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Presídios de Tremembé têm 
“saidinha” de 3,3 mil detentos 

para o Dia das Crianças

O complexo penitenciá-
rio coloca nas ruas até a 
próxima sexta-feira (12) 
mais de 3,3 mil detentos 
que vão passar o Dia das 
Crianças em liberdade. É a 
saída temporária que teve 
início no último sábado 

(8) com a soltura de 127 
detentos da Penitenciária 
Doutor José Augusto Cé-
sar Salgado, a P2 de Tre-
membé. Nesta terça-feira, 
será a vez de 2.984 presos 
que cumprem pena na uni-
dade Edgard Magalhães 

Noronha (Pemano), se be-
neficiarem da “saidinha”. 
A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
determinou que odos os 
beneficiados devem retor-
nar às unidades prisionais 
até quinta-feira (13).

Rashid apresenta
show de lançamento do
novo álbum em Taubaté

Vôlei Taubaté vence
primeiro jogo da

semifinal do Paulista

O rapper paulista Rashid 
estará em Taubaté, no pró-
ximo dia 20 de outubro, 
com o show de lançamen-
to do seu segundo álbum 
“A Coragem de Luz”. Ele 
se apresenta no palco do 
Sesc Taubaté, às 20h30.
Rashid se apresenta 

O Vôlei Taubaté derro-
tou o Atibaia por 3 sets a 
0 (25/18, 25/9 e 25/22) na 
primeira partida da semi-
final do Campeonato Pau-
lista. A partida aconteceu 
na noite de sábado (8), no 
ginásio do Elefantão, em 
Atibaia.
O Taubaté começou o jogo 
com Éder, Wallace, Ra-
pha, Otávio, Lucas Lóh, 
Mario Jr. e Japa e não teve 

acompanhado por DJ Mr. 
Brown, Renato Taimes na 
guitarra, Jhow Produz na 
bateria, Weslei Rodrigo no 
baixo e Godô no backing 
vocal. O artista mostra um 
repertório composto de 
sonoridades diversas além 
do rap.

problemas para fechar o 
primeiro set. Com bons 
bloqueios, os comandados 
do técnico Cezar Douglas 
fecharam em 25/18. 
O segundo set não foi dife-
rente. Com um jogo quase 
perfeito, o Taubaté chegou 
a abrir 10 a 1. Na segunda 
parada técnica do período 
o placar marcava 16 a 3. O 
sete terminou em 25/9. 
O terceiro set começou um 

Durante sua caminhada, 
Rashid coleciona parce-
rias com grandes nomes 
da música como Emicida, 
Projota, Tássia Reis, entre 
outros. Além de já ter divi-
dido o palco com grandes 
nomes do rap como Crio-
lo, Racionais MC’s, Thaí-
de e Rappin’ Hood.
Os ingressos para o show 
começam a ser vendidos 
nesta terça (11), no portal 
Sesc bit.ly/RashidTte, e a 
partir de 13 de outubro em 
qualquer unidade Sesc. O 
valor varia de R$ 9,00 a 
R$ 30,00.
O Sesc Taubaté fica locali-
zado na Avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, núme-
ro 1264, no bairro Espla-
nada Santa Terezinha.

pouco mais equilibrado, 
com o jogo empatado vá-
rias vezes, mas o Taubaté 
passou a frente e fechou 
o período com um ace de 
Wallace em 25/22 e a par-
tida em 3 sets a 0. 
“Esperávamos um jogo 
como foi o terceiro set, 
com um pouco menos 
de erro da nossa parte,  
mas com mais resistência 
por parte do Atibaia. Ago-
ra se preparar bem para o 
próximo jogo e saber que 
temos que ganhar a partida 
e não deixar ir para o gol-
den set”, disse o técnico 
Cezar Douglas.
O jogo de vol-
ta está marcado para  
quinta-feira (13), no giná-
sio do Abaeté, às 21h30. 
Em caso de empate o fina-
lista será definido no gol-
den set.

Juiz de SC ordena bloqueio 
do Facebook por 24 horas 

em todo o Brasil

Um juiz do estado de Santa 
Catarina determinou na úl-
tima quarta-feira (5) a re-
tirada do ar da rede social 
Facebook em todo o Bra-
sil por 24 horas. Segundo 
o magistrado, a ordem se 
deve a um ato de desobe-
diência de ordem judicial 
e deve ser cumprida pelos 
provedores em todo o ter-
ritório nacional.

Renato Roberge, juiz elei-
toral de Joinville (SC), 
sentenciou o Facebook 
por ignorar um perfil falso 
que ironizava o candidato 
à reeleição na prefeitura 
de Joinville, Udo Döhler 
(PMDB). A página “Hudo 
Caduco” continha uma pa-
ródia contra o candidato 
e sugeria que Döhler “es-
tudou ditadura militar na 

instituição de ensino Ges-
tapo ss”.
A determinação da Justiça 
exige ainda que o Face-
book revele o IP do ad-
ministrador do perfil fake. 
Na sentença, o juiz eleito-
ral diz não restar qualquer 
dúvida de que o perfil rela-
tado nos autos “está à mar-
gem da legislação eleitoral 
vigente, pois claramente 
criado para o fim de infir-
mar o candidato represen-
tante.”. 
A rede social foi condena-
da a pagar R$ 30 mil por 
dia e já retirou do ar o per-
fil. A decisão, no entanto, 
já está transitada em jul-
gado, que em linguagem 
jurídica significa que não 
cabe mais recurso.
Udo Döhler foi reeleito em 
Joinville com mais de 137 
mil votos.

Dia das Crianças terá
programação especial em Lorena

A programação do Dia 
das Crianças em Lorena 
prevê uma tarde de muita 
diversão no Centro Social 
Urbano (CSU). As ativi-
dades estão a cargo da Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
que preparou uma progra-
mação especial com brin-
cadeiras como piscina de 
bolinhas, futebol de sabão, 
tobogã e cama elástica.
De acordo com a secreta-

ria, as atividades incluem 
também incentivo à prática 
esportiva. Para as crianças,  
serão oferecidas demons-
trações de artes marciais, 
como karatê, Kung Fu, 
Jiu Jitsu e capoeira, além 
de futebol, basquete, vôlei 
de areia, vôlei de quadra, 
tênis de mesa e dança do 
ventre.
A programação será 
complementada com 

a ALLARTE (Aca-
demia Lorenense de 
 Letras e Artes) que reser-
va atividades de contação 
de histórias, importante 
para o desenvolvimento 
infantil.
As atividades são gratuitas 
ocorrerão na quarta-feira, 
12 de outubro, das 13h às 
18h. o CSU está localiza-
do na Rua Alcides da Cos-
ta Vidigal, Nova Lorena.
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Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
tem apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados, perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais caseiros e param 
de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás de fêmeas no cio, hábito que causa 
muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim no cio 
evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com 
a barulheira de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite 
sem ter cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A ci-
rurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trompa, os 
ovários e o útero extraídos.

Humor

Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gos-
taria de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... 
Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo? 
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Admi-
nistração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, es-
crevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero 
aprender um jeito de arrumar um emprego.
***
Classificados

Eu i meu tio Credirson compramu um barriu de chopi di 50 litrus mais uns dis-
grassadus inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i 
resorvemu vendê o chopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente companhei-
ro. Dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura 
viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, 
na barraca 21, no acampamento da DERSA.
***
Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verda-
de, por um preço super especial: Cem reais por mês. Observação: Alugamos apenas 
no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhu-
ma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas quando 
parte, nunca vai só nem nos deixa a sós, leva um pouco de nós e deixa um pouco de 
si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada.
***
Se você conta com alguém que tem menos qualidade que você, isso levará à sua 
degradação. Se você conta com alguém com qualidades iguais as suas, você perma-
nece onde está. Somente quando conta com alguém cujas qualidades são superiores 
às suas é que você atinge uma condição sublime.
***
Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com “o santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é destruir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da 
boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é a desejar. É compre-
ender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para 
que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.

Mire em nada e você acertará.

De todas as partes há a mesma distância para o inferno.

As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.

Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.

As flores da primavera não brilham sempre. 

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Só refletimos quando somos confrontados com problema.
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EXPEDIENTE 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.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO  
DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL,

 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,  
DO MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 
de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da ges-
tão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão 
da Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2017, do 
Município de Monteiro Lobato, a Câmara Municipal de Monteiro 

Lobato torna público que será realizada, a partir das 18horas do dia 
18 de outubro de 2016, no Plenário da Câmara Municipal, a AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do 

município.

Verª. Maria Das Gracias de Siqueira Leiva - Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz De Noronha Filho – 1º Secretário

3 destinos importantes para conhecer 
mais sobre turismo religioso

Último trimestre do ano 
traz importantes manifes-
tações religiosas no país, 
como o Cirio de Nazaré 
e a celebração ao dia de 
Nossa Senhora Aparecida
São Paulo, outubro de 
2016 - Segundo dados do 
Ministério do Turismo 
(MTur), o Turismo Reli-
gioso movimenta em tor-
no de R$ 15 bilhões por 
ano, demonstrando a im-
portância dessas datas na 
economia do Brasil, um 
dos países mais católicos 
do mundo. Em outubro, 
a celebração em torno de 
Nossa Senhora Aparecida 
traz diversos festejos, nas 
mais diversas regiões. O 
Guichê Virtual, startup lí-
der na venda de passagens 
de ônibus online no Brasil, 
preparou uma lista de com 
3 destinos focados no Tu-
rismo Religioso:  1) Apa-
recida (SP) - Santuário 
Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida. A cerca de 
185 quilômetros da cidade 
de São Paulo está o muni-
cípio de Aparecida do Nor-
te, que abriga o Santuário 
Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida, a segunda 
maior basílica do mundo, 
construída em 1955. A fes-
ta para a Padroeira deve 
levar, somente no dia 12 
de outubro (Dia de Nossa 
Senhora Aparecida), 160 
mil pessoas, com expec-
tativa de mais de 250 mil 
visitantes no final de se-
mana anterior (dias 8 e 9). 

De acordo com a adminis-
tração do templo, são mais 
de 12 milhões de visitan-
tes por ano no Santuário. 
A visita à Aparecida do 
Norte tem outras atrações 
em torno da Padroeira, 
como o Porto Iguaçu, local 
onde pescadores encontra-
ram a imagem da santa, 
em 1717; a Matriz Basí-
lica, construída em 1745, 
para abrigar a imagem; e o 
Morro do Cruzeiro, ponto 
de partida das peregrina-
ções; além do teleférico, 
aquário e passarela da fé, 
entre outras atrações.
2) Belém (PA) - O Círio de 
Nazaré
A celebração, que aconte-
ce desde 1793 na capital 
paraense, é uma das prin-
cipais festas religiosa do 
país, com 15 dias de festa 
em homenagem à Nossa 
Senhora de Nazaré e mais 
de dois milhões de romei-
ros, que festejam a San-
ta com procissão, arraial, 
romaria e diversas outras 
peregrinações dos devo-
tos. Em 2016, os festejos 
se iniciam no dia 9 de ou-
tubro.
3) Guaratinguetá (SP) - Pí-
lulas do Frei Galvão
Bem próxima à Apareci-
da do Norte, cerca de 20 
quilômetros, está a cidade 
de Guaratinguetá, outro 
ponto de parada de muitos 
turistas. E foi nessa cidade 
que nasceu e viveu Frei 
Galvão, o primeiro santo 
brasileiro. A história conta 

que o frei curou diversas 
pessoas por meio de pílu-
las, com orações escritas 
dentro, e que ainda são su-
cesso na cidade, que conta 
com outras atrações acerca 
do Santo e de seus mila-
gres, como o Mosteira da 
Luz, construído por ele; a 
casa onde viveu na cidade; 
e a catedral onde Galvão 
foi batizado e realizou sua 
primeira missa, além da 
Igreja de Frei Galvão e um 
museu sobre sua vida. 
Sobre o Guichê Virtual: A 
plataforma do Guichê Vir-
tual permite que as pesso-
as comprem passagens de 
ônibus de diversas empre-
sas para todo o Brasil. A 
startup foi fundada pelos 
empreendedores Thiago 
Carvalho, Rodrigo Barbo-
sa e Halyson Valadão, trio 
de engenheiros do Institu-
to Tecnológico Aeronáuti-
co (ITA), em São José dos 
Campos (SP). A empresa 
entrou em operação no 
início de 2013 com capi-
tal próprio dos sócios. Em 
2016 recebeu sua primeira 
rodada de investimentos, 
liderada pela gestora de 
capitais Kaszek Ventures - 
fundo liderado por Hernan 
Kazah e Nicolas Szekasy, 
co-fundador e ex-CFO do 
Mercado Livre, respec-
tivamente. Neste ano, a 
Guichê Virtual pretende 
consolidar sua lideran-
ça de mercado e superar 
a marca de 2 milhões de 
passagens vendidas. 
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Faturamento do comércio
eletrônico paulista
tem alta de 1,4%

Uma pesquisa realizada 
pela Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) em 
parceria com a Ebit mostra 
que comércio eletrônico 
paulista registrou fatura-
mento real (já descontada 
a inflação) de R$ 3,54 bi-
lhões no segundo trimes-
tre de 2016. O avanço re-
presenta alta de 1,4% na 
comparação com o mesmo 
período de 2015.
A Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Eletrônico Fe-
comercioSP/Ebit compara 
o faturamento mensal do 
e-commerce e das lojas 
físicas no Estado, segmen-
tado em 16 regiões, entre 
elas, a de Taubaté. Tam-
bém são disponibilizados 
dados sobre os números de 

pedidos, tíquete médio e 
variações reais nas vendas 
do setor.
Na contramão, o setor 
acumulou no primeiro se-
mestre de 2016, queda de 
3,3%, apontou a pesquisa. 
A participação do e-com-
merce nas vendas do va-
rejo paulista no segundo 
trimestre deste ano ficou 
estável em 3,2% quando 
comparada ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Já o 
número de pedidos on-line 
no Estado registrou cres-
cimento de 1,1%, passan-
do de 9,160 milhões para 
9,256 milhões.
Entre as 16 regiões ana-
lisadas pela PCCE, con-
siderando o faturamento 
acumulado no segundo 
trimestre de 2016, além 
da Capital (9,9%), apenas 

três registraram variação 
positiva em relação ao 
mesmo período de 2015, 
Osasco (11,3%), Taubaté 
(4,3%) e Sorocaba (0,9%).
Já com relação ao tíque-
te médio, as regiões que 
registraram os maiores 
gastos foram Taubaté (R$ 
434,65), São José do Rio 
Preto (R$ 429,16) e Soro-
caba (R$ 416,83).
Para a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, 
o resultado positivo só 
foi possível devido ao 
aumento de 17,4% das 
vendas no mês de  
junho em relação ao mes-
mo período de 2015. Isso 
porque nos cinco primei-
ros meses do ano houve 
queda no faturamento do 
setor. 
Ainda de acordo com a 
Entidade, assim como o 
varejo paulista, o e-com-
merce vem sofrendo com 
a inflação elevada, que 
compromete o poder de 
compra dos consumidores, 
com os juros altos, com 
a menor oferta de crédito 
ao consumo, aumento do 
desemprego e a baixa dis-
posição da população em 
contrair financiamentos. 
Fonte: Fecomercio 

Dia das Crianças: na hora de 
comprar brinquedo

diversão é coisa séria
Mais um Dia das Crianças 
se aproxima e com ele, se 
intensifica a corrida dos 
pais, avós, tios e parentes 
às lojas em busca dos brin-
quedos tão desejados pelas 
crianças. Entretanto, na 
ansiedade de corresponder 
às expectativas dos peque-
nos, muitos adultos se es-
quecem de que na hora de 
escolher entre milhares de 
produtos bonitos, diverti-
dos e repletos de funcio-
nalidades, a segurança dos 
pequenos é prioridade.
Independente do estabele-
cimento onde o brinquedo 
será comprado, o consu-
midor deve observar, pri-
meiramente, se o produto 
é certificado pela presença 
do “Símbolo de Identifica-
ção do Sistema Brasileiro 
de Certificação”, que po-
derá estar acompanhado 
do nome ou marca do Or-
ganismo de Certificação 
de Produto (OCP) creden-
ciado pelo Inmetro.
Para escolher com segu-
rança, é muito importante 
que seja também obser-
vada a indicação de faixa 
etária no brinquedo, isso 
porque muitos deles não 
são recomendados para 
crianças pequenas por 
conterem peças cortantes, 
pontiagudas, que possam 

ser engolidas ou mesmo 
tóxicas. Tanto as reco-
mendações de faixa etária 
quanto as instruções de 
uso devem estar em portu-
guês, e isso também vale 
para os brinquedos impor-
tados! “O dever do adulto 
é zelar pela integridade da 
criança, e isso começa com 
a escolha de um brinquedo 
não só divertido, lúdico e 
atrativo, mas sim com a 
observação destas medi-
das simples que garantem 
que o brinquedo passou 
por diversos testes e que 
não vai apresentar risco 
algum à segurança do usu-
ário”, explica Guaracy 
Fontes Monteiro, supe-
rintendente do IPEM-SP. 
Antes de escolher o brin-
quedo ideal para a criança 
que deseja presentear, o 
consumidor pode também 
consultar os resultados da 
Operação Dia das Crian-
ças, que o IPEM-SP reali-
zou no período de 26 a 29 
de setembro. Acesse www.
ipem.sp.gov.br Orientação 
para o consumo: O IPEM
-SP disponibiliza para 
download o Guia Prático 
de Consumo, que traz di-
cas ao consumidor sobre 
o que observar na hora da 
compra de produtos em-
balados, têxteis, eletrodo-

mésticos, itens que devem 
trazer o selo do Inmetro 
e também a utilização de 
balanças disponíveis em 
supermercados, padarias, 
açougues e outros tipos de 
comércio. O IPEM-SP é 
uma autarquia vinculada à 
Secretaria 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, cadei-
ras de carros para crian-
ças, peças de roupa, cama, 
mesa e banho, botijões de 
gás, entre outros mate-
riais. É seu papel também 
garantir que o consumidor 
leve para casa a quantida-
de exata de produto pela 
qual pagou. Quem descon-
fiar ou encontrar irregula-
ridades pode recorrer ao 
serviço da Ouvidoria, pelo 
telefone 0800 013 05 22, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 17h, ou enviar e-mail 
para: ouvidoria@ipem.sp.
gov.br.

Confira o funcionamento
do Poupatempo no
dia 12 de outubro

Na próxima quarta-fei-
ra, dia 12 de outubro, os 
postos Poupatempo, as-
sim como o serviço de 
teleatendimento, não fun-
cionam devido ao feriado 
nacional em comemoração 
ao Dia de Nossa Senhora 
Aparecida. O atendimen-
to à população nas unida-
des do programa e o Dis-
que Poupatempo voltam 
a abrir normalmente na 
quinta-feira, dia 13.
Informações sobre os ho-
rários de funcionamento, 
serviços oferecidos, agen-
damentos de atendimento 
e endereços dos postos po-
dem ser obtidas pelo site 

www.poupatempo.sp.gov.
br, pelo aplicativo SP Ser-
viços (para smartphones 
e tablets) e também pelo 
Disque Poupatempo (0800 
772 3633 - para telefones 
fixos - ou 0 operadora 11 
2930 3650 - para ligações 
de celulares).
Programa Poupatempo: O 
Poupatempo é um progra-
ma do Governo do Estado, 
executado pela Diretoria 
de Serviços ao Cidadão da 
Prodesp – Tecnologia da 
Informação, que, desde a 
inauguração do primeiro 
posto, em 1997, já prestou 
mais de 507 milhões de 
atendimentos. Atualmen-

te conta com 72 unida-
des instaladas na capital, 
Grande São Paulo, inte-
rior e litoral que atendem 
mais de 182 mil cidadãos 
por dia. Em 2016, o Pou-
patempo foi eleito pelo 
segundo ano consecutivo 
o melhor serviço público 
de São Paulo pelo Institu-
to Datafolha. Em pesquisa 
anual de satisfação, obte-
ve 97% de aprovação dos 
usuários e a Prodesp, que 
administra o Poupatempo, 
foi eleita a melhor empre-
sa do Brasil no setor de in-
dústria digital, no ranking 
Melhores & Maiores 2016 
da revista Exame.

Praça principal de Pinda 
vira depósito de
recicláveis dos

moradores de rua

Ao longo do tempo, a po-
pulação de Pindamonhan-
gaba não se acostumou 
com o cenário que se apre-
senta na Praça Monsenhor 
Marcondes, a mais central 
e um dos mais importantes 
cartões postais da cidade. 
Há anos, grupos de mo-
radores de rua ocupam o 
local que tornou-se uma 
área de alcoólatras, sem 
que haja qualquer atuação 
mais ostensiva das autori-
dades locais.
E, como se já não bastasse 
o péssimo aspecto que o 
logradouro municipal ofe-
rece para cidadãos e visi-
tantes, o que a população 
e comerciantes passaram 
a reclamar é que a velha e 
bela praça é também usada 
como moradia dos anda-
rilhos. De acordo com os 
denunciantes, eles usam 
o local para dormir, prova 
disso são colchões, cober-
tores e outros objetos.
Por ali, os incômodos in-
quilinos montaram uma 
espécie de “centro logísti-
co” de papelão e material 
reciclado e com a ven-

da desse material é que 
conseguem uns trocados 
para a compra de bebidas 
alcoólicas, que são con-
sumidas ali mesmo, em 
plena luz do dia. Também 
os artesãos que montam 
barracas na praça se quei-
xam do abandono. Segun-
do eles, é difícil vender 
algum artigo porque os  
clientes são constantemen-
te importunados pelos al-
coólatras que perambulam 
pela área.
Mesmo sabendo que a ad-
ministração pública não 
tem instrumentos legais 
para determinar a retida-
da das pessoas pelo uso 
da força e que a grande 
maioria desses andarilhos 
não se submete a qualquer 
tipo de regra ou tratamen-
to, a população não poupa 
críticas.
“Esses caras ficam ali, 
mas quando a fome aperta 
eles vão pra fila do SOS e 
do Melo de Morais [Casa 
Fabiano de Cristo], lá no 
Crispim. Acho que essa 
festinha tem que acabar”, 
disse Adilson Santana, 

controlador de estoque, 
morador do bairro Parque 
das Palmeiras.
“Nesses quatro anos, não 
vi políticas públicas vol-
tadas para esse quadro so-
cial. Isso é lamentável!”, é 
o que pensa Íris Reis Fer-
reira, professora, residente 
no Jardim Resende.
Outro lado- A Prefeitura 
de Pindamonhangaba in-
forma que nessa gestão 
há um programa de abor-
dagem aos moradores de 
rua realizada semanal-
mente. O departamento  
de Assistência Social ain-
da ressalta que é oferecido 
serviços de clínica de re-
cuperação, almoço, jantar 
e banho em parceria com o 
SOS e serviço de migran-
te. O setor ainda informa 
que a situação é delicada 
devido ao desinteresse dos 
moradores de rua em ade-
rirem os programas e saí-
rem das ruas.
Os objetos pertencentes 
aos moradores de rua são 
retirados dos locais quan-
do os mesmos aderem a 
algum programa.
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FATEC de Pinda abre 
suas portas

à comunidade
Com a proposta de divul-
gar os cursos que ofere-
cem e sua infraestrutura, 
diversas Escolas Técnicas 
e Faculdades de Tecnolo-
gia do Centro Paula Souza 
organizam visitas monito-
radas em suas unidades de 
ensino
A Faculdade de Tecnolo-
gia (Fatec) de Pindamo-
nhangaba organiza ativi-
dades para apresentar à 
comunidade os cursos que 
oferecem e suas instala-
ções físicas. A programa-
ção inclui divulgação dos 
processos seletivos semes-
trais e informações sobre 
projetos pedagógicos.
Algumas unidades promo-
vem, ainda, exposição de 

trabalhos de estudantes, 
oferta de testes vocacio-
nais, cursos gratuitos vol-
tados aos visitantes e ativi-
dades práticas. A proposta 
desses eventos é, também, 
propiciar um ambiente de 
troca de experiências en-
tre futuros vestibulandos, 
veteranos e professores. 
Entre as atividades apre-
sentadas durante as visitas 
monitoradas, estudantes 
expõem projetos desen-
volvidos nas unidades do 
Centro Paula Souza.
Sobre o Centro Paula Sou-
za – Autarquia do Gover-
no do Estado de São Paulo 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 

e Inovação, o Centro Paula 
Souza administra as Facul-
dades de Tecnologia (Fa-
tecs) e as Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, além das 
classes descentralizadas – 
unidades que funcionam 
com um ou mais cursos 
técnicos, sob a supervisão 
de uma Etec –, em mais 
300 municípios paulistas. 
As Etecs atendem mais de 
213 mil estudantes nos En-
sinos Médio, Técnico inte-
grado ao Médio e no Ensi-
no Técnico, para os setores 
Industrial, Agropecuário 
e de Serviços. Nas Fatecs, 
o número de alunos ma-
triculados nos cursos de 
graduação tecnológica ul-
trapassa 77 mil.

Exposição de Barbies 
é destaque no mês das 

crianças no Taubaté 
Shopping

Escola de Ciências
Aeronáuticas de Taubaté 
prorroga inscrições para 

81 vagas

O Taubaté Shopping re-
cebe no mês de outubro 
uma exposição de Barbies, 
organizada pela coleciona-
dora Jaqueline Pedreira. A 
mostra, exposta em fren-
te à Livraria Leitura, vai 
seguir até o dia 16 de ou-
tubro e contará com mais 
de 70 bonecas das mais 
diversas linhas já lançadas 
no Brasil e no mundo.
A exposição conta tanto 
com Barbies mais moder-
nas e atuais quanto com 
modelos clássicos, como 
os inspirados em filmes, 
séries e desenhos anti-
gos como “A Feiticeira”, 

A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas de 
Taubaté (EMCA) prorro-
gou as inscrições para pro-
cesso seletivo de 81 vagas 
do curso técnico gratuito 
de Manutenção de Aero-
naves. As inscrições se-
guem até 21 de outubro.
Os interessados deverão 
comparecer munidos do 
original e cópia do RG e 
comprovante do pagamen-
to da taxa de inscrição no 
valor de R$ 35,00, que de-
verá ser paga em qualquer 
agência bancária ou casa 
lotérica, por meio de bo-
leto bancário, distribuído 
juntamente com o edital.
Para participar é necessá-
rio que o candidato tenha 
idade mínima de 17 anos 
completos ou a comple-
tar até 31 de dezembro de 
2017, possuir ensino mé-
dio completo e apresentar 

“Gimmie! Gimmie! Gim-
mie!”, “Os Flintstones”, 
“Piratas do Caribe” e “Toy 
Story”.
Também estão expostas 
bonecas de diferentes ori-
gens de cada boneca. Se-
rão expostos modelos de 
países como Japão, Méxi-
co, Espanha e Finlândia, 
além de três brasileiras: 
uma carnavalesca e duas 
baianas, revendidas ape-
nas no Brasil.
A exposição faz parte da 
programação do shopping 
no mês das crianças. Para 
que entrem no clima da 
mostra, os visitantes pode-

o pagamento da taxa de 
inscrição.
O curso tem duração de 
dois anos e o aluno que 
passar no processo seleti-
vo poderá se matricular em 
uma das três habilitações 
técnicas do curso:  Célula 
(estruturas, sistemas hi-
dráulicos, pneumáticos, 
etc.), Aviônica (sensores, 
instrumentos, sistemas 
elétricos, etc.) ou Grupo 
Motopropulsor (motores). 
São 27 vagas para cada 
habilitação.
A escola prepara o aluno 
para exercer a profissão 
em empresas de manu-
tenção aeronáutica ou na 
indústria aeronáutica, ca-
pacitando-o para exames 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), 
para obtenção da licença 
CCT, sem a qual não po-
derá exercer a profissão. 

rão ainda posar dentro de 
uma embalagem de Barbie 
gigante para que se sintam 
verdadeiros bonecos.
Criada em 1959 por Ruth 
Handler, a Barbie chega 
aos seus 57 anos como 
a boneca de maior in-
fluência no público in-
fantil. Atualmente, esti-
ma-se que, ao redor do 
mundo, uma Barbie é ven-
dida a cada 2 segundos.  
A boneca da Mattel mar-
cou gerações e até hoje 
continua com muita atu-
ação na sociedade, sendo 
referência em diversas 
obras de entretenimento.

Serão disponibilizadas 81 
vagas, distribuídas igual-
mente entre as três habili-
tações.
As aulas começam em 
2017 e acontecerão de se-
gunda a sexta, das 19h15 
às 22h30, e aos sábados 
das 8h às 11h20. A carga 
horária do curso é de 1.440 
horas. No segundo ano do 
curso, o aluno fará estágio 
no Batalhão de Manuten-
ção e Suprimento da Avia-
ção do Exército.
Após formado, o aluno 
será capacitado para fa-
zer os exames da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) e obter a licença 
CCT, necessária para exer-
cer a profissão.
A sede do EMCA fica na 
Rua Tomé Portes Del Rei, 
507, Vila São José. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3608-7579.

Obras para cobertura de quadra 
poliesportiva têm início no

Castolira em Pinda

As obras para a cobertura 
da quadra poliesportiva do 
Castolira tiveram início 
nesta semana, de acordo 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

A iniciativa faz parte de 
um convênio da Prefei-
tura com o Ministério do 
Esporte, que entrou com 
o investimento de R$ 244 
mil, além da contraparti-

da do município. O valor 
total da obra será de R$ 
669.344,22.
A expectativa é que a co-
bertura da quadra seja en-
tregue em março de 2017.

ABC Transportes promove treinamento para membros do 
COMDEF de Taubaté

Iniciativa orienta sobre fun-
cionalidades do aplicativo 
CittaMobi Acessibilidade
Comprometida com uma in-
clusão social cada vez mais 
efetiva, a ABC Transportes 
promoveu um treinamento 
para os membros do COM-
DEF (Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Taubaté), na 
última semana de setembro. 
A iniciativa tem como objeti-
vo orientar e esclarecer dúvi-
das sobre as funcionalidades 
da nova versão do aplicativo 

CittaMobi, destinado aos 
usuários do transporte públi-
co com deficiência visual.
Batizada de CittaMobi 
Acessibilidade, a platafor-
ma informa linhas, horários, 
pontos mais próximos e a lo-
calização em tempo real dos 
coletivos por meio de um sis-
tema de voz automatizado. A 
implantação da ferramenta 
na cidade é uma parceria en-
tre a ABC Transportes, que 
fornece dados de GPS de 
toda a frota, a Cittati, desen-
volvedora do aplicativo, e a 

Prefeitura de Taubaté.
No momento do embarque, 
por exemplo, o aplicativo 
faz o celular vibrar quando o 
ônibus desejado se aproxima 
do ponto, auxiliando o usuá-
rio a identificar o veículo em 
que deve embarcar. Duran-
te o percurso, por meio do 
sistema de geolocalização, 
a ferramenta emite alertas 
quando o ônibus estiver pró-
ximo ao local de desembar-
que e também fornecer infor-
mações sobre o trajeto.
“Profundo respeito e atenção 

às pessoas com deficiência é 
um dos principais valores de 
nossa empresa. A acessibili-
dade no transporte é um tema 
muito importante, que mere-
ce amplo espaço e um debate 
entre todos os envolvidos e 
a população. Ficamos mui-
to felizes em poder colabo-
rar sempre”, afirma Manoel 
Adair, diretor-executivo da 
ABC Transportes.
Com duração de uma hora, 
o treinamento foi ministra-
do pelo criador do aplicati-
vo, Luiz Eduardo Porto, que 

perdeu a visão aos 23 anos. 
Além das funções voltadas 
aos deficientes visuais, o Cit-
taMobi Acessibilidade ainda 
possibilita a busca por ôni-
bus adaptados para pessoas 
com mobilidade reduzida e 
avisa se o ônibus a caminho 
conta com acessibilidade.
Sobre a ABC Transportes
A ABC Transportes é uma 
empresa do ramo de trans-
porte coletivo presente em 
Taubaté desde 1974. Sob 
nova direção desde março 
de 2002, também opera três 

linhas no município de Tre-
membé e outras cinco inter-
municipais: duas entre Pinda-
monhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté e 
uma entre Caçapava e Tre-
membé. Para isso, conta com 
uma frota de 108 veículos. 
Seu sistema de bilhetagem 
eletrônica está entre os mais 
modernos do Brasil e oferece 
agilidade, conforto e segu-
rança aos passageiros-clien-
tes. A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certificado 
ISO 9001:2008.


