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A GAzetA dos Municípios

Programação esportiva 
dos 211 anos de  

Ilhabela continua neste 
final de semana

PAT de Caraguá oferece 
novas oportunidades 

de emprego

A programação oficial em 
comemoração aos 211 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa de 
Ilhabela começou no 1° 
de setembro, com atrações 
culturais, musicais e ofi-
ciais. As atividades espor-
tivas também marcaram 
presença, com as finais do 
Campeonato Municipal de 
Futebol, no último domin-
go (4/9), no Estádio Muni-
cipal do Itaquanduba.
Neste final de semana (9 a 
11 de setembro), sempre às 
11h, ocorre o Campeonato 
Brasileiro de Holder, na 
Escola de Vela “Lars Gra-
el”, no Pequeá. No sábado 
(10/9), às 19h, tem a tra-
dicional Corrida Pedestre 
de Ilhabela. É a 40ª edição 
do evento, que está com as 

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 

inscrições abertas. A lar-
gada será às 17h na Praça 
Allan Kardec, na Barra 
Velha. As inscrições po-
dem ser feitas por homens 
e mulheres a partir de 16 
anos no email incricoes.
esporte@ilhabela.sp.gov.
br até o dia 8 de setembro 
com os seguintes dados: 
nome completo, data de 
nascimento, sexo, cidade 
ou clube, e o tamanho da 
camiseta. No dia do even-
to, as inscrições podem ser 
feitas até as 16h30 no lo-
cal da largada. As camise-
tas serão disponibilizadas 
apenas para as 100 primei-
ras inscrições.
Já nos dias 17, 18, 24 e 25 
de setembro, a Escola de 
Vela “Lars Grael” recebe 
o Campeonato Paulista de 

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 

Optimist, sempre às 11h.
A programação esportiva 
continua nos dias 24 e 25 
de setembro. No dia 24, 
às 8h, ocorre a prova na-
tatória Píer a Píer, na Praia 
Grande. Mais tarde, às 
9h, é a vez da 4ª etapa do 
Torneio de Vôlei de Praia, 
e o Voleibol 4×4 Melhor 
Idade, ambos também na 
Praia Grande. No mesmo 
horário, às 9h, na Barra 
Velha, tem o Torneio de 
Malha e Bocha.
A prova de Canoa Caiça-
ra é a primeira atração do 
dia 25 de setembro, às 9h, 
entre o Perequê e a Vila. 
Também às 9h tem a 4ª 
etapa do Torneio de Vôlei 
de Praia, na Praia Grande, 
e o Torneio de Malha e 
Bocha, na Barra Velha.

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.

Vale do Paraíba recebe
atrações do Circuito 

Cultural Paulista

Ortiz Junior tem pedido 
de candidatura negado 
pela Justiça Eleitoral  

de Taubaté

Nove cidades da região 
do Vale do Paraíba rece-
berão atrações do Circuito 
Cultural Paulista, evento 
que leva espetáculos gra-
tuitos para a população. 
O circuito é promovido 
pelo Governo do Estado 
por meio da Secretaria da 
Cultura em parceria com a 
Organização Social APAA 
- Associação Paulista dos 
Amigos da Arte - e com 
prefeituras municipais,

A Justiça Eleitoral de 
Taubaté decidiu negar o 
pedido de candidatura da 
chapa formada por Ortiz 
Junior (PSDB) e seu vice, 
Edson Oliveira (PSD), à 
prefeitura de Taubaté. A 
decisão saiu na noite de 
quinta-feira e cabe recur-
so.
No começo de agosto, o 
TSE condenou, por 4 vo-
tos a 3, o mandato de Ortiz 
Junior e o tornou inelegí-
vel por oito anos por abuso 
de poder econômico e po-
lítico nas eleições de 2012. 
O candidato continuou fa-
zendo campanha alegando 
que a decisão ainda não 
foi publicada e que ainda 
pode recorrer.

A programação do mês 
de setembro terá mais de 
20 atrações musicais, de 
dança, teatro, circo e es-
petáculos infantis para 110 
cidades do interior e litoral 
do Estado. Na região do 
Vale do Paraíba, a progra-
mação tem início em Gua-
ratinguetá no dia 10 de se-
tembro. Confira:
Apenas no primeiro se-
mestre de 2016, mais de 
230 mil pessoas prestigia-

A liderança do PSDB em 
Taubaté diz que tentará 
todas as alternativas possí-
veis para manter a candi-
datura de Ortiz Jr. O parti-
do tem até 12 de setembro 
para confirmar Ortiz ou 
um novo candidato para 
concorrer às eleições mu-
nicipais.
O caso
Por 4 votos contra 3, o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) manteve, no dia 1º 
de agosto, a cassação do 
prefeito de Taubaté, Or-
tiz Junior Júnior (PSDB), 
e do vice-prefeito Edson 
Oliveira (PSD). Desde en-
tão, em obediência à Lei 
Orgânica do Município, a 
Prefeitura de Taubaté foi 

ram as 440 apresentações 
gratuitas do Circuito Cul-
tural Paulista, que circu-
laram por 110 cidades do 
interior e litoral. 
Em 2016, o programa 
completa 10 anos. Ao lon-
go desse tempo, foram re-
alizadas 5.500 apresenta-
ções, prestigiadas por 1,5 
milhão de pessoas.
Para mais informações, 
acesse: www.circuitocul-
turalpaulista.sp.gov.br.

assumida pelo presiden-
te da Câmara Municipal, 
vereador Paulo Miranda 
(PP).
A acusação contra Ortiz 
Junior é de abuso econô-
mico de influência política 
e durante as eleições de 
2012, quando o mesmo era 
candidato à prefeitura. O 
Ministério Pública acusa 
Ortiz de ter se beneficia-
do junto ao pai, Bernardo 
Ortiz, na época, presiden-
te da na Fundação para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), órgão ligado 
ao governo do Estado. A 
acusação é de que a cam-
panha do então candidato 
tucano tenha arrecadado 
cerca de R$ 8 milhões.
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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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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

ILHABELA IN JAZZ 2016
Entre os dias 12 e 15 de outu-
bro, a quarta edição do festival 
de jazz gratuito de Ilhabela 
ocupará o centro histórico da 
cidade com músicos de dife-
rentes gerações com o mesmo 
propósito: compartilhar músi-
ca e cultura contemporânea à 
beira-mar.
Às 20 horas do dia 12 de ou-
tubro, Robson Nogueira e seu 
trio inauguram a quarta edi-
ção do festival Ilhabela in Jazz. 
Artista local, o multi-instru-
mentista dá as boas-vindas ao 
público e aos artistas, unindo 
jazz, música contemporânea 
brasileira e composições au-
torais. Um destaque prata da 
casa na abertura do evento já é 
tradição no festival de jazz gra-
tuito de Ilhabela, que segue até 
depois da meia noite do dia 15 
de outubro, sábado.
Com curadoria e line up assi-
nados por Paulo Braga, reali-
zação da Prefeitura Municipal 
de Ilhabela, produção da Ar-
ticular e apoio da Associação 
Comercial de Ilhabela, o fes-
tival transporta a atmosfera 
de um autêntico clube de jazz 
para um espaço à beira mar, 
instalado no centro histórico 
da cidade, com serviço de bar 
impecável, (mesas e garçons) 
sob uma cobertura transparen-
te, com vista para o céu (com 
lua crescente, quase cheia). Eis 
o ambiente que receberá os in-
teressados em conferir shows 
gratuitos de artistas de diferen-
tes nacionalidades, gerações e 
vertentes que fazem o melhor 
da cena contemporânea. O ca-
maronês Richard Bona, consi-
derado um gênio do baixo e já 
comparado a George Benson e 
João Gilberto pelo L.A. Times, 
faz ali a única apresentação no 
Brasil da turnê mundial de lan-
çamento de seu álbum Herita-
ge. Ele chega do Japão acom-
panhado da banda Mandekan 
Cubano.
Ainda no old school vindo 
além fronteiras nacionais, 
está o mestre Cesar Camargo 
Mariano, coisa nossa, radi-
cado em Nova York, ele vem 
em formação de quarteto. Do 
Arizona vem Stanley Jordan, 
que fará show com seus im-

pecáveis parceiros brasileiros, 
Ivan “Mamão” Conti  (bateria) 
e Dudu Lima (baixo acústi-
co, elétrico de 4, 5 e 6 cordas 
e fretless), que formam o trio 
com o fera do fusion há mais 
de doze anos em gigs no Brasil. 
Seguindo a linha daqui, dali e 
de todo lugar, há ainda Raul 
de Souza, herói do trombone, 
apelidado de Benjamin Button, 
pois aos 82 anos comprova o 
sucesso de sua dieta e máxi-
ma, “A música é o real alimen-
to da alma”.  Lembrando que, 
no caso dele, tal dieta, o ali-
mento, ou a música, foi com-
partilhada com Pixinguinha, 
Sivuca, Baden Powell,  Sergio 
Mendes, Airto Moreira, Sonny 
Rollins, George Duke, Freddie 
Hubbard e Cannonball Adder-
ley, entre muitos outros, de di-
ferentes verves e gerações.
Por falar em gerações, o mes-
tre Nelson Ayres reúne diver-
sas delas em sua Nelson Ayres 
Big Band, composta por 16 
solistas, alguns da formação 
original, outros espectadores 
de suas memoráveis apresen-
tações e outros, ainda, que se-
quer haviam nascido quando o 
músico apresentou o conceito 
de big band na São Paulo dos 
anos 70 e 80, inspirando o Mo-
vimento Elefantes. E pensar 
que, nessa mesma época, nos 
primórdios dos anos 80, Ricar-
do Herz, aos 5 anos, começava 
a estudar música.
O violinista, arranjador e 
compositor também integra o 
line up do festival com Michi 
Ruzitschka (violão 7 cordas ) 
e Pedro Ito ( percussão e ba-
teria), integrantes da Ricardo 
Herz trio, composta em 2001 
na Berklee College of Music, 
de Boston, e na ativa desde 
2010. Se Herz começou aos 5, 
o baterista Edu Ribeiro espe-
rou até os 8 anos para iniciar 
sua paixão. Hoje tem quatro 
Grammys Awards e fará duas 
performances no Ilhabela in 
Jazz. Uma  com Gian Correa 
(violão), Guilherme Ribeiro 
(acordeão) e Bruno Migotto 
(baixo), do Edu Ribeiro Quar-
teto, outra com o quinteto 
Vento em Madeira, com Tiago 
Costa (piano), Fernando De 

Marco (contrabaixo), Léa Frei-
re (flautas), Teco Cardoso (sax 
e Flautas) e Mônica Salmaso 
(voz),
A cantora é mais uma celebra-
da dose dupla na programação. 
Subirá ao palco também com 
os cinco clarinetistas do grupo 
Sujeito a Guincho, os virtuo-
sos Diogo Maia, Luca Raele, 
Luiz Afonso “Montanha”, Ni-
valdo Orsi e Sérgio Burgani, 
que juntam suas experiências 
como autores, arranjadores, 
cameristas e solistas ao timbre 
inconfundível de Salmaso. E 
tem mais voz feminina do Ilha-
bela In Jazz: Vanessa Moreno. 
Com Fí Maróstica, a cantora 
leva para o litoral paulista o 
seu repertório-homenagem a 
Gilberto Gil, no formato voz 
e...baixo. Minimalista e arreba-
tador, como comprova o disco 
Cores Vivas. 
O bamba bandonilista (de dez 
cordas) Hamilton de Holanda 
é igualmente arrebatador, mas 
é do mais, é maximalista. Ele 
que está nas notas e nos ritmos, 
do bandolim, desde a mes-
ma idade que Ricardo Herz 
(o que você fazia aos 5 anos, 
aliás?), comemora os quatro 
anos do seu projeto Baile do 
Almeidinha, com a banda A 
Magnífica, composta por Guto 
Wirtti (contrabaixo), Rafael 
dos Anjos (violão), Thiago da 
Serrinha (percussão), Eduardo 
Neves (flauta, flautim e saxofo-
ne), Aquiles Moraes (trompe-
te), Xande Figueiredo (bateria) 
e Marcelo Caldi (acordeon) . 
Para dar voz a turma de exce-
lentes instrumentistas, o esco-
lhido foi Ed Motta, convidado 
especial do bailão eclético e 
brasileiríssimo, que encerra o 
Ilhabela In Jazz. Potência da 
música nacional, Ed Motta su-
birá ao palco por volta da meia 
noite do dia 15, para encerrar 
com chave de ouro e muito 
gogó esta quarta edição da fes-
ta gratuita do jazz em Ilhabela.  
O sábado promete.
SERVIÇO: ILHABELA IN 
JAZZ 12 A 15 DE OUTU-
BRO DE 2016 20H CENTRO 
HISTÓRICO DE ILHABELA 
GRATUITO
Ilhabelainjazz.com.br

Aviso de resultado de julgamento de recurso e abertura de licitação: Tendo em vista altera-
ções no Edital de Licitação para aquisição de Alimento Complementar, Leite Modificado, 
conforme julgamento dando provimento à impugnação apresentada pela empresa Anbioton 
Importadora Ltda. fica designada nova data para sessão publica e entrega dos envelopes 
que acontecerá no dia 21/09/2016 às 10:00 horas (credenciamento), Local da sessão pú-
blica: Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, os interessados 
poderão retirar o Edital completo, no endereço acima citado ou pelo Site: www.saoluizdo-
paraitinga.sp.gov.br. André Luís Almeida Guimarães - Diretor de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
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Público lota shows na  
festa de 211 anos

de Ilhabela

A programação de shows 
para as comemorações de 
211 anos de emancipação 
político-administrativa 
do arquipélago de Ilha-
bela está a todo vapor. Já 
passaram pelo palco prin-
cipal da Praça de Lazer e 
Eventos do Galera Gabriel 
O Pensador, Revelação, o 
cantor Daniel, a banda Ul-
traje a Rigor e Anitta.
Na terça-feira (6/7) foi a 
vez de Alexandre Pires 
(ex-Só Pra Contrariar) e 
Luiz Carlos (Raça Negra) 
no projeto “Gigantes do 
Samba”. Os cantores re-
cordaram junto com o pú-
blico os grandes sucessos 
de suas antigas bandas. As 
músicas “Cheia de Ma-
nias”, “É tarde demais”, 
“Deus me Livre”, “Vida 
Cigana”, “Que pena”, 
“Maravilha” e “Estou 
mal”, sucessos da banda 
Raça Negra ainda estão 

nítidas na memória do 
público, assim como “De-
pois do Prazer”, “Mineiri-
nho”, “Essa Tal Liberda-
de”, “Sai da minha aba”, 
“Minha Metade”, “Tá 
por fora” e “Te amar sem 
medo” do Só Pra Contra-
riar. Na abertura, show dos 
artistas locais com Nico e 
Banda e também o grupo 
Pronúncia no Olhar. Antes 
dos “Gigantes do Samba”, 
o público também assistiu 
ao show da cantora Ana 
Clara, revelação do samba 
e pagode no cenário nacio-
nal.
No feriado da Independên-
cia do Brasil (7/9), a dupla 
Marcos e Belutti trouxe 
para Ilhabela o seu serta-
nejo universitário e agita-
ram a galera com seus hits 
“Romântico Anônimo”, 
“Domingo de Manhã”, 
“Mentirosa”, “A Gente 
Pega Fogo” e “Retoque o 

Batom”. A abertura teve 
shows com os artistas lo-
cais Roney Alves Forrobo-
dó. Assim como no show 
de segunda-feira, o públi-
co lotou a Praça de Even-
tos e Lazer do Galera.
Fim de semana
E começa nesta quinta-fei-
ra o encontro gospel “Avi-
va Ilhabela”, com show 
de André Valadão. Nesta 
sexta-feira (9/9) tem show 
com o cantor Fernandinho, 
às 22h, e no sábado (10/9) 
a cantora Aline Barros, 
também às 22h. Todas as 
noites a programação co-
meça às 19h com bandas 
locais, palestras e prega-
ção de pastores.
No domingo (11/9) tem 
recreação infantil às 15h 
e show com Larissa Ma-
noela, às 17h. Tim Mazzo 
e Banda Brisa encerram a 
programação musical às 
20h.

Inscrições abertas
para o “Pet Day

1ª corrida e caminhada”
que acontecerá no  

Pátio Pinda

 Em parceria com a 
GoWalk Passeio e Ades-
tramento de Cães e com 
Dal Piero Veterinária, o 
Shopping Pátio Pinda re-
cebe a primeira edição do 
“Pet Day – 1ª corrida e ca-
minhada”, que tem como 
objetivo criar momentos 
de diversão, socialização 
e descontração entre ani-
mais de estimação e seus 
donos. O evento acontece-
rá no dia 16 de outubro, às 
8h30.
As inscrições estão aber-
tas para duas modalida-
des: corrida e caminha-
da de dois quilômetros 
– ambas acontecerão no 
próprio estacionamento 
do Pátio Pinda. O evento 
é aberto ao público, mas, 
para participar das provas, 
é necessário se inscrever 
até o dia 6 de outubro no 
endereço: sites.minhasins-
cricoes.com.br/PetDay-
1CorridaeCaminhada. A 
taxa é de R$ 30,00. No dia 
da prova, será necessário 
apresentar o comprovante 

de pagamento e a carteira 
de vacinação do animal. 
Cada competidor poderá 
participar com um animal 
e terá direito a um kit de 
corrida e um lanche após o 
percurso. 
Feira de Adoção
Durante o evento, a equipe 
da Associação Centopeia 
também estará presente 
com alguns filhotes de ca-
chorros que aguardam por 
um novo lar. Os interessa-
dos em adotá-los deverão 
ser maiores de idade e le-
var documento com foto e 
comprovante de residên-
cia.
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.
Sobre a AD Shopping 
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.

Caraguá a Gosto chega 
à fase final

 A competição 
da 11º Caraguá a Gos-
to, festival gastronômi-
co promovido pela Se-
cretaria Municipal de 
Turismo em conjunto 
com a Associação Co-
mercial de Caraguatatuba, 
se encerrou neste 04/09. 
 Ao todo, 30 esta-
belecimentos entre res-

taurantes, pizzarias, bares 
e quiosques, participaram 
da edição deste ano, em 
que inscreveram pratos 
originais criados para o 
evento.
  Os pratos inscritos 
concorreram nas catego-
rias à La Carte, Sabor de 
Praia, Comida de Boteco 
e Pizza. Durante um perí-

odo de 34 dias, o público 
pôde comparecer aos es-
tabelecimentos e avaliar, 
com notas de 5 a 10, a 
qualidade do atendimen-
to, do ambiente e do prato. 
Os resultados finais da 
competição serão revela-
dos na cerimônia oficial de 
encerramento do evento, 
na próxima semana.

Campanha Doação de 
Cabelo: Outubro Rosa

 Começa hoje, 9 
de setembro, a Campanha 
“Seu Cabelo tem mais 
Força”, promovida pelo 
Instituto VIDA (Instituto 
de Valorização, Inclusão 
e Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescen-
te) de Taubaté. A iniciati-
va visa a importância da 
prevenção ao câncer de 
mama e o amor ao próxi-
mo, com um ato simples 
de solidariedade: a doação 
de cabelo para confecção 
de perucas para mulheres 
em tratamento do câncer.
A presidente do Instituto 
VIDA, que atende cerca 
de 200 crianças e ado-
lescentes na cidade com 
projetos esportivos, edu-
cacionais, psicossociais e 
de cuidado da mulher e da 
família, Laís Galvão, acre-
dita que a campanha será 
um ato de amor e um pas-
so para a conscientização 
de meninas e mulheres em 

Taubaté. “Esta é a primei-
ra vez que iremos realizar 
a campanha de doação de 
cabelo, junto com a cons-
cientização da prevenção 
do câncer de mama, es-
tamos empolgados com 
a ação e aguardamos um 
número considerável de 
doadores”. Todos os ca-
belos serão destinados a 
ONG Rapunzel Solidária, 
que oferece gratuitamente 
a mulheres em tratamento 
do câncer, lindas perucas 
feitas por profissionais 
com muito amor e espe-
rança.
 Para realizar a do-
ação, basta comparecer 
nos dias 12 de setembro 
a partir das 14h ou dia 22 
de outubro das 8h às 12h 
na Quadra Monte Belo, 
situada a Rua Sebastião 
Orselo Frugoli, s/n, bairro 
Monte Belo, Taubaté/SP. 
Qualquer tipo de cabelo 
pode ser doado, basta estar 

limpo e seco antes do cor-
te, que será feito por cabe-
leireiros profissionais vo-
luntários e gratuitamente. 
“Lembramos que o míni-
mo para confecção de uma 
peruca de fio pequeno é 
de 15 centímetros. Prepa-
re-se para mudar o visual 
e oferecer amor e sorrisos 
para muitas mulheres”, 
acrescenta Laís. A ação 
também, estará receben-
do doações nos dias dos 
cortes, desde que estejam 
amarradas e armazenadas 
em sacos plásticos fecha-
dos.
Além do corte de cabelo, 
no dia 22 de outubro será 
realizado o Projeto VIDA 
Mulher em virtude do Ou-
tubro Rosa, o projeto com-
pleta 3 anos e oferece um 
dia de cuidados e orien-
tações de saúde para mu-
lheres a partir de 15 anos 
de idade das comunidades 
carentes de Taubaté.
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“Aviva Ilhabela” terá shows 
de André Valadão,  

Fernandinho e Aline Barros

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

 Nesta semana na 
Praça de Eventos e Lazer 
do Galera na Água Bran-
ca tem a aberturado “Avi-
va Ilhabela”, a atração 
faz parte da programação 
de aniversário da cidade. 
O evento é um encontro 
gospel promovido pelo 
Conselho de Ministros e 
Pastores Evangélicos de 
Ilhabela (Comei).
A abertura às 19h terá a 
participação da Guarda 
Mirim e em seguida às 22h 
o show de André Valadão.  
 O cantor é um dos 
mais conhecidos no meio 
gospel, recebeu muitos 
prêmios como o Troféu 
Talento por nove vezes, 
em 2011 foi eleito pelos 
internautas o campeão do 
Troféu Promessas como 

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, 

“melhor cantor do Brasil” 
e foi duas vezes indicado 
ao Grammy Latino. Suas 
músicas “Deus de Pro-
messas”, “Quão grande 
és Tu”, “Porque ele vive” 
e “Pela fé” são alguns de 
seus grandes sucessos.
 Todas as noites 
haverá a palestras e pre-
gações de pastores a partir 
das 19h, bem como praça 
de alimentação e apresen-
tação de bandas locais.  
 Na sexta-feira é a 
vez do cantor Fernandinho 
fazer seu show e encantar 
o público.Fernandinho ini-
ciou sua carreira em 2001, 
com o álbum de estúdio 
Formoso És, mas alcan-
çou notoriedade nacional 
com o disco Faz Chover,  
lançado em 2003 e que 

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-

rendeu indicações ao Tro-
féu Talento. “Caia Fogo”, 
“Faz chover”, “Uma nova 
história” e “Grandes Coi-
sas” são alguns de seus su-
cessos.
 Fechando a pro-
gramação no sábado 
(10/9)às 22hna Praça de 
Lazer e Eventos do Gale-
ra a cantora Aline Barros.  
 A cantora é umas 
das mais conhecidas do 
estilo gospel e tem uma 
serie de indicações e prê-
mios na música incluindo 
o “Grammy Latino”. Já 
vendeu mais de 10 mi-
lhões de cópias. Entre os 
seus sucessos destacam-se  
“Sonda-me”, “Casa 
do Pai”, “Deus do  
Impossível” e “Digno é o 
senhor”.

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 Caraguátem novo 
horáriode 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.


