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A GAzetA dos Municípios

São José dos Campos 
recebe palestra sobre 
Micro Empreendedor 

Individual

ABC Transportes  
comemora cinco anos 

de implantação
do sistema de controle 

de velocidade

Ilhabela inova com
lixeiras subterrâneas

Micro Empreendedores 
Individuais de São José 
dos Campos terão nesta 
quarta-feira (10) mais uma 
oportunidade de informa-
ção sobre a abertura de 
empresas. A Prefeitura de 
São José recebe a quarta 
de uma série de oito pa-
lestras sobre o estatuto de 
MEI (Microempreendedor 
Individual).
As palestras serão mi-
nistradas por técnicos do 
Sebrae-SP, na Sala do 
Empreendedor e do Depar-
tamento da Receita Muni-

 A ABC Transportes 
tem como missão prestar um 
serviço pontual e seguro a toda 
população. Há cinco anos, toda 
a frota rodante da empresa é ge-
renciada por meio de um siste-
ma de monitoramento por GPS, 
que visa o aprimoramento cons-
tante do serviço prestado.
 A tecnologia permite o 
planejamento e gerenciamento 
de todos os ônibus em tempo 
real, possibilitando o controle 
de velocidade por trecho e o 
tempo de deslocamento da fro-
ta, bem como a comunicação di-
reta do centro de controle com 
os motoristas em trânsito.
 “O monitoramento 
e controle de velocidade por 
GPS são de suma importân-
cia para assegurar a seguran-
ça e conforto dos usuários. 
 Isto é prioridade para 
ABC Transportes. A prestação 

Uma ideia que surgiu na 
Espanha em 1995 será 
implantado em Ilhabela. 
A Prefeitura do município 
deu início à implantação 
das primeiras “lixeiras 
subterrâneas”, que serão 
instaladas em alguns pon-
tos estratégicos da cidade, 
de modo a auxiliar na saú-
de pública e no cuidado ao 
meio ambiente.
De início, serão instaladas 
três lixeiras na Vila: uma 
na Praça Coronel Julião; a 
segunda na esquina da an-
tiga escola Gabriel Ribeiro 
e a terceira em frente à Se-
cretaria de Cultura. O pro-
jeto é coordenado pela Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e visa também melhor o 
visual em locais de grande 
circulação. A medida in-
clui não só a instalação das 
lixeiras, bem como sua hi-

cipal. Os horários são: das 
15h às 17h, no auditório 
térreo do Paço Municipal 
(Rua José de Alencar, 123 
- Vila Santa Luzia). A en-
trada é gratuita e as inscri-
ções podem ser feitas pelo 
telefone 0800 570 0800.
Os temas abordados envol-
verão desde as condições 
para se tornar um MEI,  
como fazer a inscrição, 
as atividades admitidas, 
a tributação e a nota fis-
cal eletrônica. Depois da 
palestra, os participantes 
poderão tirar suas dúvidas 

de um serviço de qualidade à 
população está intimamente li-
gada à organização da operação, 
às tecnologias empregadas e à 
capacitação dos profissionais”, 
afirma Manoel Adair, diretor 
executivo da ABC Transportes.
 Nos últimos três me-
ses, a velocidade média regis-
trada nas áreas centrais das ci-
dades em que a empresa opera 
foi de 12,44 quilômetros por 
hora. Na região da rodoviária 
nova, em Taubaté, a velocida-
de média não passou de 11,94 
km/h, enquanto no bairro da In-
dependência chegou a 18 km/h.
 Além de promover 
treinamentos de reciclagem e 
direção defensiva periódicos, 
a ABC Transportes apoia a  
campanha Maio Amarelo, 
que tem o intuito de conscien-
tizar a sociedade acerca da  
importância de respeitar a legis-

gienização e manutenção.
Com pouco mais de um 
metro de altura, a lixeira 
subterrânea pode até pa-
recer uma lixeira comum 
à primeira vista, porém, 
ao colocar o lixo dentro 
do recipiente, logo perce-
bemos que tem algo dife-
rente. Um fundo falso liga 
o recipiente da superfície 
a um contêiner subterrâ-
neo localizado a mais de 
dois metros abaixo do ní-
vel da calçada. A ideia é 
justamente acabar com 
o acúmulo de sacos de 
lixo nas calçadas, evitan-
do que ele se espalhe por 
qualquer acidente ou pela 
força da chuva.Recolhi-
mento - Para facilitar a re-
tirada do lixo depositado, 
o equipamento. Uma parte 
da calçada funciona como 
uma tampa da lixeira que é 

em um bate-papo infor-
mal.
O estatuto de MEI traz 
diversas vantagens para 
o empreendedor, como 
segurança para desen-
volver seu negócio,  
possibilidade de emitir 
nota fiscal e acesso a li-
nhas de crédito, além de 
dispensar contabilidade 
formal.
Programação de Palestras
10 de agosto - das 15h às 17h
14 de setembro - das 15h às 17h
19 outubro - das 15h às 17h
16 novembro - das 15h às 17h
7 de dezembro - das 15h às 17h

lação de trânsito e incentivar a 
identificação de comportamen-
tos de risco.
 Sobre a ABC Trans-
portes
 A ABC Transportes 
é uma empresa do ramo de 
transporte coletivo presente 
em Taubaté desde 1974. Sob 
nova direção desde março de 
2002, também opera três linhas 
no município de Tremembé e 
outras cinco intermunicipais: 
duas entre Pindamonhangaba e 
Taubaté, duas entre Tremembé 
e Taubaté e uma entre Caçapa-
va e Tremembé. Para isso, conta 
com uma frota de 108 veícu-
los. Seu sistema de bilhetagem 
eletrônica está entre os mais 
modernos do Brasil e oferece 
agilidade, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. A qua-
lidade do serviço é confirmada 
pelo certificado ISO 9001:2008.

levantada, permitindo que 
um caminhão se aproxi-
me e faça o recolhimento 
do lixo. Vale destacar que 
não existe o risco de vaza-
mento e contaminação do 
solo por se tratar de uma 
caixa estanque.Separação 
do lixo - Todo o resíduo 
reciclável e orgânico é se-
parado e transportado para 
locais diferenciados.  Ou-
tro diferencial é que, devi-
do à grande capacidade, a 
lixeira subterrânea exige 
menos viagens das empre-
sas coletoras de lixo, o que 
representa uma boa eco-
nomia nos cofres públicos.
As lixeiras também serão 
instaladas em outros pon-
tos estratégicos da cidade: 
Itaquanduba, Ilha das Ca-
bras (Praia das Pedras Mi-
údas), Praia Grande e um 
local a ser definido. 

Educação de SP pagou 
reajuste salarial a 1.259 
servidores do Vale do 

Paraíba
O benefício é referente à 
prova de valorização pelo 
mérito e representa um 
acréscimo de R$ 19 mi-
lhões na folha de paga-
mento deste mês. Semana 
passada, 21.396 mil ser-
vidores da Educação do 
Estado de São Paulo vão 
receber um reajuste sala-
rial de até 35%. No Vale 
do Paraíba, são 1.259 pro-
fissionais promovidos. A 
promoção representa um 
acréscimo de R$ 19 mi-
lhões na folha de pagamen-
to deste mês. Têm direito 
ao benefício professores, 
diretores, supervisores de 
ensino e funcionários do 
quadro de apoio. Todos fo-
ram aprovados nas últimas 
edições da Prova de Valo-

rização do Mérito para os 
quadros do magistério de 
apoio escolar. O mecanis-
mo faz parte da política 
salarial implementada na 
rede em 2011.
        A promoção por méri-
to é aplicada aos educado-
res que atuam no mesmo 
cargo ou função há, no mí-
nimo, três anos e na mes-
ma unidade há pelo menos 
876 dias. É exigido ainda 
1.728 pontos de assiduida-
de. O aumento concedido 
aos professores e outros 
profissionais do quadro 
do magistério – como di-
retores e supervisores de 
ensino – é de 10,5%. Para 
os agentes de serviços es-
colares a evolução salarial 
é de 20% e para agentes 

de organização escolar e 
secretários de escola, o au-
mento é de 35%.
As provas de valorização 
pelo mérito instituídas 
pela Educação já possibi-
litaram, nos últimos anos, 
aumento nos salários de 
mais de 100 mil professo-
res e servidores do quadro 
de apoio escolar.
Bônus da educação: Em 
abril, apesar da grave cri-
se econômica brasileira, 
o Governo de São Paulo 
destinou R$ 450 milhões 
ao pagamento do bônus 
de professores e servido-
res da Secretaria da Edu-
cação do Estado. Neste 
ano, foram contemplados 
223.875 profissionais, sen-
do 179.162 deles docentes.



página 2 A GAzetA dos Municípios 10 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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EXPEDIENTE

Projeto Guri abre inscrições para 
o MOVE 2016 - intercâmbio

musical na Noruega e no Malawi
De 8 de agosto a 9 de se-
tembro, alunos, ex-alunos 
e educadores concorrem a 
quatro vagas
Em janeiro de 2017, dois 
músicos irão para a No-
ruega e outros dois para 
o Malawi pela Amigos do 
Guri – organização social 
que faz a gestão do Projeto 
Guri no interior e litoral do 
estado de São Paulo. Du-
rante seis meses, os jovens 
eleitos, entre 18 e 25 anos, 
terão a oportunidade de 
participar de projetos mu-
sicais, sociais e culturais, 
como workshops, festi-
vais, competições e capa-
citações.
O desenvolvimento da 
prática musical interna-
cional é resultado da par-
ceria com o Musicians and 
Organizers Volunteer Ex-
change (MOVE), progra-
ma de intercâmbio criado 
pela JM Norway, membro 
da JMI – Jeunesses Musi-
cales International (asso-
ciação sediada na Bélgica 
que reúne diversas organi-
zações musicais em cerca 
de 70 países), em parceria 
com a instituição musical 
Music Crossroads do Ma-
lawi e de Moçambique.
Podem concorrer às quatro 
vagas alunos, ex-alunos 
e educadores do Projeto 
Guri no interior e litoral, 
que tenham entre 18 e 25 
anos, com participação/
atuação comprovada de 
pelo menos 18 meses na 
instituição. Os candidatos 
passarão por uma pré-se-
leção, seguida de uma en-
trevista e testes, nos quais 
serão avaliados segundo 
os seguintes critérios: res-
ponsabilidade, habilidade 
musical, comunicação e 
atributos pessoais.
Quatro jovens brasileiros, 
que participaram do pri-
meiro intercâmbio entre 
as instituições, acabam de 
retornar ao Brasil: Jassá 
Aquino e Aydan Schmi-
dt passaram o primeiro 
semestre de 2016 na No-
ruega, período em que os 
colegas Eduardo Scara-
muzza e Ananda Miranda 
estiveram no Malawi.
“Toda quinta-feira, após 
o almoço, os alunos toca-
vam. Tinha bossa nova e 

samba em um nível técni-
co impressionante. Preci-
sei morar na Europa para 
me interessar pela música 
brasileira”, contou Aqui-
no, que atua como edu-
cador do Guri no polo de 
ensino Dracena.
Para Scaramuzza, o in-
tercâmbio mostrou-se tão 
bem-sucedido que deve 
prosseguir. Ele foi convi-
dado a retornar à Noruega 
em agosto com a missão 
de estimular os jovens a 
continuarem o Ta Kagun-
da Project – programa que 
busca o ‘empoderamen-
to’ feminino por meio da 
percussão. Em sua pas-
sagem pelo país africano, 
o jovem descobriu como 
construir instrumentos de 
raiz brasileira, como ago-
gô, utilizando materiais e 
habilidades locais.
Membro da JMI desde 
2012, a Amigos do Guri 
também recebeu os in-
tercambistas do MOVE. 
Na primeira edição do 
intercâmbio, a Regional 
São Carlos, no interior do 
estado, acolheu dois jo-
vens músicos noruegueses 
(Ellen-Martine e Nikolai 
Gmachl-Pammer) e dois 
moçambicanos (Lalah 
Mahigo e Vando Infante).
Inscrição: os interessa-
dos devem preencher um 
formulário on-line, dis-
ponível no site do Guri, 
além de enviar os docu-
mentos e materiais soli-
citados pela instituição.  
Informações e regulamen-
to: http://www.projetogu-
ri.org.br/move/ Patroci-
nadores e apoiadores do 
Projeto Guri – Amigos 
do Guri: GRUPO BB E 
MAPFRE, Instituto CCR 
e CCR AutoBAn, Micro-
soft, Banco Votorantim,  
Duke Energy, ValGroup, 
EMS, Banco Safra, Capua-
ni, CCR SPVias, Merce-
des Benz, Supermecados 
Tauste, CODESP, Unimed 
Rio Preto, Grupo Marin-
ga, Pinheiro Neto, Catho, 
Magazine Luiza, Cipatex, 
PPE Fios, Castelo Ali-
mentos, Grupo GR, Infor-
shop. Sobre o Projeto Gur 
Mantido pela Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo, o Projeto Guri 

é considerado o maior 
programa sociocultural 
brasileiro e oferece, nos 
períodos de contraturno 
escolar, cursos de inicia-
ção musical, luteria, canto 
coral, tecnologia em músi-
ca, instrumentos de cordas 
dedilhadas, cordas friccio-
nadas, sopros, teclados e 
percussão, para crianças e 
adolescentes entre 6 e 18 
anos. Mais de 49 mil alu-
nos são atendidos por ano, 
em mais de 410 polos de 
ensino, distribuídos por 
todo o estado de São Pau-
lo. Os cerca de 360 polos 
localizados no interior e 
litoral, incluindo os polos 
da Fundação CASA, são 
administrados pela Ami-
gos do Guri, enquanto o 
controle dos polos da ca-
pital paulista e Grande São 
Paulo fica por conta de 
outra organização social. 
A gestão compartilhada do 
Projeto Guri atende a uma 
resolução da Secretaria 
que regulamenta parcerias 
entre o governo e pessoas 
jurídicas de direito priva-
do para ações na área cul-
tural. Desde seu início, em 
1995, o Projeto já atendeu 
mais de 600 mil jovens na 
Grande São Paulo, interior 
e litoral.
Sobre a Amigos do Guri
A Amigos do Guri é uma 
organização social de cul-
tura que administra o Pro-
jeto Guri. Desde 2004, é 
responsável pela gestão do 
programa no litoral e no 
interior do estado de São 
Paulo, incluindo os polos 
da Fundação CASA. Além 
do Governo de São Paulo 
– idealizador do projeto –, 
a Amigos do Guri conta 
com o apoio de prefeitu-
ras, organizações sociais, 
empresas e pessoas físicas. 
Instituições interessadas 
em investir na Amigos do 
Guri, contribuindo para o 
desenvolvimento integral 
de crianças e adolescen-
tes, têm incentivo fiscal da 
Lei Rouanet e do Fundo 
Municipal da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD). 
Pessoas físicas também 
podem ajudar. Saiba como 
contribuir: 
http://www.projetoguri.
org.br/faca-sua-doacao.
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Visitas didáticas preparam 
alunos do ICMC para os  

desafios do mercado  
de trabalho

O que a linha de produção 
de uma fábrica, uma esco-
la indígena e o centro de 
inovação de uma empre-
sa têm em comum? Esses 
são exemplos de locais em 
que é possível descobrir 
novas áreas de atuação 
profissional, preparar-se 
para enfrentar os desafios 
do mercado de trabalho e 
onde vocações podem ser 
despertadas. É isso que 
acontece durante as visitas 
didáticas realizadas pelos 
alunos do Instituto de Ci-
ências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da 
USP, em São Carlos.
“Visitar a Unilever foi 
como descobrir um sonho 
que nem ao menos sabia 
que existia. O pensar es-
tratégico e a resolução de 
problemas são os maiores 
atrativos. Com certeza é 
uma empresa na qual eu 
quero trabalhar e onde 
me vejo daqui 10 anos”, 
conta Guilherme Ferreira, 
ex-aluno de Sistemas de 
Informação do ICMC. O 
depoimento foi dado após 
visita realizada na sede 
da Unilever, em São Pau-
lo, no ano passado, junto 
com cerca de outros 30 
estudantes do Instituto. 
As visitas à empresa são 
realizadas anualmente por 
meio do programa Unile-
versitário.
A viagem serve como com-
plemento da disciplina In-
trodução a Sistemas de In-
formação, ministrada pela 
professora Simone Souza. 
Os alunos conhecem o 
Customer Insight and Ino-
vation Center (CiiC), setor 
da empresa destinado a 
gerar inovações por meio 
do uso de tecnologias da 
informação. “É uma visita 
muito motivante, pois os 
alunos conseguem enxer-
gar que não precisam atuar 
apenas na área de desen-
volvimento de sistemas, 
mas também na melhoria 
do processo de negócio de 
uma companhia”, explica 
Simone. 
 Muitas outras 
oportunidades de conhe-
cer empresas surgem para 
os alunos do ICMC duran-
te a graduação. “Dentro 
das coordenações de curso 
do Instituto, nós focamos 
muito nessa questão de 
motivar e auxiliar os estu-
dantes a entenderem e des-
cobrirem se estão no curso 
certo. Para isso, tentamos 
sempre promover essas 
iniciativas”, conta Simo-
ne. 
 A docente cita 
ainda algumas visitas já 
realizadas pelo Instituto 
como a data centers em 
São Paulo, à HP, empresa 

de tecnologia de informa-
ção, e à Usina Hidrelétri-
ca de Itaipu. Anualmente, 
alunos dos cursos de Siste-
mas de Informação e Ciên-
cias de Computação têm a 
oportunidade de conhecer 
a hidrelétrica, localizada 
na fronteira entre Brasil e 
Paraguai. Nessa visita, os 
alunos assistem a palestras 
ministradas por profissio-
nais da usina, conhecem 
o processo de produção e 
distribuição de energia, a 
sustentabilidade da matriz 
energética, o desenvolvi-
mento de sistemas abertos 
para o gerenciamento de 
recursos hídricos, além de 
questões relacionadas à 
segurança física e dos sis-
temas computacionais. 
A estatística vai à indústria 
– A Faber Castell é outra 
empresa que recebeu a vi-
sita dos alunos do ICMC, 
dessa vez dos graduandos 
do curso de Estatística. 
Como complemento da 
disciplina Gestão de Qua-
lidade, os estudantes co-
nheceram, em maio deste 
ano, a Seção de Controle 
de Qualidade da Fábrica e 
as etapas de produção dos 
materiais desenvolvidos 
pela multinacional, que 
possui sede em São Car-
los.
O objetivo foi mostrar aos 
alunos uma noção prática 
das metodologias de con-
trole estatístico de pro-
cesso, promovendo uma 
primeira interação com os 
profissionais do setor pro-
dutivo. “Eles conseguem 
visualizar onde aplicar 
aquilo que estão aprenden-
do na Universidade. Esse 
tipo de iniciativa deve ser 
feita de forma permanente 
e em todos os cursos, pois 
acredito que os outros es-
tudantes também tenham 
essa necessidade”, diz 
Francisco Louzada, pro-
fessor do ICMC e respon-
sável pela visita à Faber.
“Essas visitas nos trazem 
uma experiência que pode 
ser utilizada até mesmo 
numa entrevista de empre-
go, pois vou ter uma visão 
melhor de como funciona 
uma fábrica e clarear mi-
nhas ideias”, conta a aluna 
Denise Rezende, que nun-
ca havia visitado uma em-
presa. A estudante Natália 
Poles afirma que é muito 
importante, para um esta-
tístico, conhecer todas as 
etapas de produção do pro-
duto que será disponibili-
zado no mercado: “Além 
de analisar os dados, o es-
tatístico pode melhorar o 
resultado final de um pro-
duto e corrigir algum pro-
blema que venha a surgir 
durante seu processo de 

desenvolvimento”.  
Aprendendo com outras 
culturas – Pensando em 
preparar os estudantes dos 
cursos de licenciatura do 
ICMC para os mais di-
versos cenários que terão 
que enfrentar quando se 
tornarem professores, as 
docentes Miriam Utsumi e 
Esther Prado levaram, em 
junho deste ano, 38 alunos 
para conhecerem a escola 
indígena da Aldeia Ekeruá, 
localizada em Avaí, inte-
rior de São Paulo. “Desde 
o ano passado, pensamos 
na questão da inclusão 
das minorias e decidimos 
dar uma atenção espe-
cial à educação indígena. 
Muitos professores ainda 
não estão preparados para 
atender o aluno índio e é 
importante que conheçam 
outra cultura”, explica Mi-
riam.
A professora conta que, 
nos cursos de licenciatura, 
não é possível ter discipli-
nas mostrando todos os 
desafios que são enfrenta-
dos dentro de uma escola. 
Ao proporcionar esse tipo 
de visita, os licenciados 
podem ter um olhar dife-
renciado para lidar com 
algumas situações. “Nós 
fazemos várias viagens 
para complementar o cur-
rículo dos alunos de licen-
ciatura. Visitamos escolas 
técnicas, matemotecas, 
para que eles conheçam os 
diversos ambientes de tra-
balho e vejam a constru-
ção de materiais didáticos 
diferenciados”.
A aluna Letícia Pradella, 
licencianda em Ciências 
Exatas, adora pesquisar 
sobre educação e, quando 
soube da visita à aldeia, 
resolveu participar: “Para 
mim, era muito abstrata 
a forma como o conheci-
mento é passado aos indí-
genas. A maneira de ensi-
no não é a mesma, é outra 
realidade”, conta a estu-
dante. Ou alunos gostaram 
tanto da experiência que 
convidaram os professores 
indígenas para ministrar 
palestras durante a Sema-
na da Licenciatura, que 
será realizada em outubro 
no ICMC. 
Letícia também já fez 
outras viagens didáticas 
durante a graduação. Ela 
esteve presente em uma vi-
sita ao Hopi Hari, em que 
os estudantes aprenderam 
conceitos de física aplica-
dos aos brinquedos do par-
que de diversões. “Na uni-
versidade, o aprendizado 
na sala de aula não basta. 
 Quanto mais ativi-
dades extracurriculares a 
gente faz, melhor estamos 
preparados”, finaliza.

 
Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 41, Termo nº 6350
Faço saber que pretendem se casar EDSON AUGUSTO GODOI e ARIANE ALVARENGA 
DA SILVA, 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 14 de 
outubro de 1987, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, Una , nesta cidade, filho de ANTONIO CAR-
LOS GODOI, falecido em Tremembé/SP na data de 27 de abril de 1998 e de LUIZA DO 
AMARAL, de 56 anos, nascida na data de 6 de dezembro de 1959, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 31 de 
março de 1988, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 123, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filha de MAURY 
JOSÉ DA SILVA, de 57 anos, nascido na data de 1 de dezembro de 1958, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de São Lourenço/MG e de WANDERLÍ RIBEIRO DE 
ALVARENGA SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 20 de junho de 2004. 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 41v, Termo nº 6351
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CAETANO MAFFETANO DE BRITO e REGI-
NA CELESTE DA CRUZ, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido 
em 19 de outubro de 1963, de profissão mecânico de manutenção, de estado civil divorcia-
do, residente e domiciliado na Rua Policena Ferreira de Moraes, nº 60, Casa 2, Jardim dos 
Estados, Taubaté/SP, filho de JOSÉ CAETANO DE BRITO, falecido em Taubaté/SP na data 
de 9 de setembro de 1981 e de APPARECIDA MAFFETANO BRITO, falecida em Taubaté/
SP na data de 18 de setembro de 1996. Ela é natural de Caraguatatuba - SP, nascida em 14 de 
abril de 1963, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua 
José Francisco de Oliveira Vargas, nº 125, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filha de JOÃO 
DA CRUZ, de 79 anos, nascido na data de 3 de maio de 1937, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Caraguatatuba/SP e de MARIA DA GLÓRIA CRUZ, de 75 anos, 
nascida na data de 15 de maio de 1941, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Paraibuna/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 42, Termo nº 6352
Faço saber que pretendem se casar GEORGE RANIERI NAGAROTO e FERNANDA 
PORFIRIO MORGADO RAEL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nas-
cido em 21 de julho de 1984, de profissão planejador de operações, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Lambari, nº 26, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de 
PEDRO JORGE NAGAROTO, de 61 anos, nascido na data de 7 de janeiro de 1955 e de 
SILVIA REGINA PEREIRA NAGAROTO, de 56 anos, nascida na data de 10 de outubro de 
1959, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba - SP, 
nascida em 5 de setembro de 1977, de profissão assistente administrativo, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Benedito Roberto de Azevedo Marques, nº 163, 
Santana, Pindamonhangaba/SP, filha de JOSÉ ROBERTO MORGADO RAEL, falecido em 
Nova Iguaçu/RJ na data de 23 de janeiro de 1980 e de NANCI PORFIRIO MORGADO 
RAEL, de 60 anos, nascida na data de 18 de janeiro de 1956, residente e domiciliada em 
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. 

Detran.SP flagra  
irregularidades em  

autoescolas do  
Vale do Paraíba

Nos dias 4 e 5 de agosto, 
o Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) realizou fis-
calização de rotina e cons-
tatou irregularidades em 
aulas práticas e teóricas 
de Centros de Formação 
de Condutores (CFCs) de 
Guaratinguetá e São José 
dos Campos, além de fa-
lhas administrativas em 
autoescolas de Taubaté, no 
Vale do Paraíba.  
O primeiro município a 
receber a equipe de fisca-
lização do Detran.SP foi 
Guaratinguetá, nesta quin-
ta-feira (4). Lá, foi consta-
tada aula em aberto na ca-
tegoria B (carro) que não 
estava sendo efetivamente 
realizada. O veículo que, 
naquele momento, deveria 
estar sendo usado na ins-
trução estava estacionado 
em uma rua próxima à 
autoescola. Um represen-
tante do estabelecimento 
e o aluno que deveria estar 
fazendo a aula foram leva-
dos ao 1º Distrito Policial 
de Guaratinguetá, onde a 
autoridade registrou Bole-
tim de Ocorrência por sus-
peita de inserção de dados 
falsos em sistema de infor-
mações, artigo 313-A do 

Código Penal.  
Na noite do mesmo dia, o 
Detran.SP fiscalizou CFCs 
de São José dos Campos, 
onde foram flagradas aulas 
práticas noturnas abertas 
em duas autoescolas sem 
os alunos as realizarem. 
Em uma, o carro estava 
estacionado em uma rua 
próxima. Na segunda, um 
carro e uma moto estavam 
estacionados dentro do 
próprio estabelecimento. 
Uma terceira autoescola 
foi flagrada com aula teó-
rica aberta sem a presença 
do aluno.  Os casos foram 
registrados no 1º e no 3º 
DP de São José dos Cam-
pos como suspeita de cri-
me de falsidade ideológica 
e inserção de dados falsos.
Nesta sexta-feira (5) foram 
fiscalizadas autoescolas de 
Taubaté e em cinco delas 
foram constatadas falhas 
administrativas, como au-
sência do diretor de ensino 
e geral, por exemplo. Tam-
bém houve fiscalização no 
local de exame prático de 
direção veicular da cidade, 
onde foram aplicadas 17 
multas a alguns veículos 
de CFCs por infrações de 
trânsito, entre elas o mau 
estado de conservação dos 

carros e pneu “careca”.
Todas as autoescolas que 
apresentaram irregularida-
des responderão a proces-
so administrativo junto ao 
Detran.SP e estarão sujei-
tos a penalidades como ad-
vertência, suspensão e até 
descredenciamento. Como 
garante a Constituição Fe-
deral, elas terão direito a 
apresentar defesa antes da 
conclusão do processo. Os 
estabelecimentos com re-
gistro de suspeita de cri-
me também responderão 
a processo na esfera judi-
cial.
O Detran.SP realiza regu-
lar e periodicamente di-
ligências e fiscalizações 
em parceiros como CFCs, 
médicos e psicólogos cre-
denciados e em locais de 
exames práticos a fim de 
coibir eventuais fraudes e 
irregularidades no proces-
so de habilitação. Somente 
em 2015, foram realizadas 
cerca de 1.500 fiscaliza-
ções em todo o Estado, o 
que representa um aumen-
to de 66% em relação às 
quase 900 diligências re-
alizadas em 2014. No pri-
meiro trimestre deste ano, 
houve aproximadamente 
340 fiscalizações.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Ajudante de Eletricista Automotivo
Assistente Financeiro
Auxiliar de Enfermagem
Chefe de Bar
Corretor de Imóveis
Costureira
Eletricista de Autos
Impressor Flexográfico
Instalador de alarme Residencial e 
de Segurança
Instalador de Som e Acessórios de 
Autos
Mecânico de Autos
Mecânico Diesel
Motorista Carreteiro
Motorista Truck
Operadorde retroescavadeira
Operador de Impressora Digital
Padeiro Confeiteiro
Panfleteiro
Pizzaiolo
Prof. De Português – Para Curso 
Preparatório
Técnico de Enfermagem
Técnico Eletrônico – Com exp. Em 
aparelho de Som e TV
Técnico em Contabilidade
Vendedor Externo

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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Rede Shibata inaugura 
unidade no Shopping 

Pátio Pinda

Andrea Bocelli fará show 
gratuito noSantuário  

Nacionalde 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.


