
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV 07 DE OUTUBRO DE 2016 EDIÇÃO 1820 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Exposição sobre
origem dos nomes dos 
municípios paulistas 

chega a Campos
do Jordão

Embraer abre novo PDV 
em atendimento a

solicitação de sindicatos

A exposição itinerante 
“Origem dos Nomes dos 
Municípios Paulistas”, or-
ganizada pelo Museu da 
Língua Portuguesa, chega 
a Campos do Jordão na 
sexta-feira (7). O público 
poderá visitar gratuita-
mente a mostra, que ficará 
no Mercado Municipal até 
novembro.
A mostra desvenda o signi-
ficado dos nomes dos 645 
municípios paulistas. Ide-
alizada por Antônio Car-
los de Moraes Sartini, Di-
retor do Museu da Língua 
Portuguesa, “Origem dos 
Nomes dos Municípios 
Paulistas” surgiu a partir 
do livro de mesmo nome 
escrito pelo jornalista e ar-
tista plástico Enio Squeff, 
em coautoria com Helder 
Perri Ferreira (2004).
São 70 m² distribuídos em 
quatro contêineres/display 
especialmente projetados 
para receber o conteúdo 
expositivo. Os destaques 

Um novo Programa 
de Embraer Demis-
sões Voluntárias (PDV) 
será aberto nesta quin-
ta-feira pela Embraer.  
As inscrições para um 
novo PD busca dar con-
tinuidade ao ajuste ne-
cessário das operações da 
empresa para a readequa-
ção à demanda do merca-
do aeroespacial e vem ao 
encontro a solicitação de 
alguns sindicatos. 
De acordo com os sin-
dicatos, ainda há muitos 

ficam para duas telas tou-
chscreen. Em uma delas 
as pessoas podem criar 
suas cidades ideais, esco-
lhendo se ficarão no cam-
po ou na praia, a base da 
economia, sua arquitetura, 
e outras peculiaridades.  
O outro grande painel re-
presenta uma versão digi-
talizada do livro de Enio 
Squeff, onde estão catalo-
gados os 645 municípios 
do estado e seus respecti-
vos topônimos.
Além dos painéis, o pas-
seio conta com diversos 
elementos cenográficos 
com informações curiosas 
sobre os municípios pau-
listas, além de reprodu-
ções de aquarelas de Enio 
Squeff. Essas peças infor-
mam, por exemplo, que 
cerca de 1/3 dos nomes 
das cidades têm alguma 
influência indígena; mais 
de 40 carregam o nome 
de alguma personalidade 
histórica; e pelo menos 59 

empregados interessados 
em aderir ao plano. Os 
sindicatos paulistas dos 
Engenheiros (Seesp), das 
Secretárias e Secretários 
(Sinsesp) e dos Técnicos 
de Nível Médio (Sintec) 
já aprovaram o novo PDV 
proposto pela Embraer. 
Os três sindicatos repre-
sentam aproximadamente 
50% dos empregados da 
Embraer.
Segundo comunicado da 
Embraer para os órgãos de 
imprensa, diferentemente 

ostentam nomes de santos 
da Igreja Católica.
A mostra é realizada 
pelo Governo do Esta-
do de São Paulo e conta 
com Proac – Programa 
de Ação Cultural da Se-
cretaria da Cultura; do  
IDBrasil Cultura, Educa-
ção e Esporte, organização 
social de cultura que gere 
o Museu da Língua Por-
tuguesa; da Arquiprom, 
proponente e produto-
ra do projeto e da Tudo 
Cultural. O patrocínio é 
da Comgas e Syngenta.  
O apoio local é da Pre-
feitura do Município de 
Campos de Jordão.  
O Mercado Municipal de 
Campos de Jordão fica na 
Av. Dr. Adhemar de Bar-
ros, 26 - Abernéssia. A 
visitação acontece de se-
gunda a sábado, das 8h Às 
18h, e segue até dia 5 de 
novembro. Agendamento 
de excursões e turmas es-
colares: (12) 3664 4427.

do que ocorreu no primei-
ro PDV, esta nova etapa do 
plano está aberta apenas a 
alguns setores específicos 
da empresa, a fim de evitar 
o desequilíbrio nas opera-
ções.
O período de inscrições 
para o novo PDV termina 
em 11 de outubro - as so-
licitações serão analisadas 
nos dias 13 e 14, com os 
empregados que tiverem a 
adesão confirmada sendo 
desligados a partir do dia 
17. 

Fundação Florestal comemora 
Dia das Crianças com muito

verde para a garotada
Unidades de Conservação 
participam da ação, com 
atividades para todos os 
públicos, entre 7 e 12 de 
outubro
 Para celebrar o próximo 
Dia das Crianças (12),  
a Fundação Florestal – 
instituição vinculada à Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente –, por meio de 
suas Unidades de Conser-
vação (UC), promove uma 

série de atividades com 
foco na educação ambien-
tal.
Para este ano, serão ofe-
recidas atividades como 
teatro, oficinas, palestras, 
trilha monitorada e muitas 
outras atividades lúdicas 
com o objetivo de ensinar 
brincando e estimular a 
conscientização ambien-
tal.
A programação acontece 

entre 7 e 12 de outubro. 
Confira abaixo:
Núcleo Cunha – Parque 
Estadual Serra do Mar
Estância Climática de 
Cunha
Núcleo Picinguaba – Par-
que Estadual Serra do Mar
Município: Ubatuba/SP
Parque Estadual Campos 
do Jordão
Município: Campos do 
Jordão

Faculdade Anhanguera
realiza feira de
profissões em

unidades da região

A Faculdade Anhangue-
ra promove no mês de 
outubro uma Feira de 
Profissões, com diversas 
atividades e dicas para es-
tudantes. O evento aconte-
cerá nas unidades de Jaca-
reí (campi 1 e 2), São José 
dos Campos (campus 1), 
Taubaté (unidade Vila das 
Graças), e Pindamonhan-
gaba.
A feira é destinada aos alu-
nos do ensino médio das 
redes pública e privada e 
com o propósito de auxi-
liar estudantes que presta-
rão vestibular no final do 
ano e ainda estão em dúvi-

da de qual profissão esco-
lher para seu futuro.
Os coordenadores da ins-
tituição estarão presentes 
para ajudar a esclarecer to-
das as dúvidas sobre carrei-
ra e o mercado de trabalho.  
A expectativa é que 
em torno de 4.000 alu-
nos do ensino médio  
passem pela feira para co-
nhecer os cursos de gra-
duação das unidades, a in-
fraestrutura dos campi e o 
ambiente acadêmico.
Mais informações pelo 
site www.feiradasprofisso-
esaedu.com.br
Veja endereço das unida-

des, horários e dia da feira:
Faculdade Anhanguera de 
Taubaté - Unidade Vila 
das Graças (Avenida José 
Olegário de Barros, 46/58)
Data: 6 de outubro, das 9h 
às 12h e das 19h30 às 22h
Faculdade Anhanguera de 
Jacareí - Campi 1 e 2 (Rua 
Santa Catarina, 75 / Rua 
Santa Cruz dos Lázaros, 
466)
Datas: 18 de outubro, das 
8h30 às 12h (no campus 1) 
/ 19 de outubro, das 19h às 
22h (no campus 2)
F a c u l d a d e  
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba (Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3344)
Data: 18 de outubro, das 
8h30 às 12h
Faculdade Anhanguera de 
São José dos Campos - 
Unidade 1 (Avenida João 
Batista de Souza Soares, 
4121)
Datas: 20 de outubro, das 
8h às 11h e das 19h30 às 
22h30 / 21 de outubro, das 
8h às 11h
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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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EXPEDIENTE 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.

Jacareí promove campanha de
vacinação antirrábica neste sábado

Jacareí promove neste sá-
bado (8) a campanha de 
vacinação antirrábica para 
animais domésticos (cães 
e gatos) com pelo menos 
três meses de vida. Habi-

tualmente, a campanha é 
realizada a cada primei-
ro sábado do mês até no-
vembro. Confira os locais 
e horários: Jardim do Vale 
- Das 8h às 17h, na Unida-

de Municipal de Saúde da 
Família (UMSF), que fica 
na avenida Lafayetti B. 
Prianti, nº 1360.
Vila Formosa/Jardim 
Aliança - Das 8h às 12h, 
na EMEI Thiago Silva 
Santos, que fica na rua Vi-
tória, nº 400.
Campo Grande - Das 13h 
às 17h, na EMEF Adélia 
Monteiro, que fica na es-
trada Francisco Eugênio 
Bicudo, nº 30.
Parque Brasil/ Vila Pinhei-
ro - Das 8h às 17h, na Uni-
dade Municipal de Saúde 
da Família (UMSF), que 
fica na avenida Bruno De-
cária, nº 200.

Concurso de Cosplay agita o 
Vale Geek neste final de semana

Com programação exten-
sa de 7 a 9 de outubro, 
Taubatérecebe a primeira 
e maior feira nerd da re-
gião voltada para segui-
dores de jogos eletrônicos, 
filmes de ação e animes. O 
evento acontece na Asso-
ciação de Taubaté, das 10h 
às 22h.
Uma das atrações mais 
aguardadas é o concurso 
de Cosplay. Na competi-
ção, os fãs da cultura pop 
japonesa se fantasiam de 
um personagem de filme, 
animação (japonesa ou 
não), vídeo game, qua-
drinhos, series de TV ou 
até mesmo personagens 
de livros. Na disputa são 
julgados elementos como 
maquiagem, vestuário, 
acessórios, interpretação, 
poses, entre outros crité-
rios.  Os participantes con-
correm individualmente 
ou em grupo.
Mais que um hobby, a pra-
tica do cosplay estimula a 
criatividade e o trabalho 
em equipe, já que as fan-
tasias são sempre muito 
bem elaboradas e chamam 
a atenção pela réplica fiel 
ao original. No Vale Geek 

Cosplay, o concurso terá 
duas fases de desfiles e 
etapa final onde poderão 
interpretar com apresenta-
ções, no domingo, dia 9.
As inscrições devem ser 
feitas no site http://www.
valegeek.com.br/ , até as 
14h do dia 7. Os vence-
dores receberão troféu e 
prêmio em dinheiro. O 
primeiro colocado leva 
para casa R$ 3.000,00, o 
segundo R$ 2.000,00 e o 
terceiro R$ 1.000,00.  
Workshops: Além de se 
divertir com o concurso 
de Cosplay, os geek po-
derão aprender um pouco 
sobre a arte de construir 
as fantasias em diversos 
workshops.  Os fãs apren-
derão como começar a 
construir uma fantasia, 
trabalhar materiais como 
isopor, espuma e EVA, 
além de técnicas de foto-
grafia para arte cosplay.
Entre os convidados estão 
Eder Cosmaker, Tia Kami, 
Gabriel Niemtz e, Julius 
Kaesar considerado um 
dos melhores cosplayers 
do país.   
Sobre o evento: Campe-
onatos de games, espaço 

com fliperamas e salas 
temáticas também estão 
entre as atrações do Vale 
Geek. O visitante ainda 
contará com lojas com 
artigos do mundo dos 
games, stands especia-
lizados e uma estrutura 
de mais de 3500 metros. 
Uma praça de alimentação 
com restaurante e quatro 
lanchonetes garante co-
modidade e muito sabor 
para a galera do evento. 
Para participar deste mun-
do geek, basta adquirir o 
ingresso da feira em um 
dos pontos de venda: Co-
brinha Games (Taubaté 
Shopping), Genzai (Via 
Vale Garden Shopping), 
Premium Store (Aveni-
da Itália), Microcamp  
(Avenida Juca Esteves) ou 
Secretaria da Associação 
(Avenida Juca Esteves, 
500). Os ingressos custam 
a partir de R$20 com a 
doação de um quilo de ali-
mento não perecível. Para 
quem quiser participar de 
todos os dias do evento, 
o passaporte vip sai por 
R$70. Mais informações 
no site www.valegeek.
com.br
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 70, Termo nº 6408
Faço saber que pretendem se casar JAIR MOREIRA DA SILVA JUNIOR e MA-
RIA CAROLINA DE CARVALHO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Taubaté - SP, nascido em 23 de fevereiro de 1992, de profissão cobrador, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua José Benedito Alvarenga 
Filho, nº 127, São Vicente de Paulo, nesta cidade, filho de JAIR MOREIRA 
DA SILVA, de 57 anos, nascido na data de 8 de setembro de 1959, residente e 
domiciliado Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de VIVIANE APARECI-
DA HERMINELLI DA SILVA, de 49 anos, nascida na data de 30 de julho de 
1967, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Passa Quatro/MG. Ela 
é natural de Taubaté - SP, nascida em 14 de maio de 1992, de profissão auxiliar 
administrativa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo ende-
reço do contraente, filha de GIL CARLOS DE CARVALHO, de 54 anos, nascido 
na data de 16 de outubro de 1961 e de NILZA MARIA MAIA DE CARVALHO, 
de 50 anos, nascida na data de 8 de junho de 1966, residentes e domiciliados 
Tremembé/SP, natural São Luiz do Paraitinga/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 70, Termo nº 6409
Faço saber que pretendem se casar PAULO JOSÉ LEMES DA SILVA e MARIA 
ALICE MOREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ca-
raguatatuba - SP, nascido em 13 de maio de 1958, de profissão aposentado, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida das Samambaias, nº 
136, Vale das Flores, nesta cidade, filho de PAULO LEMES DA SILVA, falecido 
em Caraguatuba/SP na data de 25 de fevereiro de 1997 e de ALICE LEMES 
DA SILVA, 85 anos, nascida na data de 15 de dezembro de 1930, residente e 
domiciliada em Caraguatatuba/SP, natural de Belo Horizonte/MG. Ela é natural 
de Resende - RJ, nascida em 13 de junho de 1955, de profissão professora, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de LUIZ ALVES MOREIRA, falecido em Resende/RJ na data de 5 de 
abril de 2016 e de LIDIA RIBEIRO MOREIRA, falecida em Resende/RJ na data 
de 23 de janeiro de 2015. 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. 

Feira de adoção de animais 
no Taubaté Shopping

O Taubaté Shopping re-
aliza neste fim de sema-
na, entre os dias 7 e 9 de 
outubro, a 12ª edição da 
CÃOscientização, a fei-
ra de animais que visa a 
conscientização das pes-
soas da importância dos 
cuidados com os bichos de 
estimação. O evento faz 

parte da programação do 
mês da criança no centro 
de compras.
A feira vai funcionar 
nos três dias, das 10h às 
22h, e terá 250 cães e 
gatos para adoção, tan-
to filhotes quanto adul-
tos – todos vacinados e 
higienizados. Os interes-

sados em adotar, devem  
apresentar uma cópia do 
RG, CPF e comprovante 
de residência.
Além da adoção, o evento 
também terá diversas atra-
ções e atividades, entre elas 
um grupo de veterinários  
esclarecendo as dúvidas 
de como cuidar adequa-
damente do seu animal.  
Haverá ainda distri-
buição de balas, piru-
litos e algodão-doce,  
shows de palhaço e mági-
co, música ao vivo, teatro, 
pintura de rosto, exposição 
de fotos, escultura em ba-
lões, exibição de vídeos e 
desfile de cães. 
As atividades acon-
tecem em frente às  
lojas Americanas e são to-
talmente gratuitas.

Lorena promove ações no 
mês da conscientização 

do câncer de mama

Lorena aderiu ao movi-
mento mundial de mobi-
lização de prevenção ao 
câncer de mama. O Fun-
do Social de Solidarieda-
de (Fulor) e a Secretaria 
de Saúde do município 
promoverão no próximo 
sábado (8) ações alusivas 
ao ‘Outubro Rosa’. A pro-
gramação acontecerá das 
8h ás 12h, no Ambulatório 
Médico de Especialidade 
II (Inamps), situado na 
Rua Erendy Novaes Fer-
reira, 22 – Centro.
De acordo com a secreta-
ria, a população poderá se 
servir de exames de mama 
e papanicolau. Importante 

ressaltar que, para parti-
cipar, é necessária a apre-
sentação do cartão SUS. 
As mulheres também po-
derão fazer aferição de 
pressão arterial, glicemia, 
testes rápidos de HIV, sí-
filis, hepatites virais, entre 
outras atividades.
O Fundo Social de Soli-
dariedade também estará 
com atividades de bem es-
tar para as mulheres, com 
cabeleireiros e manicures 
atendendo até as 12h. His-
tória do Outubro Rosa - O 
movimento popular inter-
nacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa é co-
memorado em todo o mun-

do. O nome remete à cor 
do laço rosa que simboli-
za, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama 
e estimula a participação 
da população, empresas e 
entidades.  A história do 
Outubro Rosa remonta à 
última década do século 
20, nos Estados Unidos, 
quando o laço cor-de-rosa, 
foi lançado pela Fundação 
Susan G. Komen for the 
Cure e distribuído aos par-
ticipantes da primeira Cor-
rida pela Cura, realizada 
em Nova York, em 1990 
e, desde então, promovi-
da anualmente na cidade 
(www.komen.org).

Exposição de Barbies 
é destaque no mês das 

crianças no Taubaté 
Shopping

O Taubaté Shopping re-
cebe no mês de outubro 
uma exposição de Barbies, 
organizada pela coleciona-
dora Jaqueline Pedreira. A 
mostra, exposta em fren-
te à Livraria Leitura, vai 
seguir até o dia 16 de ou-
tubro e contará com mais 
de 70 bonecas das mais 
diversas linhas já lançadas 
no Brasil e no mundo.
A exposição conta tanto 
com Barbies mais moder-
nas e atuais quanto com 
modelos clássicos, como 
os inspirados em filmes, 
séries e desenhos anti-
gos como “A Feiticeira”, 

“Gimmie! Gimmie! Gim-
mie!”, “Os Flintstones”, 
“Piratas do Caribe” e “Toy 
Story”.
Também estão expostas 
bonecas de diferentes ori-
gens de cada boneca. Se-
rão expostos modelos de 
países como Japão, Méxi-
co, Espanha e Finlândia, 
além de três brasileiras: 
uma carnavalesca e duas 
baianas, revendidas ape-
nas no Brasil.
A exposição faz parte da 
programação do shopping 
no mês das crianças. Para 
que entrem no clima da 
mostra, os visitantes pode-

rão ainda posar dentro de 
uma embalagem de Barbie 
gigante para que se sintam 
verdadeiros bonecos.
Criada em 1959 por Ruth 
Handler, a Barbie chega 
aos seus 57 anos como 
a boneca de maior in-
fluência no público in-
fantil. Atualmente, esti-
ma-se que, ao redor do 
mundo, uma Barbie é ven-
dida a cada 2 segundos.  
A boneca da Mattel mar-
cou gerações e até hoje 
continua com muita atu-
ação na sociedade, sendo 
referência em diversas 
obras de entretenimento.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Analista de custos
Arquiteto de edificações
Gari- PCD
Jardineiro
Montador (caixas de madei-
ra)
Padeiro confeiteiro
Promotor de vendas – PCD
Vendedor
PCD – pessoas com defici-
ência

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABA-
LHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA 
DAS 08H ÀS 17H

Volkswagen patrocina 
1ª edição do BBQ Valle, 
em Pindamonhangaba

A Volkswagen, através 
da concessionária Dokar 
Veículos, vai patrocinar 
a 1ª edição do BBQ Val-
le - Festival de Churrasco 
Gourmet, acontecerá no 
Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba neste sábado 
(8), a partir das 12h.
O evento reunirá chefs de 
cozinha e especialistas em 
churrasco, com 7h de mú-
sica com influências do 
country, folk e rock, feira 
com produtos orgânicos, 
espaço kids e exposição de 
carros antigos (Clube de 
Autos Antigos de Tauba-
té). Além das atividades 
gastronômicas e culturais 
programadas, os convida-
dos poderão visitar o “Es-
paço Volkswagen” e ter 
a oportunidade de testar, 
na prática, os atributos e 
tecnologias dos modelos 
nacionais e importados da 
marca. 
A lista para test-drives 

inclui Touareg, Passat, 
Tiguan, Jetta, Amarok e 
Golf, levando a experiên-
cia de dirigir os veículos. 
Circuitos on-road mostra-
rão que potência e econo-
mia andam lado a lado nos 
modelos equipados com a 
tecnologia de motores TSI. 
Além disso, com a asses-
soria dos representantes 
da marca os convidados 
poderão conhecer todos os 
recursos de conectividade 
e segurança veicular.
“A intenção é oferecer uma 
experiência diferenciada, 
para que eles possam se 
aproximar da marca e co-
nhecer toda a qualidade, o 
desempenho e a alta tecno-
logia presentes nos nossos 
produtos, além de ser uma 
excelente ação para impul-
sionar as vendas da empre-
sa”, explica o gerente exe-
cutivo de Administração 
de Vendas e Desenvolvi-
mento da Rede Volkswa-

gen, Alexandre Abelleira.
Outra atração que a 
Volkswagen levará ao 
“BBQ Valle” é a estação 
“Iron Track”, uma estrutu-
ra especialmente montada 
para testar a robustez e a 
tecnologia da Amarok - 
uma das mais avançadas 
de seu segmento. O es-
tande terá ação de vendas 
com descontos especiais e 
cheque bônus de R$ 5.000 
para os interessados em 
adquirir a picape.
Os participantes poderão 
também visitar o “Espaço 
Volkswagen Collection”, 
que oferece peças de ves-
tuário adulto e infantil, 
miniaturas de carros, cha-
veiros, capas de celular, 
canecas, bonés, entre ou-
tros acessórios inspirados 
nos modelos e na história 
da marca.
Mais informações sobre o 
evento e ingressos no site 
www.bbqvalle.com.br
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Balança comercial bate recorde no acumulado 
do ano com saldo de US$ 36,2 bi

CCR promove
blitz educativa

para estudantes da região

Fibria investe em novo
formato de transporte de

madeira no Vale do Paraíba

O Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços informou ontem que 
a balança comercial brasi-
leira atingiu superávit re-
corde de US$ 3,8 bilhões 
no mês que passou. O sal-
do positivo acumulado no 
ano é de US$ 36,2 bilhões, 
maior resultado para o pe-
ríodo desde o início da sé-
rie histórica, em 1989. Su-
perávit é o resultado entre 
exportações maiores que 
importações.
O resultado é o melhor 
para o mês de setembro 

Alunos e educadores 
das escolas municipais 
das cidades de Arujá,  
Caçapava, Guararema, 
Jacareí e Santa Isabel 
vão participar de mais 
uma blitz educativa do 
Programa Caminhos 
para a Cidadania, em 
São José dos Campos.  
A ação é realizada pela 
CCR NovaDutra que reu-
nirá as crianças na base do 
SOS Usuário da Conces-
sionária, localizada no km 
156 da via Dutra, no senti-
do São Paulo.

A Fibria investe conti-
nuamente em inovações 
que possam maximizar 
a eficiência na operação, 
aumentar a competitivi-
dade e garantir a sustenta-
bilidade do negócio. Com 
essa estratégia, a empresa 
investiu R$ 2 milhões na 
implantação do sistema 
drop&hook para o trans-
porte de madeira, que tem 
somado bons resultados 
operacionais e ambientais.
Esse formato de transporte 
permite o engate e desen-
gate das carretas no cavalo 
mecânico (cabine do mo-
torista). Isso possibilita a 
troca ou agrupamento de 
carretas, transformando 
a operação em diferentes 
modais, como por exem-

desde 2006. Na equipe 
econômica do governo, a 
expectativa é que a balan-
ça encerre 2016 com supe-
rávit entre US$ 45 bilhões 
e US$ 50 bilhões. Caso se 
confirme, pode haver re-
corde em relação ao me-
lhor saldo anual já regis-
trado, em 2006, quando 
a balança fechou positiva 
em US$ 46,4 bilhões.
O Ministério da Indústria 
revelou que o resultado 
positivo de setembro deri-
vou de US$ 15,79 bilhões 
em exportações e US$ 

A ação será realizada das 
8h30 às 11h e das 13h30 
às 16h. A blitz educati-
va é considerada o maior 
programa privado de  
Educação de Trânsito do 
país, que se destaca por 
noções e vivência sobre 
Educação de Trânsito e 
Meio Ambiente aos edu-
cadores da rede municipal 
das 36 cidades às margens 
da via Dutra.
O programa Caminhos 
para a Cidadania no eixo 
da via Dutra já beneficiou 
mais de 1 milhão de crian-

plo: monotrem (cavalo 
mecânico + uma carreta), 
bitrem (cavalo mecânico 
+ duas carretas), tritrem 
(cavalo mecânico + três 
carretas).
A mobilidade dos modais 
(monotrem, bitrem e/ou 
tritrem) proporciona agi-
lidade nas operações de 
carga e descarga, visto 
que basta deixar as carre-
tas carregadas à espera do 
cavalo mecânico, depois 
é só engatar e prosseguir 
viagem.
“A iniciativa modernizou 
ainda mais nossa opera-
ção logística, possibilitou 
ganho de eficiência opera-
cional e redução de custos. 
Também reduziu o con-
sumo de diesel e a emis-

11,987 bilhões em impor-
tações. As vendas externas 
caíram 2,2% sobre setem-
bro de 2015, mas subiram 
1,8% em relação a agosto 
deste ano, segundo o cri-
tério da média diária, que 
mede o valor negociado 
por dia útil.
Houve queda de 9,2% no 
volume diário de negócios 
relativos às compras no 
exterior, na comparação 
com setembro de 2015. Já 
em relação em relação a 
agosto de 2016, as impor-
tações cresceram 2,2%.
No ano, o Brasil expor-
tou US$ 139,4 bilhões, 
ou 4,6% menos que em 
igual período de 2015. 
De janeiro a setembro, o 
país importou US$ 103,2 
bilhões, o que representa 
23,9% menos do que nos 
nove primeiros meses do 
ano passado. Com infor-
mações da Agência Brasil

ças e de 37 mil professo-
res desde 2005. O projeto 
socioeducacional foi elei-
to “o melhor programa de 
responsabilidade social do 
setor em todo o mundo” 
pela International Brid-
ge Tunnel and Turnpike 
Association (IBTTA) - a 
maior e mais importante 
associação internacional 
de concessionárias de ro-
dovias.
“Será mais uma opor-
tunidade para as crian-
ças colocarem em prá-
tica os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula.  
Colocar os alunos em con-
tato com os motoristas 
faz com que possam real-
mente trocar experiências 
e conhecimento, além de 
incentivar os motoristas 
a uma prática mais segu-
ra no trânsito”, comentou 
Carla Fornasaro, gestora 
de Relações Institucionais 
e Sustentabilidade da CCR 
NovaDutra.

são de poluentes, já que 
é possível realizar a mes-
ma operação com menor 
número de caminhões”, 
afirma o gerente de Desen-
volvimento Operacional, 
Marcos César Passos Wi-
chert.
 “Este é, verdadeiramen-
te, um conceito de ruptu-
ra, pensado e desenhado 
para aumentar a eficiência 
do transporte e encarar os 
desafios da região do Vale 
do Paraíba de forma mais 
sustentável”, acrescenta o 
especialista em Logística 
da Fibria, Luciano Apare-
cido Venâncio.
O modelo em questão já 
era utilizado na Unida-
de da Fibria em Jacareí, 
em processos internos, no 
transporte de cavacos (ma-
deira picada), executando 
a operação drop&hook 
para fazer a troca de car-
retas vazias por cheias na 
floresta, e vice e versa, e 
também dentro do pátio 
de madeiras na fábrica. 
Porém, é a primeira vez 
que a Fibria utiliza o sis-
tema para o transporte de 
madeira do campo para a 
planta industrial.

Exposição traz peças 
exclusivas da carreira
de Raul Seixas para 

São José dos Campos

O fã-clube ‘Raul Rock 
Club’ e o site especiali-
zado em música ‘Solta o 
Pause’ realizam em São 
José dos Campos, até o dia 
16 de outubro, a exposição 
“O Início, o meio e o fim”, 
que conta a história da car-
reira de Raul Seixas, em 
um acervo reunindo mais 
de 80 peças. A exposição é 
gratuita e acontece no Vale 
Sul Shopping. As peças 
expostas fazem parte de 
um acervo herdado pelo 
músico e amigo íntimo de 
Raul Seixas, e presidente 
do fã-clube, Sylvio Pas-
sos, que recebeu as peças 
de familiares do músico, 
após sua morte. É a maior 
exposição do músico já re-
alizada. Entre as peças, es-
tão manuscritos de alguns 

clássicos como “Gitã”, 
“Sociedade Alternativa”, 
“Mosca na Sopa” e “Me-
trô Linha 743”. Além das 
letras de músicas, a mostra 
irá levar ao público peças 
pessoais do cantor, como 
o pijama usado por ele 
em sua última coletiva de 
imprensa, sapatos, o pri-
meiro violão (presente de 
sua mãe) e a lendária capa 
usada na capa do disco 
“Krig-Há, Bandolo!”, de 
1973. “O papel do Raul 
Seixas no cenário artístico 
é singular. Foi o primei-
ro cantor e compositor a 
falar de maneira popular, 
direta, sobre temas nada 
populares como metafísi-
ca, filosofia, anarquismo, 
etc. Soube como ninguém 
dar identidade ao rock bra-

sileiro fundindo o ritmo 
americano a elementos 
culturais tipicamente bra-
sileiros”, ressalta Sylvio. 
Dono do acervo, Sylvio 
estará no shopping dia 7 de 
outubro para um bate-papo 
com o jornalista Adriano 
Pereira no local da exposi-
ção e contar um pouco so-
bre sua convivência com 
Raul Seixas. Além disso, 
no fechamento da expo-
sição, a partir das 19h, o 
músico Lon Amorim fará 
uma apresentação gratuita 
com repertório de clássi-
cos do Raul. A exposição 
fica aberta de segunda a 
sábado das 12h às 22h, e 
domingos das 12h às 20h. 
O Vale Sul Shopping fica 
na Av. Andrômeda, 227, 
Jd. Satélite.

Procon-SP leva atendimento e orientação a consumidores 
de São Sebastião e Ilhabela

Dando continuidade as ações 
de atendimento itinerante a 
consumidores com dívidas e 
dúvidas e, também, sobre di-
reitos do consumidor, a Fun-
dação Procon-SP, órgão vin-
culado à Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania do 
Governo do Estado de São 
Paulo, leva seu micro-ônibus 
para as cidades de São Se-
bastião (3 e 4/10) e Ilhabela 
(5/10), para realizar atendi-

mento gratuito à população, 
consumidores com dúvidas e 
dívidas vão receber orienta-
ção dos especialistas.
A cada semana a unidade mó-
vel do Procon-SP leva seus 
especialistas às ruas em uma 
localidade diferente. O aten-
dimento foca em especial os 
consumidores que tenham 
comprometido mais do que 
30% do seu orçamento com 
dívidas, que podem se ins-

crever no programa do Pro-
con-SP e obter ajuda para re-
negociar suas dívidas e sair do 
vermelho. Veja mais sobre o 
Programa de Apoio ao Supe-
rendividado aqui.
Desde agosto de 2015 a pro-
cura por atendimento do pro-
grama de apoio ao superen-
dividado aumentou 400%, 
consumidores com dívidas 
que comprometem até 80% 
dos seus salários têm conse-

guido renegociar os pagamen-
tos para 30% do seu rendi-
mento, o que é recomendado 
para a sua saúde financeira. O 
Brasil além da oferta de crédi-
to fácil tem as mais altas taxas 
de juros do mundo.
O chefe de gabinete da Fun-
dação Procon-SP, o advogado 
Carlos Alberto Estracine, es-
tará à disposição para entre-
vista e visita às redações para 
falar da ação de atendimento e 

de fiscalização em lojas (Dia 
das Crianças) e Postos de 
Combustíveis.
Serviço: Atendimento e orien-
tação aos consumidores
São Sebastião: Terça e quarta-
feira, dia 3 e 4 de outubro, das 
9h às 16h
Praça de Eventos na rua da 
Praia: Av. Altino Arantes
Ilha Bela: Quinta-feira, dia 5 
de outubro, das 9h às 16h
Praça Alan Kardec 


