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A GAzetA dos Municípios

2ª edição do Festival 
Vermelhos começa na 

sexta em Ilhabela

Produção de veículos 
cai 6,4% em agosto na 
comparação com julho

O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos, localizado 
na Ponta da Sela, no extre-
mo sul de Ilhabela, realiza 
nos dias 9, 10 e 11 de se-
tembro a 2ª edição do Fes-
tival Vermelhos.As apre-
sentações serão realizadas 
no Teatro de Vermelhos, 
que será utilizado pela 
primeira vez em sua con-
figuração de 900 lugares, e 
no Anfiteatro da Floresta, 
com 300 lugares.
No dia 9 de setembro 
(sexta-feira) às 20hs, o 
violonista Fabio Zanon 
se apresenta junto com a 
Orquestra de Câmara sob 
a regência de Júlio Meda-
glia. A noite ainda traz a 
soprano Camila Titinger e 
a São Paulo Cia. de Dança.
Fabio Zanon é um dos 
artistas mais celebrados 
no cenário internacional 
do violão clássico. É um 
artista que rompe as bar-
reiras do violão, atuando 
também como maestro, 
escritor, comunicador, 
professor e produtor cultu-
ral. Seu CD mais recente, 
O Violão Romântico (The 

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfa-
vea) ), que representa as 
montadoras instaladas no 
país, informou que as ven-
das de veículos ao mer-
cado interno aumentaram 
1,4%, em agosto, na com-
paração com o mês ante-
rior. O número de veículos 
vendidos foi o maior do 
ano, com 183,9 mil unida-
des comercializadas.
Por outro lado, o volume 
de carros vendidos indica 
perda no ritmo de cresci-
mento em comparação a 
julho, quando os negócios 
tinham aumentado 5,6%. 
No acumulado do ano, 

RomanticGuitar), acaba 
de ser lançado pela Guitar-
Coop. Este é seu primeiro 
lançamento pelo selo.
No dia 10 de setembro, 
as apresentações serão 
da Orquestra Popular de 
Ilhabela, sob a regência 
do maestro Almir Clemen-
te, de Cida Moreira, com 
seu premiado espetáculo 
“Soledade”, vencedor do 
Prêmio Governador do 
Estado pelo voto popular, 
e ainda Emmanuelle Bal-
dini, regendo a Cameratta 
Baldini, com o pianista 
Jean-Louis Steuerman e a 
soprano Rosana Lamosa.
As apresentações continu-
am no dia 11 de setembro 
com Nelson Ayres à frente 
do Grupo Pau Brasil e de 
André Mehmari, comple-
tando-se com a apresen-
tação da Orquestra Jovem 
do Estado de São Paulo, 
que recentemente recebeu 
o Prêmio “Concerto 2014” 
na categoria “Jovem Ta-
lento”, sob a regência do 
maestro Claudio Cruz e 
em concerto com o violon-
celista Antonio Meneses.

houve retração de 11,3%. 
Na comparação com agos-
to de 2015, houve queda 
de 23,1%. 
O balanço também indica 
que o setor faturou menos 
no mês passado em rela-
ção a julho último, alcan-
çando US$ 923,8 milhões, 
o que é 1,9% inferior ao 
mês anterior. O volume 
de produção também caiu 
6,4% com 177, 7 mil uni-
dades. No acumulado do 
ano, a produção teve uma 
retração de 18,4% e sobre 
agosto de 2015, um recuo 
de 20,1%.
O presidente da Anfavea, 
Antonio Megale, o setor 
da indústria automobilísti-

O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos é um com-
plexo multicultural em 
construção em Ilhabela, 
criado para tornar-se um 
núcleo de fomento às artes 
e à cultura e para contri-
buir para a difusão e de-
mocratização cultural. O 
local terá espaços destina-
dos à realização artística 
em suas diversas mani-
festações, compreenden-
do música, teatro, dança, 
cinema, literatura e artes 
visuais, através de apre-
sentações públicas, ações 
educativas, oficinas e ati-
vidades profissionalizan-
tes. O projeto ainda inclui 
uma “Residência Artisti-
ca”, conjunto de espaços 
para uso temporário de au-
tores, artistas, acadêmicos 
e curadores – em todos os 
campos da criação artísti-
ca e intelectual – para esta-
dia no desenvolvimento de 
seus trabalhos.
O endereço é Avenida 
Governador Mário Covas 
Júnior, nº 11.970, Bairro 
Ponta da Sela, sul de Ilha-
bela.

ca tem obtido bons resul-
tados nos acordos comer-
ciais com o exterior, mas 
“temos que aproveitar este 
momento e dar uma virada 
para competir com o mun-
do”.
Megale destacou que, 
com a definição do cená-
rio político do país, agora 
é “hora de avançar”. Ele 
defendeu as reformas es-
truturais, destacando que 
a questão do déficit previ-
denciário é “uma bomba 
relógio”. Para o execu-
tivo, o país também tem 
que evoluir na questão de 
infraestrutura para ganhar 
mais competitividade com 
o mercado externo. 

Procon de Caraguá
tem novo horário
de atendimento

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon), por meio da Se-
cretaria de Assuntos Jurí-
dicos, informa que atende 
o público agora em novo 
horário, de segunda à sex-

ta, das 9h30 às 16h30.
Por conta do intervalo de 
descanso e refeição dos 
servidores, é recomendado 
pelo Procon que o público 
evite o horário compreen-
dido entre 12h e 14h, pois 

o atendimento sofre desa-
celeração neste horário.
O Procon está localizado 
na Av. Engenheiro João 
Fonseca, 410, Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3883-3108.

Alta do ICMS deixa  
remédios mais caros  

em 12 estados

Medicamentos estão mais 
caros em 12 estdaos de fe-
deração, revelou pequisa 
da da Interfarma, associa-
ção que reúne 55 labora-
tórios em todo o país. Isso 
se deve ao fato de que os 
12 estados aumentaram no 
fim do ano passado o Im-
posto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre medicamen-
tos.

Segundo a Interfamar, o 
impacto médio é de 1,2% 
sobre os preços. Os dados 
indicam que a a alíquota 
passou de 17% para 18% 
nos seguintes estados: 
Amapá, Amazonas, Bahia, 
Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Sergipe e Tocantins. O im-
posto subiu de 17% para 
17,5% em Rondônia e de 

19% para 20% no Rio de 
Janeiro, que cobra o maior 
ICMS do país sobre medi-
camentos.
Segundo a entidade, o 
consumidor é punido du-
plamente, tanto ao com-
prar o medicamento como 
ao pagar imposto mais alto 
que não necessariamen-
te é aplicado em saúde. A 
alta do ICMS, de acordo 
com a Interfarma, resulta 
em redução de descontos 
nas farmácias porque a in-
dústria farmacêutica está 
sendo impactada por ou-
tros custos que não foram 
totalmente repassados em 
2015, como a alta do dólar 
e da energia elétrica.
A carga tributária média 
sobre os medicamentos no 
Brasil corresponde a 34% 
do preço total, uma das 
mais altas do mundo.
Com informações da 
Agência Brasil 
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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.
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EXPEDIENTE

Na Voz do Brasil
ministro garante

que Bolsa Família
não sofrerá cortes

 O ministro do De-
senvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra, ga-
rantiu nesta semana, no 
programa A Voz do Brasil, 
que o Bolsa Família está 
sendo aprimorado na ges-
tão do presidente Michel 
Temer e que o programa 
de transferência de renda 
não sofrerá cortes. Terra 
participa todas as quintas 
do quadro Momento So-
cial, no qual responde a 
dúvidas dos ouvintes.
O ministro tranquilizou a 
beneficiária Rita Santos da 
Rocha, de Vila Velha (ES), 
que relatou ter ouvido bo-
atos de que o programa se-
ria cortado. Terra lembrou 
que o governo concedeu 
recentemente aumento de 
12,5% no valor do bene-
fício médio. “Em 60 dias 
de governo, nós já tínha-
mos dado esse reajuste. 
Isso é uma prova de que o 
programa está sendo valo-
rizado, e não terminado”, 
afirmou.
 Já a beneficiária 
Mirlane Ferreira da Silva, 
do Distrito Federal, quis 
saber por que ela, que é 
mãe de três filhos, recebe 
um valor inferior ao de ou-
tras famílias, com menor 
número de crianças. Terra 
explicou que o valor pago 
varia de acordo com o per-
fil da família, o que inclui 
o número de filhos e tam-
bém a renda que a família 
tinha antes de começar a 
receber benefício.
 “Se é uma ren-
da muito baixa, o Bol-
sa Família comple-
menta a renda, então, o 
benefício terá um valor maior. 
Quanto mais baixa a renda 
da família, maior é o valor 
que ela recebe”, explicou.
 Qualquer pessoa, 
beneficiária ou não das 
políticas sociais do gover-
no federal, pode interagir 
com o ministro enviando 
perguntas para o quadro 
Momento Social. Para par-
ticipar, basta encaminhar 
dúvidas e sugestões para 
o e-mail voz@ebc.com.br 

ou pelo Twitter da Voz do 
Brasil.
 Com uma hora de 
duração, A Voz do Brasil 
começa às 19h (horário 
de Brasília) nas rádios de 
todo o país. Nos primeiros 
25 minutos, o programa 
leva aos cidadãos as notí-
cias sobre o Poder Execu-
tivo. O restante do tempo 
é de responsabilidade dos 
Poderes Legislativo e Ju-
diciário.
Veja abaixo a transcrição 
do quadro Momento So-
cial na íntegra:
Rita Santos da Rocha – 
Ministro, eu sou a Rita 
Santos da Rocha, e tenho 
ouvido que o governo vai 
cortar o Bolsa Família. 
Isso é verdade?
Ministro Osmar Terra – 
Rita, pode ficar tranquila 
em relação a isso – e to-
dos os usuários do Bolsa 
Família podem ficar tran-
quilos em relação a isso 
– porque o Bolsa Família 
não só não será cortado, 
como será melhorado, 
aperfeiçoado, em vários 
aspectos. A primeira prova 
de que não vai ser corta-
do o Bolsa Família é que 
nós demos um aumento 
para o Bolsa Família. Fa-
zia mais de 2 anos que o 
Bolsa Família não tinha 
reajuste nenhum. As famí-
lias que dependiam desse 
recurso estavam cada vez 
comprando menos comida 
– e são famílias que estão 
perto da pobreza extrema 
–, e nós, o governo Temer, 
por decisão do presidente 
Temer, foi dado um reajus-
te de 12,5%, o maior rea-
juste que já foi dado num 
ano só para o Bolsa Famí-
lia. Em 60 dias de gover-
no, nós já tínhamos dado 
esse reajuste. Isso é uma 
prova de que o programa 
está sendo valorizado, e 
não terminado. E, mais do 
que isso, isso significa, em 
termos concretos, mais de 
R$ 2 bilhões no ano que 
vão entrar, além do que 
já vinha sendo pago pelo 
Bolsa Família, são mais 

de R$ 2 bilhões que vão 
entrar direto na economia 
dos municípios, das comu-
nidades, porque esse di-
nheiro do Bolsa Família é 
um dinheiro que é imedia-
tamente gasto em alimen-
tação, em coisas básicas 
para cada família. Então, 
pode ficar tranquila, Rita. 
O programa não vai ser 
cortado, vai ser aperfeiço-
ado. E nós vamos também 
investir muito em ajudar 
as famílias a ter autono-
mia, ajudar as famílias a 
não precisar mais do Bol-
sa Família. Mas, enquanto 
elas precisarem, elas vão 
ter o programa garantido.
Mirlane Ferreira da Silva 
– Ministro, eu queria saber 
por que tem gente que têm 
menos filhos do que eu, 
que tenho três filhos, rece-
be Bolsa Família mais do 
que eu, e eu que sou mãe 
solteira recebo pouco.
Ministro Osmar Terra – A 
diferença no Bolsa Famí-
lia, Mirlane, é que cada 
família tem um perfil e [o 
benefício] é calculado de 
acordo com esse perfil. 
Primeiro, pela renda que 
essas famílias têm, ante-
rior a receber o Bolsa Fa-
mília. Se é uma renda mui-
to baixa, o Bolsa Família 
complementa a renda, en-
tão, ele dá um valor maior.  
 Quanto mais baixa 
a renda da família, maior é 
o valor que ela recebe. E 
pelo número de crianças, o 
número de jovens também 
que tem na família. Às ve-
zes, tem família com 8, 10 
crianças e jovens, então, 
essa família ganha mais, 
ela tem um valor maior. 
A média do Bolsa Família 
no Brasil é de R$ 185,00 
por família, com o aumen-
to que nós demos agora, o 
aumento de 12,5%. Antes 
era R$ 162,00 a média por 
família. Mas tem famílias 
que podem ganhar até R$ 
900,00, R$ 1.000,00, e 
tem famílias que podem 
ganhar menos do que R$ 
185,00. Isso depende da 
renda anterior.        
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Poupatempo usa a tecnologia 
para atender surdos

 Os postos do Pou-
patempo Sé, Santo Amaro 
e São José dos Campos es-
tão testando um aplicativo 
que traduz de português 
para a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) as in-
formações sobre serviços 
prestados no Poupatempo. 
Desenvolvido pela startup 
Hand Talk, o app permite 
que o deficiente auditivo 
tenha acesso a um vídeo 
em Libras, a partir de um 
código de resposta rápida 
(QR Code). Ao acessar o 
vídeo, ele fica sabendo, 
na Língua de Sinais, o que 
precisa para obter seu do-
cumento. Os testes come-
çaram dia 1 de setembro e 
vão até o final do ano. 
No período de avaliação, 
o QR Code foi inserido no 
material informativo sobre 
o RG e a Carteira de Tra-
balho, que estão entre os 
serviços mais procurados 
no Poupatempo. A emis-
são de RG, por exemplo, 
totalizou 2,7 milhões – de 
um total de 28,7 milhões 
de atendimentos no perío-
do de janeiro a julho deste 
ano. 
 O Estado de São 
Paulo tem 1,9 milhão de 
pessoas com deficiência 
auditiva, de acordo com 
o último Censo do IBGE 

(2010), e a expectativa do 
Governo é que a comuni-
dade surda teste o serviço 
e dê sua opinião sobre a 
sua efetividade. Os postos 
Poupatempo disponibili-
zam tablets, com aplicati-
vo para ler o código, para 
aqueles que não têm um 
smartphone. Este disposi-
tivo é necessário para ler 
o QR Code e “conectar” o 
cidadão com o Hugo (ava-
tar criado pela Hand Talk 
para a comunicação via si-
nais).
Pitch Gov SP 
A escolha do aplicativo da 
Hand Talk para os testes é 
resultado da iniciativa do 
programa Pitch Gov SP, 
criada pelo Governo do 
Estado de São Paulo para 
inovar na prestação e me-
lhoria de serviços públicos 
e, ao mesmo tempo, esti-
mular novos empreende-
dores, fortalecendo as star-
tups dedicadas ao cidadão. 
A Hand Talk foi uma das 
11 empresas selecionadas 
para testar sua solução 
em uma área do governo 
paulista. Em sua primeira 
edição, o Pitch Gov teve 
304 inscrições de soluções 
sugeridas por startups para 
atender aos desafios pro-
postos pelo governo nas 
áreas de Educação, Saúde 

e Facilidades ao Cidadão. 
O Pitch Gov é coordena-
do pela Subsecretaria de 
Parcerias e Inovação, vin-
culada à Secretaria de Go-
verno. 
Programa Poupatempo
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação. 
Desde a inauguração do 
primeiro posto, em 1997, 
o Poupatempo já prestou 
mais de 503 milhões de 
atendimentos. Atualmen-
te, conta com 72 postos 
fixos e uma unidade mó-
vel, instalados em todas 
as regiões administrativas 
do Estado, que atendem 
mais de 182 mil cidadãos 
por dia. Em 2016, o Pou-
patempo foi eleito pelo 
segundo ano consecutivo 
o ‘melhor serviço público 
de São Paulo’ pelo Institu-
to Datafolha. Em pesquisa 
anual de satisfação, o Pou-
patempo obteve 97% de 
aprovação dos usuários. A 
Prodesp, que administra o 
Poupatempo desde a sua 
criação, foi eleita em 2016 
a ‘melhor indústria digital 
do Brasil’, no ranking Me-
lhores & Maiores da revis-
ta Exame. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 57, Termo nº 6382
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ LUIZ MARCELINO DE MOURA e JÉSSICA 
CAROLINE MATEUS LUCINDO, 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 8 de novembro de 1990, de profissão autõnomo, de estado civil solteiro, residen-
te e domiciliado Rua José Monteiro Patto, nº 156, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filho de 
JORGE CARLOS DE MOURA, de 51 anos, nascido na data de 17 de abril de 1965, residen-
te e domiciliado Tremembé/SP, natural de Caçapava/SP e de VERA LUCIA MARCELINO 
DE MOURA, de 50 anos, nascida na data de 23 de maio de 1966, residente e domiciliada 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 25 de 
abril de 1995, de profissão ajudante geral, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de SANDRO PIERRE LUCINDO, de 41 anos, 
nascido na data de 14 de novembro de 1974, residente e domiciliado Taubaté/SP, natural de 
Taubaté/SP e de PATRICIA MATEUS DOS SANTOS, de 36 anos, nascida na data de 27 de 
dezembro de 1979, residente e domiciliada Taubaté/SP, natural de Pindamonhangaba/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- , FLS. nº , Termo nº 
Faço saber que pretendem se casar RONALDO TOMAZ DE OLIVEIRA e RENATE CRIS-
TINE JURKEVICIUS LIMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Recife - PE, nascido 
em 23 de janeiro de 1970, de profissão comerciante, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Avenida da Saudade, nº 69, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filho de JAIME 
FRANCISCO DE OLIVEIRA, falecido em Recife/PE na data de 15 de janeiro de 1977 e de 
MARIA DA GLORIA TOMAZ DA COSTA, de 67 anos, nascida na data de 8 de julho de 
1949, residente e domiciliada em São Paulo/SP. natural do Rio Grande do Norte. Ela é natu-
ral de São Caetano do Sul - SP, nascida em 24 de abril de 1983, de profissão enfermeira, de 
estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOSÉ PEDRO DE LIMA, de 66 anos, nascido na data de 29 de dezembro de 1949, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de ANA MARIA JURKEVI-
CIUS DE LIMA, de 65 anos, nascida na data de 14 de julho de 1951, residente e domici-
liada em São Paulo/SP, natural de São Paulo/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.

Deus tem muitos sinônimos
 *Paiva Netto
 O dramaturgo e poeta francês Victor Hugo (1802-1885) ensinava que “o Espírito se enriquece com aquilo que recebe, e o 
coração, com o que dá”.
Ora, sem o Amor, que é Deus, o ser humano vive desgovernado, longe da Verdade, que é a Palavra Dele (Evangelho de Jesus, se-
gundo João, 17:17: “Pai, Tua Palavra é a Verdade”.)
Se você não crê na existência do Pai Celestial, não se sinta excluído pela minha afirmativa. Pense então em bom senso, porque quem 
não o exercita também vive em desgoverno.
 Deus tem muitos sinônimos, tais como Amor, Fraternidade, Solidariedade, Compaixão, Clemência, Generosidade, Mise-
ricórdia, Altruísmo, Justiça e tudo o mais que valoriza a criatura humana, conduzindo-a à Paz consigo mesma, extensivamente aos 
outros.
A Face Divina
Por consequência, o Criador não apoia manifestações de ódio em Seu Santo Nome. Muito apreciável, portanto, esta admoestação de 
Martinho Lutero (1483-1546): “Não desejo que as pessoas lutem em favor do Evangelho pela força e pelo morticínio. O mundo tem 
de ser conquistado com a palavra de Deus”.
 A que Deus se refere o Reformador? Certamente que não ao antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem, 
mas a respeito Daquele, definido por João Evangelista, na sua Primeira Epístola, 4:16: “E nós conhecemos e cremos no Amor que 
Deus tem por nós. Deus é Amor. E aquele que permanece no Amor permanece em Deus, e Deus, nele”.
 E tamanha é a compreensão que Lutero tinha de Deus que o versículo de sua preferência na Bíblia fala por si mesmo, a 
“quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”:
 “De tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu o Seu Filho Unigênito, de forma que todo aquele que Nele crê não 
pereça, mas tenha a Vida Eterna” (Evangelho do Cristo, segundo João, 3:16). 
 O velho pregador germânico sabia que não há outro caminho, senão o do Amor, sinônimo de Caridade. 
Outro sábio da História, Dante Alighieri (1265-1321), em A Divina Comédia, escreveu: “O Amor 
que move o Sol e outras estrelas”. Por isso, viver afastado Dele é sofrer a orfandade da Alma.  
 O Deus divino não tem bigode nem barba. A Sua Face é o Amor.

Sincomércio de Cruzeiro  
debate cenário econômico 

pós-impeachment

O Sindicato do Comér-
cio Varejista de Cruzeiro 
vai promover no próximo 
dia 14, a partir das 18h30, 
uma discussão sobre o 
novo cenário econômico 
e os impactos do fim do 
processo de impeachment 
na economia brasileira. 
O evento será realizado 
no Buffet Carinhoso, na 
Avenida Jorge Tibiriçá, nº 
1070, região central.
O encontro terá como tema 
“Desafios econômicos pós

-impeachment: diagnósti-
cos e projeções nacionais e 
regionais”, e contará com 
representantes da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP). O debate visa 
orientar o empresariado 
acerca dos desdobramen-
tos políticos, econômicos 
e sociais que afetam dire-
tamente o comércio vare-
jista.
De acordo com os organi-

zadores do evento, a ideia 
é apresentar o cenário eco-
nômico atual, com dados 
e análises de maior abran-
gência e também, a reali-
dade do município e re-
gião dentro das projeções 
esperadas com o novo go-
verno.
O encontro faz parte de 
um ciclo de palestras que 
percorrerá outras cidades 
do interior de São Paulo, 
sempre com objetivo de 
subsidiar empresários



09 de setembro de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

Ação para
credenciamento no 

Sesc será realizada no 
Taubaté Shopping

Começam as
Competições da

Paralimpíada Rio 2016

Até 31 de outubro, o bal-
cão de trocas do Taubaté 
Shopping ficará disponível 
para o Sesc Taubaté efetu-
ar o credenciamento dos 
funcionários do comércio 
de bens, serviços e turis-
mo gratuitamente. O local 
fica próximo à escada ro-
lante de acesso ao cinema 
e quem passar por lá com 
os documentos necessá-
rios (carteira profissional 
atualizada com registro 
em empresa contribuinte, 
documento de identidade e 
CPF) já irá para casa com 
a sua Credencial Plena em 
mãos. A equipe estará rea-
lizando o credenciamento 
de terça à sexta, das 15h às 
20h30, e aos sábados, das 
13h às 17h30.
Tem direito à Credencial 
Plena quem possui contra-
to de trabalho registrado 
na carteira profissional em 
empresas dos seguintes 
setores: comércio (super-
mercados, lojas automoti-
vas, papelarias, shoppings, 
farmácias e casas lotéri-
cas); serviços (hospitais, 
laboratórios clínicos, es-
colas particulares, cine-
mas, bares, restaurantes, 

Os Jogos Paralímpicos do 
Rio de Janeiro tiveram a  
cerimônia oficial de aber-
tura,  no Maracanã, onde 
há duas semanas encerra-
ram-se  os Jogos Olímpi-
cos de 2016. A cerimônia 
contou com intensa parti-
cipação do público e re-
petiu o sucesso da cultura 
brasileira, que não perdeu 
em nada para a abertura 
das Olimpíadas, em agos-
to. O evento usou muitos 
recursos de projeção de 
luz para simular cenários 

salões de beleza, clínicas 
médicas e odontológicas, 
empresas de segurança e 
limpeza, agências de pu-
blicidade, veículos de co-
municação e condomínios 
residenciais e comerciais) 
e turismo (hotéis, motéis, 
pousadas e agências de tu-
rismo).
Aposentados nesses seto-
res também têm o direito 
de fazer a Credencial Ple-
na. Desempregados do co-
mércio de bens, serviços 
e turismo há menos de 12 
meses também podem ad-
quirir a credencial. 
Podem ser incluídos como 
dependentes os pais, pa-
drastos e madrastas do ti-
tular, cônjuge, filhos, en-
teados e/ou tutelados de 
até 21 anos. Se esses fo-
rem solteiros, dependerem 
economicamente dos pais 
e estiverem matriculados 
em cursos regulares, esse 
limite se estende até os 24 
anos.
A Credencial Plena tem 
validade de 12 meses em 
todo o território nacio-
nal. O Sesc Taubaté fica 
localizado na Avenida 
Engenheiro Milton de Al-

e interagir com os figu-
rantes.  Com 286 atletas, 
a delegação brasileira en-
trou por última, às 20h30.
Para a entrada da delega-
ção anfitriã, última a entrar 
no estádio, foi executada 
uma música diferente de 
todas as outras. O Homem 
Falou, de Gonzaguinha. 
O público pulou e cele-
brou os atletas brasileiros 
ao som do refrão “a fes-
ta vai apenas começar”. 
Competições - Na manhã 
de quinta-feira forão rea-

varenga Peixoto, 1.264, 
Esplanada Santa Terezi-
nha e funciona de terça a 
sexta, das 9h às 21h45, e 
aos sábados, domingos e 
feriados, das 9h15 às 18h. 
Serviços
O Sesc Taubaté dispõe de 
uma programação dife-
renciada com intuito de 
agregar cultura, esporte, 
lazer e cidadania em um 
processo de educação per-
manente para todos os pú-
blicos. Possui uma extensa 
área de lazer de 40.000 m2 
composta por: 1 parque 
aquático, 2 quadras po-
liesportivas, 1 ginásio de 
esportes coberto, 2 cam-
pos society com grama 
sintética, 2 quadras de tê-
nis,  3 conjuntos de quios-
ques com churrasqueiras,  
1 sala de ginástica multi-
funcional, praça de apa-
relhos de ginástica ao ar 
livre, comedoria, parque 
lúdico, espaço para brincar 
(crianças de 0 a 6 anos), 
circuito de caminhada, 
espaço para exposições, 
consultórios odontológi-
cos, espaços e praças para 
descanso e espaço coberto 
para eventos.

lizadas as primeiras com-
petições. Neste primeiro 
dia, com dez modalidades 
sendo disputadas, tam-
bém já serão premiados 
os vencedores das dispu-
tas do atletismo, ciclismo 
de pista, halterofilismo, 
tiro esportivo, judô e nata-
ção. Pelo Vale do Paraíba, 
Maiara Pereira Barreto, 
nadadora de 29 anos, com-
pete hoje na na prova dos 
100m livre. Maiara é de 
Jacareí. Com informações 
da Agência Brasil

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.

Reforma trabalhista permitirá 
retomada da economia e da 

geração de empregos
O presidente Michel Te-
mer declarou que a refor-
ma trabalhista está entre 
as prioridades de seu go-
verno e que esta incluirá 
a flexibilização das regras 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), com 
ênfase na terceirização e 
nos acordos coletivos. A 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP) apoia 
que tal reforma ocorra o 
mais breve possível, pois 
a medida é essencial para 
a geração de empregos e a 
retomada da economia no 
País.
Na visão da Entidade, a re-
forma deverá proporcionar 
condições para que as con-
venções coletivas tenham 
autonomia sobre a relação 
capital-emprego, ficando 
assim excluída a insegu-
rança jurídica. Com isso, 
a proposta é flexibilizar 
aspectos como contratos, 
jornada de trabalho, redu-
ção de salários, pagamento 
de horas extras e adicionais 
noturnos, participação nos 
lucros e resultados, nego-
ciação de licenças e férias, 

entre outros.
Terceirização
A Federação reconhece as 
relevâncias econômica e 
social exercidas pelas ati-
vidades terceirizadas no 
Brasil que, hoje, empre-
gam cerca de 10 milhões 
de trabalhadores formais 
e já fazem parte da or-
ganização produtiva das 
companhias há muito tem-
po. Sendo assim, sempre 
apoiou a regulamentação 
de tal relação contratual, 
para que seja assegurado 
o objetivo primordial de 
garantir sua segurança e 
sua viabilidade. A Entida-
de acredita que a norma-
tização da terceirização 
visa esclarecer as respon-
sabilidades trabalhistas da 
empresa contratante dos 
serviços terceirizados e da 
contratada.
A terceirização, segundo 
a FecomercioSP, não re-
duzirá salários ou direitos 
dos trabalhadores, mas, 
sim, estimulará a liberdade 
de iniciativa, garantida na 
Constituição, objetivan-
do o incentivo à atividade 
econômica e à livre-inicia-
tiva. Esse tipo de relação 

trabalhista, que se inten-
sificou com a abertura da 
economia, não pode ser 
confundido com a precari-
zação do trabalho, pois as 
garantias dos trabalhado-
res já estão protegidas por 
leis em vigor - e indepen-
dem do fato de as funções 
serem exercidas em ativi-
dades-fim ou atividades-
meio.
Acordos coletivos
A FecomercioSP também 
defende que as negocia-
ções coletivas acordadas 
entre os representantes de 
empregados e emprega-
dores devem prevalecer, 
inclusive que o pactuado 
seja respeitado pela jus-
tiça especializada, em ra-
zão da segmentação nos 
setores empresariais que 
não podem ser adminis-
trados exclusivamente por 
leis gerais. Com isso, a 
negociação coletiva é um 
recurso para incentivar o 
diálogo e possibilitar que 
empresas e trabalhadores 
disponham sobre as regras 
às quais se submeterão, 
garantindo assim a prote-
ção e os direitos de ambas 
as partes.

PAT de Caraguá oferece 
novas oportunidades de 

emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comunica 
nesta semana novas vagas 
de emprego em diversas 
áreas. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
O PAT reitera que as os 

postos de trabalho exigem 
principalmente experi-
ência no setor de opção e 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-

ponibilizaram.
O PAT de Caraguatatu-
ba está localizado na Rua 
Taubaté, 520, bairro Su-
maré. O telefone é (12) 
3882-5211.
Vagas oferecidas : Açou-
gueiro, Churrasqueiro, 
Costureira em geral, Far-
macêutico, Farmacêutico 
hospitalar, Faturista, Funi-
leiro de veículos (repara-
ção), Garçom, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Mecânico de veículos au-
tomotores a diesel, Opera-
dor de central de concreto, 
Padeiro, Pintor de veícu-
los, Professor de mate-
mática no ensino médio, 
técnico em manutenção de 
aparelhos celulares, Técni-
co em informática, Técni-
co de manutenção elétrica 
e Técnico em banco de 
sangue.


