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Artigo - propaganda eleitoral na 
internet e telemarketing

A propaganda eleitoral nas 
ruas e internet poderá teve 
início no dia 16 de agosto 
de 2016 e terminará no dia 
1º de outubro de 2016, em 
primeiro turno. No caso de 
Municípios que terão se-
gundo turno, a propaganda 
terminará no dia 29 de ou-
tubro de 2016.
Nesse artigo nos submete-
remos a comentar sobre a 
Propaganda na internet e 
telemarketing. 
A legislação, que antes não 
tinha previsão sobre a pro-
paganda na internet, hoje 
trouxe diversas regras, fa-
cilitando a vida dos eleito-
res e candidatos, os quais 
não mais ficarão no escuro 
na hora de tomar atitudes. 
O eleitor pode falar sobre 
política na internet, isso 
porque é livre a manifes-
tação do pensamento do 
eleitor, desde que identi-
ficado na internet, ou seja, 
não pode usar fake.
Os eleitores não podem se 
manifestar no sentido de 
ofender a honra de tercei-
ros ou divulgar fatos sabi-
damente inverídicos sob 
pena de sanções eleitorais, 
cíveis e criminais. 
Assim, tudo que for ver-
dadeiro e não ofender a 
honra pode ser propagado, 
permitindo que o eleitor 
tenha uma maior partici-
pação nas redes sociais, 
manifestando o seu pensa-
mento.
Um destaque importante é 
a proibição de propaganda 
eleitoral paga na internet. 
Nessa vedação inclui o 
uso de links patrocinados, 
que não podem ser utiliza-
dos durante todo o período 
de campanha sob pena de 
multa e, em casos estre-
mos, abuso do poder eco-
nômico.
Poderão fazer propagan-

da eleitoral na internet 
em sites do candidato, do 
partido ou coligação e por 
meio de mensagem eletrô-
nica para endereços cadas-
trados gratuitamente pelo 
candidato, pelo partido 
ou coligação. E também 
por meio de blogs, redes 
sociais, sites de mensa-
gens instantâneas e asse-
melhados, cujo conteúdo 
seja gerado ou editado por 
candidatos, partidos, coli-
gações ou de iniciativa de 
qualquer pessoa natural, 
isto é, não pode usar me-
canismos eletrônicos para 
o disparo dessas mensa-
gens.
É igualmente proibida a 
venda de cadastro de en-
dereços eletrônicos, bem 
como a cessão de cadas-
tros eletrônicos pertencen-
tes a órgãos públicos.
Não pode fazer propagan-
da eleitoral pela internet, 
ainda que gratuita, em si-
tes de pessoas jurídicas, 
com ou sem fins lucrati-
vos, e em sites oficiais ou 
hospedados por órgãos ou 
por entidades da adminis-
tração pública direta ou in-
direta da União, Estados, 
Distrito Federal e dos Mu-
nicípios. 
Uma novidade interessan-
te é que a lei assegura o di-
reito de resposta na inter-
net. Assim, por exemplo, 
se um candidato ofender a 
honra de outro em seu fa-
cebook, o ofendido poderá 
pedir ao juiz direito de res-
posta na página do ofen-
sor. Esse pedido poderá 
ser feito até 72h a partir da 
retirada da mensagem ou 
enquanto ela permanecer 
na internet.
As mensagens eletrônicas 
enviadas por candidato, 
partido ou coligação, por 
qualquer meio, deverão 

conter mecanismo que 
permita ao destinatário se 
descadastrar, sendo o re-
metente obrigado a provi-
denciar a retirada do nome 
em 48 horas. As mensa-
gens encaminhadas após 
esse prazo sujeitam os res-
ponsáveis à multa de R$ 
100,00 por mensagem.
Quem fizer propaganda 
eleitoral na internet, atri-
buindo de forma indevida 
sua autoria a terceiro, in-
clusive candidato, partido 
ou coligação, será punido 
com multa de R$ 5 mil a 
R$ 30 mil, sem prejuízo 
das demais sanções legais 
cabíveis.
Está proibida a propagan-
da eleitoral via telemarke-
ting em qualquer horário. 
Telemarketing é entendido 
como a propaganda reali-
zada por ligação telefôni-
ca, seja gravada (automa-
tizada) ou realizada por 
pessoa natural. Essa previ-
são ocorreu para evitar que 
o eleitor seja incomodado 
com ligações telefônicas 
indesejadas ou até mesmo 
para ludibriar os eleitores 
com gravações telefônicas 
de candidato como se fos-
se pessoal, fazendo com 
que acreditassem que esta-
riam recebendo ligação do 
candidato.
Essas regras já deixaram o 
cenário mais claro quanto 
às vedações e permissões, 
sendo que especificamente 
quanto à internet, as ino-
vações pela minirreforma 
foram positivas, já que 
passaram a prever situa-
ções antes decididas, caso 
a caso, nos Tribunais.  
Sobre a articulista - Kari-
na Kufa é advogada espe-
cialista em Direito Direi-
to Eleitoral e Processual 
Eleitoral, residente em São 
Paulo, onde atua como ad-
vogada.
Karina é membro do Co-
mitê de Responsabilida-
de Social da Federação 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo – FIESP 
(2012-atual). 
Membro da Associação 
das Advogadas, Estagiárias 
e Acadêmicas de Direito 
do Estado de São Paulo 
- ASAS.  Membro funda-
dora da Academia Brasi-
leira de Direito Eleitoral 
- ABRADEP.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 56, Termo nº 6380
Faço saber que pretendem se casar DAVID HENRIQUE DA SILVA e VANESSA ALCAN-
TARA DE PAULA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão - SP, nascido 
em 11 de janeiro de 1992, de profissão analista de sistemas, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Avenida José Zaina, nº 250, São Vicente de Paulo, nesta cidade, filho de 
ASSUÉRIO XAVIER DA SILVA, de 48 anos, nascido na data de 22 de abril de 1968, re-
sidente e domiciliado em Campos do Jordão/SP, natural de São Lourenço da Mata/PE e de 
MIRIAM BELARMINO DA SILVA, de 48 anos, nascida na data de 22 de junho de 1968, 
residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP, natural de Recife/PE. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 14 de abril de 1988, de profissão assistente comercial, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO 
CARLOS ALCANTARA DE PAULA, de 61 anos, nascido na data de 23 de maio de 1955, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de SUELY FATIMA AL-
CANTARA DE PAULA, de 55 anos, nascida na data de 18 de novembro de 1960, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Passos/MG. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 56, Termo nº 6381
Faço saber que pretendem se casar ELIAQUIM RODRIGUES DA CONCEIÇÃO e LE-
TÍCIA CRISTINA FERREIRA ROSA, 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 23 de setembro de 1990, de profissão pizzaiolo, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Silverio Banhara, nº 180, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta 
cidade, filho de EZEQUIEL DA CONCEIÇÃO, de 53 anos, nascido na data de 4 de julho 
de 1963 e de ELIANA APARECIDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, de 42 anos, nas-
cida na data de 12 de março de 1974, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural 
de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 16 de dezembro de 1997, de 
profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Água de São Pedro, 
nº 154, Parque das Fontes, nesta cidade, filha de PAULO SERGIO RAMOS ROSA, de 48 
anos, nascido na data de 29 de setembro de 1967 e de ISABEL CRISTINA FERREIRA 
ROSA, de 38 anos, nascida na data de 14 de agosto de 1978, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/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. 

“Espaço Aventura”  
inaugurado em setembro  

em Caraguá

 A Prefeitura de Ca-
raguá por meio da secre-
taria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso inaugura, em breve, 
o Espaço Aventura. Uma 
área de lazer para mora-
dores e turistas de todas as 
idades a partir de setem-
bro, em Caraguá.
 A nova praça es-
portiva interliga a Esta-
ção Energia - academia 
inclusiva à base do pro-
grama praia acessível, na 
Praia do Centro e forma a 
Base de Esportes e Lazer 
Adaptado (BELA). As ati-
vidades oferecidas estarão 
disponíveis a todos os pú-
blicos, inclusive idosos e 
pessoas com deficiência.  
A obra tem previsão para 
ser inaugurada em setem-
bro.
Para realizar o projeto, o 
Governo Municipal con-
tou com investimentos 

do Governo Federal, por 
meio de um convênio que 
repassou R$ 293.295,90. 
A contrapartida do muni-
cípio foi de R$ 64.368,77, 
além do contrato para ope-
ração do projeto por seis 
meses, envolvendo a ma-
nutenção dos equipamen-
tos e monitores especiali-
zados, previstos por meio 
de licitação, no valor de 
R$78.952,16.
No Espaço Aventura foi 
construído um pórtico 
que delimita uma área de 
convivência, uma praça 
em deck todo de madeira 
e uma torre, onde foi ins-
talado um elevador. No 
arvorismo são três níveis 
de aventura. Nível 1, vol-
tado para crianças; nível 
2 para adultos.  Cadeiran-
tes poderão ter acesso ao 
nível 2, por meio do ele-
vador assim como idosos 
e crianças. O nível 3 é o 

mais alto, voltado a jovens 
em pleno vigor físico.
Na tirolesa, haverá uma 
para crianças e outra para 
adultos. Cadeirantes pode-
rão participar desta ativi-
dade por meio de material 
adaptado para suspensão. 
Já na escalada no paredão, 
somente poderão usufruir 
pessoas com plena capa-
cidade física dos membros 
inferiores e superiores.
Todas as atividades serão 
supervisionadas por mo-
nitores especializados que 
estarão presentes no local, 
às quartas, das 8h às 14h; 
quintas, das 13h às 19h; 
sextas e sábados, das 16h 
às 22h e domingos das 10h 
às 16h. Não será permiti-
da a participação de me-
nores sem autorização de 
responsáveis e nem a prá-
tica das atividades sem a 
supervisão dos monitores 
responsáveis.

Jesus,
Senhor da Paz

 Do meu livro Re-
flexões e Pensamentos — 
Dialética da Boa Vontade 
(1987), trago:
Num futuro que nós, civis, 
religiosos e militares de 
bom senso, desejamos pró-
ximo, não mais se firmará 
a Paz sob as esteiras rolan-
tes de tanques ou ao troar 
de canhões; sobre pilhas de 
cadáveres ou multidões de 
viúvas e órfãos; nem mes-
mo sobre grandiosas reali-
zações de progresso mate-
rial sem Deus. Isto é, sem 

o correspondente avanço 
espiritual, moral e ético. 
 O ser humano des-
cobrirá que não é somente 
sexo, estômago e intelec-
to, jugulado ao que toma 
como realidade única. Há 
nele o Espírito Eterno, que 
lhe fala de outras vidas e 
outros mundos, que pro-
cura pela Intuição ou pela 
Razão. (...)
 A Paz, a verda-
deira Paz, nasce primeiro 
do coração limpo do ser 
humano. E só Jesus pode 

purificar o coração da Hu-
manidade de todo ódio, 
porque Jesus é o Senhor 
da Paz. E Ele próprio, 
como tantas vezes lem-
brou Alziro Zarur (1914-
1979), saudoso Fundador 
da Legião da Boa Vonta-
de, afirma: “Eu sou a Ár-
vore, vós sois os ramos; 
sem mim nada podereis 
fazer. Não se turbe o vosso 
coração nem se arreceie.  
 Eu estarei con-
vosco, todos os dias, 
até o fim do mundo.  

Eu não vos deixarei ór-
fãos. Novo Mandamento 
vos dou: Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos 
amei. Somente assim po-
dereis ser reconhecidos 
como meus discípulos, se 
vos amardes como Eu vos 
amei. Não há maior Amor 
do que doar a própria Vida 
pelos seus amigos” (Evan-
gelho de Jesus, segun-
do João, 15:5, 14:1 e 18, 
13:34 e 35 e 15:12 e 13).

*Paiva Netto

São Bento do Sapucaí  
recebe Caixa Cinema,

inédita no Vale do Paraíba
É com grande alegria que 
informamos. Chega em 
São Bento do Sapucaí um 
dos mais belos projetos 
do MIS – MUSEU DA 
IMAGEM E DO SOM. 
Em Parceria com o Espaço 
de Leitura e Arte Eugênia 
Sereno ( Pontos MIS na ci-
dade), com a finalidade de 

dar acesso ao Cinema de 
maneira lúdica no formato 
CINE JUKEBOX, promo-
ver a cultura com atrações 
diferenciadas durante a 
Semana Literária Eugênia 
Sereno, o MIS instalou no 
Espaço de Leitura a Caixa 
Cinema. Inédita no Vale 
do Paraíba! Será inaugura-

da na Abertura da Semana 
Literária. Após a apresen-
tação da Orquestra Sinfô-
nica Jovem de São Bento 
do Sapucaí que se apresen-
tará no Salão Paroquial às 
19:30. Também teremos 
muitas outras atrações en-
cantadoras!
Dia 08/09.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°042/2016 – Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Material Hospitalar II. Data da realização: 19/09/2016 às 10:00hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na ínte-
gra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°045/2016 – Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Material Hospitalar III. Data da realização: 20/09/2016 às 10:00hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na ínte-
gra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº076/2016 – Proc. Adm. Nº250/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical da dupla “Loro e Lucas” para apresentação no dia 03/09/2016 às 
19h30min no evento “Semana Elpidio dos Santos” - Contratante: Prefeitura Munic. de 
São Luiz do Paraitinga - Contratada: PAULO BARONI JUNIOR 03208962851 - CNPJ: 
13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 600,00 - Data: 01/09/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso 
III, da Lei Nº 8.666/93.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 077/2016 – Proc. Adm. Nº 251/2016 - Objeto: Contrata-
ção do show musical da “Banda na Pegada” para apresentação no dia 03/09/2016 às 22h no 
evento “Semana Elpidio dos Santos” - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Pa-
raitinga - Contratada: PAULO BARONI JUNIOR 03208962851 - CNPJ: 13.275.175/0001-
53 - Valor: R$ 1.650,00 - Data: 01/09/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº078/2016 – Proc. Adm. Nº254/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical da dupla “Negão e Renata” para apresentação no dia 10/09 para 
apresentação na semana Elpídio dos Santos no Largo da Mercês- Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: MARQUES & GASPAR PRODUÇÕES 
LTDA - CNPJ: 12.820.449/0001-85 - Valor: R$ 2.400,00 - Data: 05/09/2016 - Base Legal: 
Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 079/2016 – Proc. Adm. Nº 255/2016 - Objeto: Contrata-
ção do show musical do grupo “Orgulho Caipira” para apresentação no dia 10/09/2016 às 
22h no evento “Festa de Nossa Senhora da Água Santa” - Contratante: Prefeitura Munic. 
de São Luiz do Paraitinga - Contratada: PAULO BARONI JUNIOR 03208962851 - CNPJ: 
13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 05/09/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso 
III, da Lei Nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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ACIT lança promoção 
em homenagem ao
mês das crianças

São Bento do Sapucaí 
ganha polo da Unitau

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) lançou a campa-
nha “Bom mesmo é ser 
criança”. A iniciativa é alu-
siva ao Dia das Crianças, 
comemorado no dia 12 de 
outubro e contará com o 
sorteio de 3 bicicletas Aro 
24. A promoção teve início 
no começo de setembro e 
segue até o final do mês de 
outubro.  
A cada R$ 50 em compras 
nas lojas participantes da 

Em São Bento do Sapu-
caí foi inaugurado no sá-
bado um polo de Educa-
ção à Distância (EAD) da 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) . O evento 
aconteceu na Praça Mon-
senhor Pedro do Vale 
Monteiro.
Que teve diversas ativida-
des durante o evento, com 
destaque para a participa-
ção de projetos de exten-
são da UNITAU, como por 
exemplo, Feirinha UNI-
TAU da Agronomia com 
legumes e verduras culti-
vados no Departamento de 
Ciências Agrárias e ainda 
o Grupo de Atendimento 
à Vítima de Violência Se-

promoção, os clientes ga-
nharão um cupom para 
concorrer ao sorteio. Os 
cupons devem ser entre-
gues na sede da ACIT até 
às 12h do dia 31 de outu-
bro. O sorteio acontece às 
17h desse mesmo dia e é 
aberto ao público.
Vendedores - Vale destacar 
que, em todas as campa-
nhas realizadas pela ACIT 
junto ao comércio de 
Taubaté, os vendedores re-
gistrados nos cupons sor-

xual (GAVVIS) que presta 
assistência para mulheres 
que sofreram violência 
psicológica e física. 
O Projeto Educação Saú-
de Bucal irá orientar a po-
pulação para os cuidados 
com os dentes, Programa 
de Atenção Integral ao 
Envelhecimento (PAIE) 
que visa agregar o público 
da terceira idade a proje-
tos educativos e culturais, 
entre outras ações e pro-
gramas. “O EAD serve 
para atender as limitações 
das pessoas, é inclusiva. 
É possível ter acesso de 
qualquer lugar, a única 
parte presencial são as 
provas”, explicou a profa. 

teados  também ganham 
e são premiados com vale 
compras no valor de R$ 
150.
Natal - Todos os cupons 
participantes das promo-
ções realizadas pela ACIT 
durante o ano irão partici-
par, automaticamente, da 
promoção de Natal, que irá 
sortear um caro zero qui-
lometro para o vencedor e 
uma moto zero quilometro 
para o vendedor registrado 
no cupom contemplado.  

Dra. Patrícia Ortiz, coor-
denadora geral do EAD da 
UNITAU.
Segundo a coordenadora, 
o lançamento do polo em 
São Bento significa chegar 
à região do Sul de Minas 
Gerais e da Mantiquei-
ra. O EAD é uma opção 
viável para pessoas que 
possuem dificuldade em 
encaixar um curso pre-
sencial no seu cotidiano.  
Além do polo que será 
inaugurado em São Ben-
to do Sapucaí, a UNITAU 
possui três outros polos: 
em Taubaté, em São José 
dos Campos em parceria 
com o INPG, e em Ubatu-
ba.

Unidades do Detran.SP 
fecham em todo o  

Estado no feriado da  
Independência

 O Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) co-
munica que suas unidades 
em todo o Estado fecham 
no dia 7 de setembro em 
razão do feriado nacional 
da Independência. Isso in-
clui os postos integrados 
que funcionam dentro do 
Poupatempo, e o Disque 
Detran.SP. Os postos e a 
central telefônica voltarão 
a atender normalmente na 
quinta-feira, 8 de setem-
bro. 
Entretanto, em razão de 
feriados locais, algumas 
unidades da Grande São 
Paulo e do interior esta-
rão fechadas também em 
outros dias da semana. É 
o caso de Pindamonhan-

gaba, onde a quinta-feira 
(8) comemora-se o dia da 
Padroeira do município, e 
portanto, é feriado muni-
cipal.
 Mais informações 
sobre os serviços de trân-
sito poderão ser obtidas 
pelo Disque Detran.SP no 
telefone 3322-3333 para 
capital e municípios com 
DDD 11. Para as demais 
localidades, o serviço tele-
fônico está disponível no 
número 0300-101-3333.
Serviços eletrônicos - Por 
meio do portal do Detran.
SP, o cidadão pode reali-
zar 27 serviços de trânsi-
to relacionados a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(como 2ª via e CNH defi-
nitiva), veículos (pesqui-

sa de débitos e restrições) 
e infrações (consulta de 
multas e solicitação de re-
curso de penalidade), entre 
outros. Basta fazer cadas-
tro e criar login e senha, 
que garantem a segurança 
dos dados pessoais.
Aplicativos - O Detran.SP 
ainda oferece três aplicati-
vos gratuitos para tablets e 
smartphones, com diversas 
funcionalidades, como: 
solicitar 2ª via da CNH 
e acompanhar a emissão 
do documento; consultar 
multas do próprio veículo; 
treinar para a prova teóri-
ca; além do jogo educativo 
do Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas 
Android e iOS. 

Caraguá compete em
16 modalidades nos  

Jogos Abertos de 
São Bernardo do Campo

 A delegação de Ca-
raguá disputará a 2ª Divi-
são dos 80º Jogos Abertos 
“Horácio Baby Barioni” 
em 16 modalidades, entre 
os dias 13 e 24 de setem-
bro, em São Bernardo do 
Campo, no ABC. Os es-
portistas se classificaram 
nos 60º Jogos Regionais 
do Interior, realizados en-
tre os dias 20 e 30 de ju-
lho, em Caraguatatuba. A 
equipe é formada por 126 
pessoas, entre atletas, téc-
nicos e membros da co-
missão técnica.
 Caraguá participa de pro-
vas individuais de nata-
ção e nos revezamentos 
4x100m medley masculi-
no, 4x100m livre femini-
no, 4x200m medley mas-
culino e 4x200m medley 
feminino por ter alcançado 

os índices técnicos.
 A equipe de atletismo ACD 
contará com Álvaro Alen-
car Trindade Sobrinho, 
nos 100m e 200m rasos; 
Daniel Juvenildo Marchi 
Lorandi, nos 1500m rasos; 
e Cristiane de Siqueira e 
Ellen Cristina Dias Bra-
ga, no arremesso de peso.  
Na natação ACD, Tiago 
do Santos compete nos 
100m livre.  Os esportistas 
integram o Programa de 
Apoio e Incentivo ao Es-
porte Paralímpico (Paiep) 
da Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso.
 O futebol mascu-
lino foi vice-campeão dos 
Jogos Regionais e assegu-
rou a vaga nos Abertos.  
As modalidades biribol, 
vôlei de praia feminino, 

vôlei de praia masculi-
no, karatê feminino, tênis 
masculino, tênis de mesa 
feminino e xadrez mascu-
lino garantiram participa-
ção na “Olimpíada Caipi-
ra”. Caraguá também terá 
representantes no boxe 
(feminino e masculino), 
modalidade exclusiva dos 
Abertos, e no skate (femi-
nino e masculino), modali-
dade extra.  
 O chefe da delega-
ção é o diretor de Espor-
tes, Leandro Domingos de 
Souza.
Os 80º Jogos Abertos do 
Interior são uma realiza-
ção da Secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com a Prefei-
tura de São Bernardo do 
Campo.  


