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A GAzetA dos Municípios

Parabéns  
Pindamonhangaba pelo 

seus 311 Anos

Caraguá recebe Selo  
Prefeito Amigo da 
Criança da Abrinq  

em SP

 Existem duas teo-
rias em relação à sua Fun-
dação; A primeira teoria 
diz os irmãos Leme ad-
quiriram da Condessa de 
Vimieiro glebas de terra 
ao norte da Vila de Tauba-
té, bem á margem direita 
do Rio Paraíba. Aos 12 de 
agosto de 1672, Antônio 
Bicudo Leme e Braz Es-
teves Leme, iniciaram a 
construção da capela em 
honra a São José, funda-
ram a povoação de São 
José de Pindamonhanga-
ba. Essa capela foi edifica-
da no alto de uma colina, 
exatamente onde hoje se 
localiza a Praça da Repú-
blica (Largo do Quartel). 
Baseado nesta teoria, em 
07/12/53 o então Prefeito 
Dr. Caio Gomes Figueire-
do oficializou pela Lei n° 
197 a data de 12 de Agos-
to de 1972 como a data 
da Fundação de Pinda-
monhangaba, tendo como 
Fundadores: Antônio Bi-
cudo Leme e Braz Esteves 
Leme.
 A segunda teoria 
diz que no início do Sé-
culo XVII sesmarias vão 
sendo concedidas na zona 
de Taubaté - Pindamo-
nhangaba - Guaratinguetá, 
destacando-se uma que é 
concedida em 17/05/1649, 
ao Capitão João do Prado 
Martins, na paragem cha-
mada Pindamonhanga-
ba. De acordo com a res-
pectiva carta de doação, 
esse povoador, vindo de 
São Paulo, com a famí-
lia e agregados já estava 
de posse de suas terras,  
naquela paragem, desde o 
dia 22 de Julho de 1643, 
que é considerada a data 
de Fundação de Pinda-
monhangaba, pois o sí-
tio então aberto por João 
do Prado se situava no  
rocio mesmo da futura  

 Receber o selo da 
Abrinq demonstra o quan-
to um município trabalha 
pela promoção de Vidas 
Saudáveis; Acesso à Edu-
cação de Qualidade; Pro-
teção contra Maus tratos, 
Exploração e Violência.
 O prefeito de 
Caraguá Antonio Car-
los recebeu nesta quinta 
(7/7/2016), o Selo Prefei-
to Amigo da Criança da 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq), em São Paulo.  
 O prêmio foi con-
quistado após quatro anos 
de cumprimento das metas 
propostas pela Abrinq.
 Nesta 5ª edição, o 
Programa destinado à ges-
tão municipal 2013-2016, 
teve a adesão de 1.542 ci-
dades de todos os Estados 
brasileiros. Somente 102 
prefeitos cumpriram toda 
a agenda proposta.
 O Programa Pre-
feito Amigo da Criança 
foi criado pela Fundação 
Abrinq – Save the Chil-
dren, em 1996, e reconhe-
ce os esforços de gestores 
municipais para a promo-
ção e defesa dos direitos 
das crianças e adolescen-
tes.
 O prefeito Antonio 
Carlos ficou satisfeito com 
o prêmio. “Mais impor-
tante são os resultados das 
políticas públicas desen-
volvidas para conquistar 
e ter direito a este prêmio. 
São os benefícios para as 
nossas crianças”, comen-
tou o prefeito.
 Acompanharam o 
prefeito na Abrinq, a secre-
tária de Educação, Marta 
Regina de Oliveira Braz; e 
a secretária de Direitos da 

vila e cidade de nossos dias.  
 A partir daí, da pa-
ragem à margem direita 
do rio Paraíba, forma-se 
um bairro dependente de 
Taubaté, para onde vão 
afluindo novos povoado-
res e moradores. Começa 
a funcionar no bairro uma 
igreja, de porte pequeno, 
cujo orago é Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso. A sua 
ereção é devida ao padre 
João de Faria Fialho, con-
siderado o Fundador de 
Pindamonhangaba. 
 No início do sé-
culo XVIII, por volta de 
1704, a pequena Freguesia 
de São José crescia inten-
samente e já era intenção 
de seus moradores sepa-
rá-la da Vila de Taubaté, a 
qual pertencia.
sFreqüentemente os  
maiorais do lugar se reu-
niam para trocar idéias so-
bre a maneira de torná-la 
independente, elevando-a 
à categoria de Vila
 Para alimentar ain-
da mais esse desejo nato 
de liberdade, quis o des-
tino que por aqui passas-
se o Desembargador João 
Saraiva de Carvalho, Ou-
vidor Geral e Corregedor 
da Comarca de São Paulo. 
E assim, à custa de rogos 
que lhe foram feitos e de 
“valiosos presentes” que 
lhe foram ofertados, o  
Desembargador resolveu 
o caso da noite para o dia. 
A freguesia foi elevada à 
Vila por obra e graça de 
um ato assinado por João 
Saraiva de Carvalho. Esta 
resolução provocou os 
protestos das autoridades 
taubateanas e elas resol-
veram comunicar o fato a 
Sua Majestade D. Pedro 
II, El Rei de Portugal.
sEra preciso anular a 
ilegalidade cometida 
pelo Desembargador.  

Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, Ivy Malerba.
 Conquista - Para 
que o prefeito avançasse 
na agenda do Programa 
foi necessário nomear um 
articulador, constituir a 
Comissão Municipal de 
Acompanhamento e Ava-
liação (CMAA) e com-
provar a existência do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Fundo 
Municipal da Criança e do 
Adolescente.
 Para o cumprimen-
to das metas do Programa, 
Caraguatatuba estabeleceu 
ações organizadas em duas 
linhas: elaboração, apro-
vação e execução do Plano 
Municipal para a Infância 
e a Adolescência (PMIA); 
e, aprimoramento de po-
líticas e serviços, alcance 
de resultados em temas 
prioritários - Promoção de 
Vidas Saudáveis; Acesso 
à Educação de Qualidade; 
Proteção contra Maus tra-
tos, Exploração e Violên-
cia.
 
Em 2014 foram realiza-
dos o Seminário e a Con-
ferência “Prefeito Amigo 
da Criança”, reunindo se-
cretários municipais e ad-
juntos, representantes de 
grêmios estudantis, educa-
dores da rede municipal e 
estadual, e representantes 
da sociedade civil e do Po-
der Público - Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 
 De acordo com a 
articuladora municipal do 
programa, Maria Assun-
ção de Oliveira Macedo 
Grinet, foram grandes en-
contros democráticos que 
permitiram a construção 

 Estando o Rei 
doente, coube à Rainha 
Dona Catarina resolver 
aquele delicado caso. No 
entanto, considerando, 
talvez, a humildade dos 
representantes da nova 
Vila, que afirmavam estar 
cientes do erro cometido e  
pediam perdão, a Rainha
sMas não passou muito 
tempo e o povo da Fre-
guesia elevada à Vila ile-
galmente teve uma gra-
ta surpresa. Num gesto 
magnânimo e inteligente, 
a Rainha, depois de haver 
anulado a criação da Vila 
de São José, havia man-
dado criar a Vila de Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so de Pindamonhangaba. 
 A boa nova ale-
grou duplamente os  
habitantes da então  
freguesia de Pindamo-
nhangaba, porque os li-
vrou das penas a que es-
tavam sujeitos por terem 
cometido o “grande cri-
me” de elevá-la à Vila e 
por satisfazer suas justas 
aspirações.
 Em 03 de abril de 
1849 a Vila Real de Pin-
damonhangaba é elevada 
à cidade, por Lei Provin-
cial, sancionada pelo Dr. 
V. Pires da Mota - Presi-
dente da Província. Em 
07 de maio de 1877 o ter-
mo de Pindamonhanga-
ba é elevado à cabeça de  
Comarca, por Lei n° 27, 
desse dia. Pela partici-
pação de seus filhos na  
maioria dos feitos his-
tóricos nacionais e pela  
opulência advinda da cul-
tura do café, a cidade rece-
beu o codinome de “Prin-
cesa do Norte”.
 ORIGEM DO 
NOME Pindamonhangaba 
significa em Tupi - lugar 
onde se faz ou se fabrica 
anzol.

do Plano, que foi consoli-
dado posteriormente pelo 
Grupo de Trabalho Coor-
denador (GTC), aprovado 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Câmara 
Municipal (Lei 2.212 de 
12 de dezembro de 2014).
 Entre 2015 e 2016, 
coube aos técnicos da Fun-
dação Abrinq, por meio de 
formulários específicos, 
aferirem os indicadores de 
Educação, Saúde, Assis-
tência Social e Orçamento, 
do município, informados 
no ano anterior. Também 
verificaram a coerência 
das informações e as polí-
ticas propostas pelo Plano, 
sua implementação, eficá-
cia e continuidade. Nes-
se período, a articulação 
municipal do programa foi 
da supervisora, Marilene 
Mendonça Abel. 
 Ao fim do proces-
so de avaliação, apenas 
102 prefeitos cumpriram 
todas as etapas propostas 
ao longo destes quatro 
anos, alcançaram as metas 
estipuladas e foram pre-
miados com o Reconheci-
mento Pleno por meio do 
Selo Prefeito Amigo da 
Criança.
 Para o êxito desse 
projeto foi fundamental a 
parceria entre as secreta-
rias municipais de Educa-
ção; de Desenvolvimento 
Social e Cidadania; Saú-
de; Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba (Fundacc); Esporte e 
Recreação; Planejamento 
e Tecnologia da Informa-
ção; e Fazenda. Entre os 
Poderes Públicos – Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
rio e a sociedade civil.
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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

Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores: são os criadores de abelhas
Cinófilos: são os criadores de cães
Columbófilos: são os criadores de pombo correio
Entomologistas: são os especialistas de insetos
Ornitólogos: são os especialistas de pássaros
Piscicultores: são os criadores de peixes
Sericultores: são os criadores de bicho de seda
Zoólogos: são os que estudam os animais
***
Coletivos de animais

Alcatéia de lobos
Bando de pássaros
Cardume de peixes
Comboio de animais de carga
Manada de elefantes
Mantilha de cachorros
Plantel de cavalos
Rebanho de gado
Tropa de cavalos
Vara de porcos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, 
jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou a TV. Nesse momento, 
a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinícius enquanto eu faço nosso jantar?
- Agora estou ocupado, meu bem! Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança, voltou e continuo a fazer o jantar. Mais 
tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebê!
- Minha vez? Perguntou ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança!
***
Duas amigas loiras se encontram:
- Olá querida! Como vai? Não te via há tanto tempo. Onde é que você esteve?
- Ah! Você não soube? Eu passei uma semana em coma.
- Mesmo? Que bom! Você é que sabe viver, viajando. Faz mais de dois anos que o meu 
marido não me leva a lugar algum.

Mensagens

Pra você viver melhor: Seja religioso, tome mais banhos frios, cante no chuveiro, não 
relaxe demais, fique um pouco estressado, consuma comida temperada e beba água 
mineral.
***
A beleza que tanto buscamos está em nosso interior. Não há roupa, nem penteado que 
embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, onde 
por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. Nas brigas 
de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas do tipo: depois 
de tudo o que eu te fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de ressentimentos e 
mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer 
tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda o que vale é 
o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, mantenha-se de bem com você. 
Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, você mesmo deve olhar para o que fez, 
se sentir-se bem. Ainda que venham criticas, desaforos, mal-entendidos, nada disso 
vai te afetar, porque você sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, 
perfume-se com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no 
seu interior e, brilhe pelo encanto de refletir n sua face, a própria face de Deus. Aquilo 
que somos é o nosso mundo!

Pensamentos, provérbios e citações

Uma bela velhice é comumente a recompensa de uma bela vida.

A doença inevitável acompanha uma decisão errada.

O passado não se apaga com borracha.

Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.

Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.

Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.

O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.

O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.

Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.

A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.

A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.

A felicidade nasce quando se dá felicidade.

Um homem que não chora tem mil razoes para chorar.

Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.

MISCELÂNEA IPEM-SP realiza verificação 
anual de taxímetro em  

Campos do Jordão
 Todos os taxistas 
de Campos do Jordão de-
verão passar, entre os dias 
11 a 15 de julho, pela veri-
ficação periódica anual de 
taxímetro. Realizada pelo 
IPEM-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado 
de São Paulo), o ponto de 
partida da ação será, das 09 
às 12h e das 13h às 15h, na 
Avenida Alto da Boa Vis-
ta, altura do número 1.550, 
bairro Vila Arbernéssia.
 A ação também 
visa aferir a mudança 
de tarifa nos veículos, 
determinada pela pre-
feitura de cada municí-
pio, para garantir que o 
consumidor não pague 
mais caro pela corrida.  
 Os taxistas autu-
ados por trafegar com o 
taxímetro irregular têm 
dez dias para apresentar 
defesa ao órgão. As multas 
podem variar de R$ 500 a 
R$ 5.000 mil, dobrando na 
reincidência.
 Os taxistas autu-
ados por trafegar com o 
taxímetro irregular têm 
dez dias para apresentar 
defesa ao órgão. As multas 
podem variar de R$ 500 a 
R$ 5.000 mil, dobrando na 
reincidência.
 O taxista deve 
agendar o horário de aten-
dimento pelo site do IPEM
-SP (www.ipem.sp.gov.br) 
e emitir a GRU (Guia de 
Recolhimento da União) 
para o pagamento da taxa 
de verificação. Sem a qui-
tação da taxa e o agenda-
mento online, a verifica-
ção não será realizada.

 Na data da verifi-
cação, o taxista ou respon-
sável pelo veículo deve 
apresentar os seguintes 
documentos:
 - Alvará de esta-
cionamento fornecido pela 
prefeitura;
 - Certificado de 
propriedade do veículo;
 - Certificado de 
verificação do IPEM-SP, 
referente ao exercício de 
2015;
 - GRU quitada;
 - Comprovante de 
endereço;
 - Guia de serviço 
fornecida por oficina cre-
denciada pelo IPEM-SP.
 Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3923-5322 
ou pessoalmente na Sede 
da Delegacia de Ação Re-
gional do IPEM-SP em 
São José dos Campos, lo-
calizada à Avenida Olivo 
Gomes, 100 - Complexo 
Tecelagem Paraíba - San-
tana.
 Fique de olho
 Para identificar se 
o taxímetro foi verificado 
pelo IPEM-SP, o consumi-
dor deve observar a exis-
tência do lacre amarelo, 
que impede o acesso à re-
gulagem do aparelho, e do 
selo do Inmetro com a fra-
se “verificado até 2016”. 
Caso o lacre esteja rom-
pido, o consumidor não 
deve aceitar a corrida, pois 
o aparelho pode apresentar 
medição incorreta.
 O valor da ban-
deira é estabelecido pela 
prefeitura de cada municí-

pio, mas é importante estar 
atento ao horário em que 
as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ 
podem ser utilizadas, para 
não pagar mais caro pela 
corrida.
 O consumidor que 
notar irregularidades ou 
tiver dúvidas pode realizar 
denúncia na Ouvidoria do 
IPEM-SP por meio do te-
lefone 0800 013 0522 ou 
pelo e-mail ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.
 IPEM-SP
 O IPEM-SP é uma 
autarquia vinculada à Se-
cretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania de 
São Paulo e órgão delega-
do do Inmetro. Com uma 
equipe de fiscalização for-
mada por especialistas e 
técnicos, realiza, em todo 
o Estado de São Paulo, 
operações de fiscalizações 
rotineiras em balanças, 
bombas de combustíveis, 
medidores de pressão ar-
terial, taxímetros, radares, 
capacetes de motociclis-
tas, preservativos, cadeiras 
de carros para crianças, pe-
ças de roupa, cama, mesa e 
banho, botijões de gás, en-
tre outros materiais. É seu 
papel também garantir que 
o consumidor leve para 
casa a quantidade exata de 
produto pela qual pagou. 
  Quem desconfiar 
ou encontrar irregulari-
dades pode recorrer ao  
serviço da Ouvidoria,  
pelo telefone 0800 013 
0522, de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, ou enviar 
e-mail para: ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 30, Termo nº 6328
Faço saber que pretendem se casar DALMO CESAR DE PAULA e MARIA EUNICE BARBOSA DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 4 de maio de 1964, de profissão funcionário pú-
blico estadual, estado civil divorciado, residente na Rua Benedito de Oliveira Vargas, nº 11, nesta cidade, 
filho de VICENTE DE PAULA, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de outubro de 1973 e de ODETTE 
MOREIRA DE PAULA, falecida em Taubaté/SP na data de 31 de maio de 2008. Ela é natural de Nativida-
de da Serra - SP, nascida a 21 de maio de 1963, de profissão costureira, estado civil divorciada, residente 
no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 2 de 
fevereiro de 1973 e de MARIA DE LOURDES BARBOSA, de 80 anos, nascida na data de 25 de agosto 
de 1935, 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 opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 30, Termo nº 6329
Faço saber que pretendem se casar CLÁUDIO HENRIQUE COUTO DE JESUS e EMILYN GÓES DE 
CAMPOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 13 de maio de 1995, de profissão 
autônomo, estado civil solteiro, residente na Rua Dorival Couto, nº 244, retiro Feliz, nesta cidade, filho 
de CLAUDIO APARECIDO DE JESUS, de 55 anos, nascido na data de 26 de abril de 1961, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP e de LEILA BENEDITA COUTO DE JESUS, 
de 50 anos, nascida na data de 6 de janeiro de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 24 de outubro de 1999, de profissão estudante, 
estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha de PAULO DE CAMPOS, de 46 
anos, nascido na data de 4 de julho de 1970, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP e de LUCIMARA GÓES DE CAMPOS, de 46 anos, nascida na data de 24 de janeiro de 1970, residen-
te e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO CLUBE RACE VALLEY MOTORSPORTS

Ficam convocados os QUINZE associados da ASSOCIAÇÃO CLU-
BE RACE VALLEY MOTORSPORTS, a se reunirem em ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, sito a Estrada Municipal 
José Andrade Filho, n° 2.800, Berizal, CEP 12.120-000, Tremembé,   
no dia 24 de julho  de 2016 , às 10:00 horas em primeira convoca-
ção, com a presença de 50% (cinqüenta porcento) mais um  dos 
associados ; às 11:00 horas em segunda convocação com a presença 
de 25% (vinte cinco porcento) dos associados , e ás 12:00 horas em 
terceira convocação com a presença de qualquer número de asso-
ciados  para deliberarem a seguinte   
                 ORDEM DO DIA
1- Reforma  do Estatuto Social , em cumprimento as determinações 
e parecer jurídico da Federação de Automobilismo de São Paulo – 
FASP.
 
Taubaté , 08  de julho de 2016. 

Agnaldo Renol Portes 
Presidente

Indústria do amendoim  
prevê crescimento  

nas Olimpíadas
 São Paulo, julho 
de 2016 – Os Jogos Olím-
picos de 2016 estão che-
gando e os fabricantes de 
amendoim, associados à 
Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, 
Amendoim, Balas e De-
rivados (ABICAB) já se 
preparam para o período, 
que promete aumento no 
turismo e clima festivo no 
País. Sendo um dos princi-
pais eventos esportivos do 
mundo, o setor projeta ele-
var em até 25% as vendas 
dos produtos e investem 
em lançamentos e ações 
promocionais.
 As expectati-
vas da carioca Agtal é de 
alta nas vendas durante o 
evento, que sucede a Fes-
ta Junina, outra importan-
te época para o consumo 
de produtos derivados de 
amendoim. A empresa tra-
balhará com promoções 
nos pontos de venda para 
aumentar espaços e pontos 
extras e, assim, estimular 
o momento de consumo.
 Já a General Mills 
espera um aumento no 
consumo da categoria 
pelos hábitos de consu-
mo durante os Jogos, que 
ocorrerá de 5 a 21 de agos-
to, mesmo que seja consi-
derado um evento menor 
se comparado à Copa do 
Mundo de 2014.
 A expectativa da 
Santa Helena é de que 
também ocorra aumento 
da demanda de produtos, 
especialmente de snacks, 

como acompanhamento 
das atrações em casa. A 
empresa lançará a Paço-
quita Mini Esportes, uma 
versão comemorativa com 
cards destacáveis e cole-
cionáveis, contendo in-
formações e curiosidades 
sobre nove modalidades 
esportivas: Futebol, Vôlei, 
Basquete, Natação, Hipis-
mo, Judô, Atletismo, Ci-
clismo e Tênis. 
 A marca paulista 
Malta, por sua vez, pre-
vê aumento de venda não 
muito significativo em 
função da crise econômica 
enfrentada pelo País.
 De acordo com 
André Guedes, vice-pre-
sidente de Amendoim da 
ABICAB, “colocar o pro-
duto ao alcance do consu-
midor no momento certo é 
o melhor marketing que a 
companhia pode fazer”.
 Guedes ainda 
afirma que o amendoim 
tem alto consumo nos 
momentos de confrater-
nização em ambientes 
familiares ou de amigos.  
 “As Olimpíadas 
proporcionam momentos 
como esse, principalmente 
nos jogos coletivos de alta 
audiência”, completa.
 Produto genui-
namente brasileiro e de 
baixo custo, o amendoim 
está com o consumidor 
nas ocasiões de alegria 
e confraternização. De 
acordo com pesquisa iné-
dita encomendada pela 
ABICAB, realizada pelo 

Datafolha, cerca de 88% 
da população consome a 
leguminosa, para 63% ela 
pode ser incluída em dieta, 
71% acredita que ela faz 
muito bem à saúde e para 
80%, o consumo aconte-
ceu nos últimos 30 dias. 
 Copa do Mundo - 
Algumas empresas chega-
ram a vender até 30% mais 
no período da Copa de 
2014, em comparação com 
2013. “Os snacks são bons 
acompanhamentos na hora 
de assistir futebol e, além 
disso, a Copa coincidiu 
com as festas juninas”, fi-
naliza André Guedes.
 Sobre a ABICAB
 A ABICAB – As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas 
e Derivados, foi fundada 
em 1957 com o objetivo 
de responder pela política 
do setor junto às esferas 
públicas e privada, tanto 
no Brasil quanto no ex-
terior. Suas diretrizes são 
voltadas para a valoriza-
ção destas indústrias, que 
são responsáveis pela ge-
ração de 31 mil empregos 
diretos e 62 mil indiretos.   
 Atualmente, a 
ABICAB engloba toda 
a cadeia produtiva na-
cional dos setores que  
representa, abrangendo 
92% do mercado de cho-
colates, 70% do mercado 
de balas e confeitos, 80% 
do mercado de amendoim 
e 100% do mercado de ca-
cau.

Supermercado do Taubaté 
Shopping promove curso de 

culinária para crianças

 O supermercado 
Villarreal oferecerá na 
próxima quinta-feira (dia 
14) um minicurso de culi-
nária voltado para crianças 
de 4 a 9 anos. Cada aula do 
“Pequenos Mestres Cucas” 
terá duração de aproxima-
damente uma hora e meia 
e será ministrada por um 
técnico de nutrição que 
ensinará como preparar 
um delicioso pão de mel. 
Ao fim do encontro, cada 
aluno receberá um folder 
com o passo a passo da re-
ceita para que possa repe-
ti-la em casa quantas vezes 
quiser. 
 As crianças, que 
podem estar acompanha-
das pelos pais durante o 
curso, serão divididas em 
duas turmas de 20 alunos 
cada: uma para os peque-
nos de 4 a 6 anos (aula às 
13h) e outra para os de 7 a 
9 anos (aula às 15h). Para 
se inscrever, basta ir até o 
balcão de atendimento do 

Villarreal, preencher o ca-
dastro e doar um quilo de 
alimento não perecível. 
Todos os produtos arreca-
dados serão doados para 
instituições de caridade da 
cidade.  
 Serviço – Curso 
Pequenos Mestres Cucas
Data: 14/07, quinta-feira
Horários: às 13h, para a 
turma de 4 a 6 anos, e às 
15h, para os alunos de 7 a 
9 anos
Local: Supermercado 
Villarreal 
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
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 experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio 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 locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Borracheiro – PCD
Desenhista de páginas da 
internet (web designer)

Eletricista de instalações de
veículos automotores- PCD
Mecânico de manutenção 

hidráulica
Mecânico de motor a diesel- 

PCD
Monitor de sistemas eletrô-
nicos de segurança interno 

(CFTV)
Protético dentário

Tapeceiro de veículos- PCD
Vendedor de serviços

PCD – Pessoa Com Defici-
ência

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS PARA  

CADASTRO

-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-FEIRA  

DAS 08H ÀS 17H
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São Bento do Sapucaí  
promove Festival

 Acontece na cida-
de de São Bento do Sapu-
caí, a partir dessa semana 
a quarta edição do Festival 
Cultural de Inverno, que 
oferece atividades artís-
ticas para todos os tipos 
de público, da criança ao 
adulto. O evento é promo-
vido pelo Grupo Manifes-
ta de Arte Cômica e dispõe 
de atrações gratuitas para 
estimular a prática da cul-
tura.
 “Nosso objetivo é 
dar à população a oportu-
nidade de ter contato prin-
cipalmente com espetácu-
los de teatro e outras áreas 
das artes cênicas, pois são 
mais raras aqui na cidade, 
além de se divertir e se en-
treter. Este é o quarto ano 
que organizamos o Fes-
tival de Inverno e, desta 
vez, estamos oferecendo 
tudo de forma gratuita, 
para incentivar ainda mais 
a população a gostar de ir 
ao teatro”, explica Sergio 
Khair, ator fundador do 
Grupo Manifesta.
 Durante os dez 
dias de festival, os mora-
dores e turistas da região 

podem participar de peças 
de teatro, workshops, ci-
nema e oficinas culturais, 
ministrados por artistas do 
próprio grupo e também 
convidados de São Paulo, 
Ceará e Santos. A progra-
mação acontece sempre 
na sede do grupo, o Te-
atro Garagem Fuscalha-
ço, localizada à Rua Luiz 
Sadaki Hossaka, 121, em 
São Bento do Sapucaí.
 A atração que abre 
o festival é o espetáculo 
Pelada na Rua, que aconte-
ce nos dias 07 e 08, às 20h. 
No final de semana, o es-
petáculo de poesia O Tato 
Amarelo é exibido no dia 
09, e a peça Palhaço Chi-
rolitta no dia 10, ambos às 
20h. No dia 11 tem mais 
teatro, com Circo Delfino, 
às 20h, e entre os dias 12 
e 14 acontece o workshop 
para construção de um li-
vro artesanal, sempre às 
14h. A programação com-
pleta de todos os dias pode 
ser conferida no site www.
grupomanifesta.com.br.
 Serviço
 4º Festival de In-
verno Cultural de São 

Bento do Sapucaí
Quando: de 07 a 17 de ju-
lho
Onde: Rua Luiz Sadaki 
Hossaka, 121, (próximo à 
Prefeitura). São Bento do 
Sapucaí – SP.
Mais informações: (12) 
3971-1617 | contatotea-
trogaragemfuscalhaço@
gmail.com
 Sobre a Compa-
nhia
 O Grupo Mani-
festa de Arte Cômica atua 
desde 1990 com teatro e 
atividades culturais, com 
foco no interior de São 
Paulo. Presente em São 
Bento do Sapucaí há qua-
tro anos, é conhecido pela 
cidade por trabalhar o te-
atro na linguagem de rua 
com o seu fusca amarelo, 
o Fuscalhaço.
 Por meio de recur-
sos do Programa de Incen-
tivo à Cultura do Estado 
de São Paulo, o Proac, a  
companhia passa a ofe-
recer atividades culturais 
regulares para toda po-
pulação em seu espaço, o 
Teatro de Garagem Fusca-
lhaço.

Corrida Pinda chega a 
sua 10ª edição

 No próximo do-
mingo (10 de julho), 
acontece a 10ª edição da 
Corrida Pinda – evento pa-
trocinado pela Tenaris no 
Brasil, em parceria com 
a prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Neste ano, a 
prova será realizada no dia 
do aniversário de 311 do 
município e reunirá 5 mil 
participantes nas catego-
rias de 10 km, 5 km (corri-
da e caminhada) e infantis. 
As atividades acontecem a 
partir das 8h, com largada 
às 9h, na Praça Padre João 
Faria Fialho, o Largo do 
Quartel.
 As categorias se-
rão novamente reconheci-
das pelas diferentes cores 
das camisetas. Neste ano, 
a distribuição ficou defi-
nida da seguinte forma: 
cinza (10 km), fúcsia (5 
km), verde (infantil) e azul 
(caminhada). O percurso 

da prova irá englobar di-
versos pontos da cidade, 
como a Praça Monsenhor 
Marcondes e a Avenida 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso.
Assim como nas edições 
dos últimos anos, com 
apenas dois dias de ins-
crições o número máximo 
de participantes já esta-
va preenchido. Ao longo 
desses dez anos, o even-
to integra o calendário de 
festividades do aniversário 
da cidade e segue uma das 
propostas da política de 
Desenvolvimento Social 
da Tenaris de promover o 
esporte e lazer em prol de 
uma vida saudável. “Nós 
queremos seguir contri-
buindo e somando forças 
na busca de resultados que 
beneficiem o desenvolvi-
mento da nossa comuni-
dade através de projetos 
em educação, saúde e cul-

tura”, destaca o Presiden-
te da Tenaris no Brasil, 
Renato Catallini. “Dentro 
dessa proposta, a Corrida 
Pinda é um exemplo de 
sucesso e continuidade”.
 A Corrida Pinda é 
a maior prova do estado de 
São Paulo com isenção de 
taxa de inscrição e a com 
maior número de crianças 
participantes; além de pro-
porcionar a integração en-
tre amigos e familiares.
Programação completa:
9h – Corrida de 10 km
9h20 – Corrida de 5 km e a 
Caminhada
10h30 – Corrida Infantil 
de 50 metros
10h40 - Corrida Infantil de 
100 metros
10h50 - Corrida Infantil de 
600 metros
11h - Corrida Infantil de 1 
km
11h20 – Cerimônia de pre-
miação


