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A GAzetA dos Municípios

Rede Shibata inaugura 
unidade no Shopping 

Pátio Pinda

Andrea Bocelli fará 
show gratuito no

Santuário Nacional
de Aparecida

Líderes da GE, Mercer
e Oxiteno e especialistas

debatem ações de integração
de comércio

e investimentos na AL

Supermercado gerou 175 
empregos na cidade e ini-
ciará seu funcionamento 
nesta semana, será a sua 
19ª unidade, no Shopping 
Pátio Pinda – esta será o 
primeiro empreendimento 
do grupo nas dependên-
cias de um shopping. O 
supermercado conta com 
3.000 m² de área de ven-
das, 25 checkouts (caixas), 
175 colaboradores diretos 
para o atendimento ao 
público e uma grande va-
riedade de produtos nos 
diversos setores, como 
açougue, padaria e con-
feitaria, hortifruti, frios e 
laticínios, rotisseria, pei-
xaria, higiene pessoal, 
perfumaria e limpeza, be-
bidas, adega e importados 
e bazar, além de uma am-
pla linha de produtos natu-
rais, diet, light, orgânicos, 
sem glúten, sem lactose e 
produtos orientais. No pe-
ríodo de instalação, foram 
recebidos mais de 1.500 
currículos e 175 colabora-
dores foram recrutados e 
selecionados no Shopping 
Pátio Pinda, pela equipe 
de Recursos Humanos da 
rede Shibata. O processo 
de integração e capacita-
ção dos profissionais está 
sendo finalizado, na uni-
dade do supermercado em 
Taubaté. Segundo a dire-
ção do Grupo, o objetivo é 
trabalhar nos diferenciais 
de atendimento e expandir 
a atuação no Vale do Para-
íba. “Pindamonhangaba é 
uma cidade importante na 
região e com grande po-
tencial econômico”, desta-
ca Fernando Shibata.

O tenor italiano Andrea 
Bocelli se apresentará no 
Santuário Nacional de 
Aparecida no próximo dia 
15 de outubro. O show, in-
titulado “Primavera Musi-
cal no Vale”, será gratuito 
e faz parte da comemora-
ção do Jubileu de 300 anos 
do Encontro da Imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
no Rio Paraíba do Sul.
O show é uma realização 
do Santuário, junto ao 
Ministério da Cultura e 
a Secretaria de Estado da 
Cultura. Além de Bocelli, 
também haverá Coral e 
Orquestra Jovem do Esta-
do de São Paulo. 
O espetáculo terá início às 
19h e contará com a parti-

Seminário Amcham reú-
ne também o embaixador 
Marcos Azambuja, Welber 
Barral e Marcos Troyjo e 
entidades Latam  
Como promover uma 
agenda de integração de 
comércio e investimentos 
na América Latina? Para 
discutir ações, gargalos e 
perspectivas, a Amcham 
promove na próxima sex-
ta-feira (12/8), às 8h, em 
São Paulo, seminário reu-
nindo empresários, execu-
tivos e especialistas. 
No painel do setor priva-
do, o Seminário Integração 
Comercial e de Investi-
mentos na América Latina 
reunirá Eduardo Ragasol, 
líder da Mercer na AL; 

Confira os horários de aten-
dimento e as facilidades 
que a rede Shibata oferece 
aos seus clientes: Horário 
de atendimento Segunda 
a sábado – das 8h às 22h 
Domingos e feriados – das 
8h às 20h Estacionamento 
gratuito aos clientes (re-
gulamento no balcão de 
informações) O Shopping 
Pátio Pinda oferece esta-
cionamento gratuito de 
segunda a sexta-feira, até 
às 14h. Os clientes Shibata 
que fizerem suas compras 
no supermercado, após às 
14h ou aos fins de semana, 
também poderão ter a isen-
ção do estacionamento. As 
informações sobre os cri-
térios e as condições po-
dem ser obtidas no balcão 
de atendimento da loja. 
Entregas em domicílio O 
supermercado fará entrega 
gratuita em domicílio na 
cidade de Pindamonhan-
gaba e região (condições e 
mais informações podem 
ser consultadas no balcão 
fiscal da loja). Novas ope-
rações chegam para com-
plementar mix de serviços 
No primeiro semestre, seis 
novos empreendimentos 
chegaram ao Shopping 
Pátio Pinda. A partir deste 
mês, além do supermerca-
do Shibata, outras opera-
ções estão previstas para 
compor o mix de lojas do 
centro de compras. Entre 
elas estão a franquia de te-
lefonia móvel Oi, a loja de 
móveis Mobile Top, a loja 
de objetos utilitários De 1 
A 99 e a Evidência Modas. 
Sobre o Grupo Shibata
A primeira loja da rede 

cipação de convidados es-
peciais, que fortalecem a 
desenvoltura e performan-
ce do tenor em solo brasi-
leiro. O concerto reunirá 
um repertório especial de 
peças sacras, tradicionais 
do setlist do artista, que 
deve incluir “Ave Maria” 
- momento que promete 
ser apoteótico da apresen-
tação. “As comemorações 
do jubileu dos 300 anos 
do Encontro da Imagem 
começam, oficialmente na 
Novena e Festa da Padro-
eira 2016, e se prolongam 
até o ano 2017, quando te-
remos a grande festa dos 
300 anos. Neste período, 
muitas ações acontecerão 
e uma delas é o show de 

Gilberto Peralta, CEO da 
GE do Brasil; e Frederico 
Marchiori, líder de Rela-
ções Institucionais da Oxi-
teno. O moderador será 
José Rubens de La Rosa, 
presidente da Funcex 
(Fundação Centro de Es-
tudos do Comércio Exte-
rior).A análise de perspec-
tivas e conjuntura politica 
e econômica na América 
Latina pauta o painel com 
a presença do consultor 
Welber Barral, ex-secretá-
rio de Comércio Exterior 
do MDIC; Ingo Ploger, 
presidente internacional 
do Conselho Empresarial 
da AL; o embaixador Mar-
cos Azambuja; e Eduardo 
Viola, professor da UNB. 

foi construída há 39 anos, 
em Mogi das Cruzes, pelo 
casal Masanosuke e Ki-
mie Shibata, juntamente 
com os filhos João, Anto-
nio e Paulo. A unidade ti-
nha apenas 300 m² e dois 
checkouts. Com a inau-
guração do supermercado 
em Pinda, a rede soma 
um total de 19 lojas, que 
estão distribuídas em 11 
cidades: Mogi das Cruzes 
(4), Itaquaquecetuba (1), 
Ferraz de Vasconcelos (1), 
Biritiba Mirim (1), Jacareí 
(4), Caçapava (1), Taubaté 
(2), Aparecida (1), Cara-
guatatuba (2), São Sebas-
tião (1) e Pindamonhan-
gaba (1). Ao todo, a Rede 
Shibata emprega cerca de 
3.900 colaboradores.
Shopping Pátio Pinda
Construído em uma área de 
120 mil metros quadrados, 
o Shopping Pátio Pinda é 
resultado de um investi-
mento de R$ 150 milhões 
e já se consolidou como 
um espaço de compras, 
lazer e convivência para 
moradores de Pindamo-
nhangaba e região. O em-
preendimento gera cerca 
de 2.400 empregos diretos 
e indiretos e oferece uma 
infraestrutura com mais de 
130 lojas – cinco âncoras 
e duas megalojas –, quatro 
salas de cinema da rede 
Cineflix, sendo 2 salas 3D, 
uma diversificada praça de 
alimentação, supermerca-
do e ainda 1.300 vagas de 
estacionamento. Inaugura-
do em 21 de novembro de 
2013, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.

Andrea Bocceli. Estamos 
muito felizes com a pre-
sença do tenor, pelo traba-
lho que realiza, pela proxi-
midade religiosa que tem 
e pelo lindo material que 
traz “, explica padre Da-
niel Antonio, administra-
dor-ecônomo do Santuário 
Nacional.
A apresentação terá a pro-
dução da Dançar Marke-
ting, com apoio do Colégio 
Vértice, Algar Telecom, 
Allergan e AON.
Andrea Bocelli - O tenor 
italiano, com mais de 80 
milhões de álbuns vendi-
dos no mundo, já se apre-
sentou para três presiden-
tes norte-americanos, três 
papas e famílias reais de 
todo o mundo. Andrea Bo-
celli é dono de um timbre 
específico de voz, que se 
tornou sua assinatura. O 
artista emociona com sua 
voz potente e se apresen-
ta com um repertório que 
varia do estilo clássico às 
baladas populares, se des-
tacando por sua interpre-
tação das letras e em sua 
percepção das sutilezas de 
expressão musical.
* Com informações do 
Santuário Nacional 

O painel será mediado por 
Rafael Benke, presiden-
te do Conselho do Centro 
Brasileiro de Relações In-
ternacionais.
Já o diplomata Marcos 
Troyjo, professor e diretor 
do BRICLab da Colum-
bia University, aborda as 
externalidades políticas e 
econômicas que impactam 
os países latinos. 
O “Seminário Amcham: 
Integração Comercial e de 
Investimentos na América 
Latina” acontece na sexta-
feira (12/8), das 8h às 12h, 
na sede da entidade (Rua 
da Paz, 1.431, Chácara 
Santo Antônio). Informa-
ções e inscrições no www.
amcham.com.br/acontece.



página 2 A GAzetA dos Municípios 09 de agosto de 2016

Curiosidades

Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode levantar uma 
carga pelo menos vinte vezes mais pesadas que seu próprio peso, enquanto que o 
homem só consegue pouco mais que o seu próprio peso. Embora tenha fibras mus-
culares parecidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e prende-se 
aos músculos formando um conjunto de grande resistência.
***
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana 
de açúcar em um tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma 
consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com ser-
viços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. 
O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas 
do feitor. No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram 
duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levaram os dois ao fogo. 
Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporan-
do e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a 
cachaça já formada, que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas 
suas costas marcadas pelas chibatadas ardia muito, por isso deram o nome de “água 
ardente”. Caindo em seus rostos, escorregando até a boca, os escravos perceberam 
que, com a tal goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que que-
riam ficar alegres repetiam o processo.

Humor

Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e me respondeu:
- Faxina?
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada, pergunta 
se ele conhecia seu marido.
- Sim, ele era o meu melhor amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele me disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeee...
***
Certa dona de casa chorosa apresentou-se ao Juiz e disse:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indaga o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, estive examinando o rosto dos meus três filhos e nenhum deles 
se parece com ele!

Mensagens

Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Doenças cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Dores musculares após esforços
- Alto nível de estresse
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não forem resolvi-
dos, prolongando assim o seu sofrimento.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com pes-
soas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os sentimentos 
satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo mundo e sim se alegrar 
com nossos relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira possível os 
relacionamentos problemáticos.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.

Se não existissem pessoas más, não haveria bons advogados.

O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.

Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.

Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.

O tempo destrói aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

É melhor viver sem felicidade do que viver sem amor.

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.

Mais perdido do que minhoca no galinheiro.

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

EXPEDIENTE

Eventos movimentam  
Ubatuba no mês de agosto

 O calendário turís-
tico de eventos da Prefei-
tura de Ubatuba está com 
uma programação rechea-
da de atrações.
 Durante todo o 
mês, o Projeto Tamar re-
aliza diversas ativida-
des que fazem parte do 
Mês da Cultura Popular. 
 Em sua 6ª edição, 
o evento conta com uma 
programação especial, 
repleta de apresentações 
musicais, danças, oficinas, 
contação de histórias e  
exposições, todas realiza-
das no Centro de Visitan-
tes do Tamar, que aconte-
cem de 1 a 31 de agosto.
 De 12 a 14 de 
agosto, é a vez da comuni-
dade Picinguaba,que pro-
move a 3ª Festa Caiçara. 
 O evento contará 

com barracas de comidas 
típicas, salgados, doces e 
brincadeiras, além de um 
espaço especial da AMBP- 
Associação dos Morado-
res do bairro Picinguaba 
com resgate cultural por 
meio de exposição de arte, 
fotos, pesca e maricultura, 
historias e arrecadações.
 Organizado pelo 
Ubatuba Iate Clube e 
constante no calendário 
turístico municipal, a re-
gata Ele e Ela Iate Club 
acontece no sábado, dia 20 
de agosto.
 A prova, que con-
siste em uma regata de 
percurso, já é tradicional 
no município e é aber-
ta para velejadores de  
oceano. A competição leva 
esse nome pois coloca ca-
sais para velejar juntos.

 Entre os dias 26 e 
28 de agosto, a 11ª Festa 
da Cultura Popular Cai-
çarada reúne moradores e 
turistas na Ilha dos Pesca-
dores e tem por objetivo 
promover uma reflexão 
sobre a situação cultural e 
socioambiental das comu-
nidades caiçaras e, princi-
palmente, valorizar a bele-
za e a riqueza das culturas 
tradicionais da região.
 A programação do 
evento conta com diversas 
atrações, entre elas o Fes-
tival de Viola “João Ale-
gre”, corrida de canoas, o  
Encontro de Contação de 
Causos “João de Souza”, 
torneio de truco, além 
de barracas de comidas  
típicas e apresentações de 
grupos de cultura tradicio-
nal da região.
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 “Pokemon Go durante  
horário de trabalho pode  

gerar até demissão por justa 
causa”, alertam especialistas

“Procura-se um muso” é a nova 
exposição do Taubaté Shopping

 A febre do jogo 
Pokemon Go chegou ao 
Brasil na última quarta, 
3. Desde então, o aplicati-
vo que já é fenômeno em 
todo o mundo, tem invadi-
do praças, ruas e também 
o ambiente de trabalho.
 Os advogados Re-
nato Falchet Guaracho, es-
pecialista em Direito Ele-
trônico e Digital, e Rafael 
Willian Colônia, especia-
lista em e Direito do Tra-
balho, ambos do escritório 
Aith Advocacia, alertam 
que para quem não resiste 
à captura desses monstros 
da realidade virtual duran-
te o horário de trabalho as 
punições podem ser duras. 
 “Muitas empresas 
estão se queixando de fun-
cionários que estão per-
dendo produtividade, pois 
estão usando o aplicativo 
durante o expediente, seja 
em escritórios, ambien-
tes fabris ou até mesmo 
na rua, para aqueles que 

 Baseada em um 
texto publicado pela cro-
nista Patrícia Cicarelli, 
a exposição “Procura-se 
um muso” reflete o olhar 
feminino sobre a figura 
do homem. Através dos 
tempos, a mulher sempre 
foi a musa inspiradora de 
grandes criadores, mas a 
mostra chega ao Taubaté 
Shopping com a proposta 
de discutir qual seria a re-
leitura de um muso ideal 
para as mulheres. 
 Para alimentar 
a discussão, mais de 15 
obras de artistas plásti-
cas serão expostas de 2 a 
31 de agosto, em frente à 
Livraria Leitura. A base 
para as artes é o torso de 
um manequim e, apesar de 
cada participante ter sua 
especialidade – aquarela, 
escultura e pintura –, todas 
toparam trabalhar com a 
peça.
 Arluce Gurjão, 
por exemplo, trabalha há 
anos com o papel como 
material principal de suas 
obras. “Para produzir o 
meu exemplar do torso, 
usei como inspiração o 
livro”, contou ela, que 
usou a técnica de colagem. 
 “Meu maior de-
safio foi colocar essa im-
pressão em um objeto tri-
dimensional”.
 Já Fátima Louren-

trabalham em funções ex-
ternas. Esses trabalhado-
res podem ser punidos e, 
inclusive, demitidos por 
justa causa. Isso porque a 
própria CLT prevê que a 
queda do desempenho do 
empregado poderá gerar 
esse tipo de demissão”, 
explica Rafael Colônia. 
 Renato Falchet 
esclarece que a empresa 
pode e deve restringir o 
uso de aparelho celular 
dentro do ambiente de tra-
balho, seja por normas da 
própria empresa ou por 
Acordos Coletivos de Tra-
balho. “Nos dois casos, se 
o empregado que ignorar 
a proibição da empresa 
poderá tomar advertência 
e até mesmo ser demitido 
por justa causa, em virtu-
de de sua insubordinação”, 
observa.
 A Justiça do Traba-
lho tem entendimento con-
solidado quanto às conse-
quências da utilização de 

ço diz não ter encontrado 
dificuldades: a aquarelista 
trabalhou como profes-
sora de decoração de ma-
nequins por muitos anos. 
“Para mim, a concepção 
de muso tem a ver com so-
nhos e idealização”, conta. 
Através de colagens e pin-
turas em cores que reme-
tem à fantasia, ela buscou 
reproduzir em sua obra o 
romantismo que, em sua 
opinião, está desaparecen-
do devido à “atual liquidez 
das relações afetivas”.
 Outros grandes no-
mes também participarão 
da mostra, como Bárba-
ra Alstadt, Mi Castelani, 
Angela Barbour e Heloize 
Rosa.

Encontro de talentos
A crônica de Patrícia Ci-
carelli foi inspirada no 
poema “O torso arcaico de 
Apolo”, escrito por Rainer 
Maria Rilke, nascido em 
Praga e reconhecido como 
um dos maiores autores de 
língua alemã. Ele produziu 
a obra no início do sécu-
lo XX, quando trabalhou 
com o escultor francês 
Auguste Rodin, tendo se 
inspirado na escultura de 
mesmo nome, de autoria 
desconhecida, encontrada 
no século III a.C.
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 

aparelhos eletrônicos no 
local de trabalho, seja por 
insubordinação, seja pela 
redução de segurança no 
ambiente de trabalho, o 
que poderá ser aplicado 
em casos de uso do apli-
cativo dessa nova mania, o 
Pokemon Go.

No Brasil, segundo o espe-
cialista em Direito Digital, 
o Marco Civil da Internet 
não traz qualquer restri-
ção à aplicativos do tipo, 
inclusive defende a liber-
dade na rede e permite que 
os usuários usufruam do 
aplicativo da forma que 
melhor entenderem, desde 
que não desrespeitem ou-
tras Leis.
 Além de riscos no 
trabalho, o jogo tem tra-
zido outros tipos de pro-
blemas, como assaltos, 
colisão de veículos, atro-
pelamentos, dentre ou-
tros acidentes por estarem 
olhando apenas no celular.

de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras.  
 Com 25 anos de 
experiência e foco em pla-
nejamento, comercializa-
ção e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta lo-
cável. Visite: www.adsho-
pping.com.br.

Detran.SP alerta  
motoristas e pedestres  

sobre os cuidados com a 
captura de pokémons

Caçar pokémon não é ta-
refa fácil: são mais de 
150 monstrinhos, e alguns 
deles só podem ser en-
contrados em continentes 
específicos, como Ásia e 
Oceania. Lançado essa se-
mana no Brasil, o jogo de 
realidade aumentada fun-
ciona com um GPS, o que 
faz com que os aficiona-
dos saiam andando pelas 
ruas de olho na tela do ce-
lular e apelem pelas mais 
diferentes artimanhas para 
capturar o maior número 
de personagens. E é aí que 
mora o perigo.
 Desde que o game 
foi lançado em outros 
países e virou assun-
to também no Brasil, o  
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) vem alertando 
de forma bem-humorada 
em suas redes sociais so-
bre os perigos de acidentes 
de trânsito envolvendo a 
distração dos jogadores.
 Antes de ser ini-
ciado, o próprio jogo emi-
te um alerta para que não 
se jogue Pokémon Go 

enquanto dirige. Nas úl-
timas semanas, Austrália 
e Estados Unidos foram 
alguns dos países que já 
noticiaram batidas e atro-
pelamentos envolvendo 
a caça aos pokémons, um 
deles ocasionando a mor-
te de uma garota de 22 
anos. No Brasil, a histó-
ria se repete: em Curitiba, 
no Paraná, um jovem foi 
atropelado na manhã desta  
quinta-feira enquanto jo-
gava.
 Colisões e choques 
são os tipos de acidentes 
mais frequentes no trânsi-
to, muitos deles graves ou 
até mesmo fatais. E a dis-
tração é um dos principais 
motivos para essas batidas. 
Por isso, se quiser sair à 
caça de pokémons no trân-
sito, procure alternativas. 
Pesquisas mostram que 
usar o celular enquanto di-
rige prejudica tanto nossa 
capacidade de perceber e 
evitar perigos no trânsito 
como dirigir alcoolizado.
 A criatividade do 
brasileiro já fez com que a 
febre se torne oportunida-

de de negócio. Empresas 
de transporte de passagei-
ros, como táxis, já ofe-
recem serviços especiais 
para que os jogadores ca-
cem pokémons no trânsito 
sem se preocupar com a 
segurança. No Nordeste, 
um motoboy oferece seus 
serviços para rodar pela 
cidade com os gamers na 
busca por monstrinhos.
 A preocupação 
com a distração vale e 
muito também para os 
pedestres, que jamais 
devem jogar enquan-
to atravessam a rua. 
 No Estado de São 
Paulo, um em cada qua-
tro mortos por acidente  
de trânsito são pedes-
tres, segundo dados do  
Observatório Paulista de 
Trânsito, do Detran.SP. 
No Brasil, a proporção é 
de um em cada cinco.
 Cuide primeiro da 
sua segurança ou corra o 
risco de não zerar o jogo 
e ainda por cima conquis-
tar o prêmio Darwin (das 
mortes mais bizarras do 
mundo).

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 40, Termo nº 6348
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO e ANA 
JULIA FERNANDES TOLEDO, 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 27 de março de 1992, de profissão técnico em informática, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado na Rua Antonio Luiz da Silva, 155, bairro dos Guedes, nesta 
cidade, filho de CASSIO RIBEIRO, falecido em Taubaté/SP na data de 21 de abril de 2010 
e de VANISETE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, de 52 anos, nascida na data de 
29 de maio de 1964, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Santo André/SP. Ela 
é natural de Taubaté - SP, nascida em 17 de agosto de 1992, de profissão analista fiscal, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Cândida Moreira, nº 384, Jardim Maria 
Augusta, Taubaté/SP, filha de JOSÉ ADALBERTO DE TOLEDO, de 59 anos, nascido na 
data de 22 de julho de 1957, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP 
e de MARIA CELIA DA SILVA TOLEDO, de 54 anos, nascida na data de 8 de março de 
1962, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Natividade da Serra/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 40, Termo nº 6349
Faço saber que pretendem se casar EDSON APARECIDO RODRIGUES e FERNANDA 
APARECIDA MOREIRA PEREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamo-
nhangaba - SP, nascido em 24 de outubro de 1973, de profissão pedreiro, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na Rua Eugenio Iori, nº 909, Centro, nesta cidade, filho 
de ALFREDO RODRIGUES, falecido em Tremembé/SP na data de 1 de setembro de 1989 
e de MARIA DAS GRAÇAS LEONALDO FRANÇA, de 80 anos, nascida na data de 6 de 
agosto de 1935, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é 
natural de Taubaté - SP, nascida em 17 de abril de 1983, de profissão cabeleireira, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de APA-
RECIDO JOSÉ PEREIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 12 de agosto de 2012 e 
de REGINA CÉLIA MOREIRA PEREIRA, de 58 anos, nascida na data de 2 de outubro de 
1957, residente e domiciliada 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar administrativo – PCD
Camareiro
Pintor de edifícios

PDC – pessoas com deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO

-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H
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A estratégia Saúde da Família 
completa um ano em São Bento

 Os primeiros dias 
de Agosto serão sempre 
marcantes para a Secreta-
ria Municipal de Saúde, o 
mês lembra a Implantação 
das 2 Equipes de Saúde da 
Família na Zona Rural em 
2015.
 Neste um ano foi 
uma longa caminhada de 
muito aprendizado, de 
muitas reflexões, desco-
bertas, dúvidas, anseios, 

mas acima de tudo muito 
trabalho e conquistas tanto 
para a população das áreas 
de abrangência como para 
as equipes.
 As equipes tra-
balharam com ações de 
promoção de saúde, pre-
venção, recuperação, re-
abilitação de doenças e 
agravos mais frequentes e 
na manutenção da saúde 
da comunidade.

“As comunidades acolhe-
ram as Equipes de Saúde 
da Família o que possibi-
litou a troca de informa-
ções resultando o bom 
desempenho das Esquipes 
e resolutividade das neces-
sidades da população aten-
dida neste primeiro ano de 
trabalho e que venham os 
próximos anos” diz a Se-
cretária de Saúde Angela 
Maria Azeredo Machado.

Idosos participam de 
cultivo em horta  

comunitária em Ilhabela

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social,realiza com 
o CRAS(Centro de Re-
ferência de Assistência  
Social)atividades diferen-
tes para estimular os fre-
quentadoresdo Centro de 
Apoio ao Idoso, na Barra 
Velha. Entre as propos-
tas, a horta comunitária 
estimula a formação de 
vínculos e a consequente 

melhora na autoestima, 
também viabiliza a pro-
dução de alimentos, como 
um dos componentes de 
acesso e disponibilidade, 
sendo instrumento e forma 
de ação social.
 Além de propor-
cionar o prazer e o gos-
to de plantar e cultivar, a 
horta é uma opção de la-
zer que contribui para um  
estilo de vida ativo, fa-
tor importante para mini-

mizar as consequências  
biológicas negativas que 
se tornam presentes duran-
te o envelhecimento.
 A distribuição de 
tarefas entre os idosos 
com os cuidados da  horta 
propicia o fortalecimen-
to da relação e de res-
ponsabilidade, para uma  
participação ativa na 
transformação, inclusão e  
autonomia social dos ido-
sos.

Aula Show do chef  
Fogaça é sucesso  

de público em Caraguá

 A Aula Show com 
o renomado chef, Henri-
que Fogaça, foi sucesso 
de público nessa semana. 
Cerca de 1.300 pessoas 
prestigiaram o evento na 
Praça da Cultura, que teve 
área reservada, com mais 
de 900 cadeiras.
 Entre o público 
estavam crianças, adultos, 
profissionais de diversas 
áreas e uma turma de estu-
dantes do curso de cozinha 
e nutrição da Escola Téc-
nica de Caraguá (ETEC). 
No final da apresentação, 
foram sorteadas 10 pesso-
as para degustarem o prato, 
já pronto, e outras 10, para 
fotografarem com o Chef. 
 O evento, que foi 
realizado pelo Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Turismo, em 
parceria com a TV Band 
Vale, integra a programa-
ção do Caraguá a Gosto, 
que segue até o dia 4 de 
setembro.
O prefeito Antonio Carlos 
agradeceu a presença de 
todos, ao trabalho da equi-
pe e declarou sua satisfa-
ção com o evento. “Cara-
guá se fortalece a cada dia 

com essas atrações. Torço 
para que ele possa voltar 
nos próximos anos”, co-
memorou.
 Enquanto prepa-
rava a receita, a base de 
peixe e três acompanha-
mentos, Fogaça contou a 
sua trajetória profissional. 
Passou por duas faculda-
des, Arquitetura e Admi-
nistração, antes de se iden-
tificar na Gastronomia. 
Trabalhou também, em um 
banco; teve uma Kombi, 
onde vendia lanches e foi 
estagiário em restaurantes. 
Atualmente, é proprietário 
de três restaurantes e um 
bar.
 Coletiva de im-
prensa – No mesmo dia, 
Fogaça participou de uma 
entrevista com a imprensa, 
na Secretaria de Turismo, 
assim que chegou à cida-
de. Em uma tranquila re-
cepção, os profissionais 
de Comunicação pergun-
taram ao chef o que é ser 
master chef. Henrique de-
clarou que em 15 anos co-
zinhando, com muita de-
dicação, aprendeu que ser 
um chef é gostar e saber 
cozinhar em larga escala, 

trabalhar em boa sintonia 
com a equipe e aprender 
administrar cada detalhe.
  Os profissionais 
solicitaram ao chef uma 
mensagem aos jovens que 
sonham em seguir a car-
reira na cozinha. “É pre-
ciso se dedicar, se superar 
e, acima de tudo, amar e 
sentir muito prazer no que 
faz, como um caminho 
para o sucesso”, declarou.
 Indagado sobre a 
gastronomia no Brasil e a 
forma de ativar o turismo, 
Fogaça destacou que o país 
conta com um cardápio 
rico e diversificado, com 
pratos conhecidos mun-
dialmente. “Quando fala-
mos de comida, atingimos 
a todos, crianças, adultos, 
idosos, todos gostam de 
falar sobre gastronomia e 
mais ainda de comer bem. 
Investir em gastronomia e 
em atendimento, é uma ex-
celente forma de se atrair o 
turista”, frisou.
 Para fidelizar o 
cliente, o chef disse que é 
preciso saber oferecer co-
mida simples a preço justo 
e com um bom atendimen-
to. 


