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A GAzetA dos Municípios

Aconteceu neste domin-
go, dia 10, na Câmara 
Municipal, a posse dos 
novos Conselheiros Tute-
lares de Tremembé. Uma 
data importante para nos-
so município, visto que 
o Conselho Tutelar é um 

As inscrições para o Fes-
tival de Marchinhas 2016 
seguem até terça-feira 
(12). Neste ano, o home-
nageado será o premiado 
compositor de marchi-
nhas Walter Leme, um 
dos idealizadores deste 
festival. As inscrições de-
vem ser realizadas pesso-
almente no Departamento 
de Cultura ou enviadas 

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebeu, neste 
domingo, o tradicional 
Encontro de Grupos Fol-
clóricos, em frente ao pre-
sépio na cascata. O evento 
homenageia o Dia de Reis, 
comemorado em 6 de ja-
neiro, e marca o momento 
de desmontar os presépios 
e enfeites natalinos. Para o 
encontro deste ano, estão 
confirmadas as presenças 
do grupo de congada Fi-
lhos N´Zambi, de São José 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
replantando as palmei-
ras imperiais da avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e anel viário, tre-
chos entre a rotatória ‘João 
do Pulo’ até o Araretama 
e depois até o Castolira; 
e da avenida Teodorico 

órgão que cuida e zela pe-
los direitos das crianças e 
adolescentes, os quais são 
o futuro de nossa cidade.
Tomaram posse, cin-
co conselheiros 
que estarão em vi-
gência no período de 

pelos Correios. A divul-
gação dos selecionados 
será no dia 15 de janeiro. 
O ensaio aberto dos se-
lecionados será nos dias 
27 e 28 de janeiro, sendo 
a primeira eliminatória 
no dia 29 de janeiro, a 
segunda eliminatória no 
dia 30 de janeiro e a fi-
nal, no dia 31 de janeiro. 
Podem participar com-

dos Campos; grupo de ma-
racatu Cultura na Kombi, 
de Taubaté; e cortejo cul-
tural “Recital em Cordel”, 
com a Cia Cênica de Dan-
ça Mônica Alvarenga, de 
Pindamonhangaba. Além 
da apresentação dos gru-
pos, a professora Vânya 
Dulce D´Arace Maciel 
está organizando exposi-
ção e declamação de tro-
vas alusivas à data. Inclu-
sive, todos os trovadores 
que estiverem interessados 

Cavalcante de Souza, no 
Boa Vista, até a ponte do 
Paraíba.   Mais de cem 
palmeiras que morreram 
ou foram arrancadas já 
foram replantadas pela 
equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente. A 
intenção é fazer todas as 
substituições necessárias. 

10/01/2016 a 09/01/2020:
– Rose Praça Vargas;
– Ana Lucia de Lima;
– Mayara Bussi Pereira;
– Simone Lazarini;
– Vicente Paiva Neto;
Parabéns e sucesso aos 
novos conselheiros!

positores de todo o país. 
Cada participante po-
derá inscrever até duas 
composições, individu-
al ou em parceria. Mais 
informações e solicita-
ção de regulamento de-
vem ser feitas pelos te-
lefones: 3642-1080 ou 
3643-2690, ou ainda pelo 
e-mail cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com

poderão participar. Já con-
firmaram presença João 
Paulo Ouverney e Dágui-
ma Verônica. De acordo 
com a professora Vânya, 
as trovas ficarão expostas 
na praça na manhã de do-
mingo, saudando o Deus 
Menino pela passagem dos 
Santos Reis Magos. O De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, organizador do 
Encontro de Grupos Fol-
clóricos, incentiva e apóia 
a iniciativa da professora. 

As pessoas que quise-
rem, podem retirar mu-
das de plantas e árvores 
gratuitamente, no Viveiro 
Municipal, que fica na 
avenida Professor Ma-
noel César Ribeiro, s/
nº, Maricá, na sede do 
Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura.

Posse dos Conselheiros
Tutelares de Tremembé

Últimos dias de
inscrição para

Festival de Marchinhas
de Pindamonhangaba

Encontro de grupos
folclóricos marca
homenagem ao

Dia de Reis em Pinda

Palmeiras imperiais são 
replantadas em Pinda
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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 Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta 
a lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e sal-
titando sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos 
arbustos existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram 
torrados os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares 
no Brasil e no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, 
os holandeses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras coloniais 
para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 
1727. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 
30% do mercado internacional e também o segundo maior consumidor mundial 
do produto e tem as maiores plantações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são os robusta, 
café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e 
o arábico de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor  

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai procu-
rar um grande sábio japonês (claro) e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara como eu conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É preciso karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muito dinheiro...
***
Sorria agora, pois na velhice não terás dentes!
Não ligue para a vida, pois ela não tem telefone!
Não pare prá pensar, pense andando!
E se o sonho acabou não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!
*** 
Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
para o garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto:
- Legal tia! Agora vamos sair correndo.

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, 
a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos 
sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tem-
po e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem 
positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas 
as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos es-
tão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. 
É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra 
uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reen-
carnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreen-
dem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras 
que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que 
aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência é preciso 
saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo 
um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para 
esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo 
nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, 
nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo 
em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que 
ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos se quisermos ser 
abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Seja ridículo, mas seja feliz.

Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.

A memória nunca vive o suficiente pra melhorar.

Uma criança que lê será um adulto que pensa.

Ler um bom livro deixa o nosso dia bem melhor.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Se casamento fosse bom os homens não casavam de preto.

De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.

MISCELÂNEA

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 
003/2016 (Reg. Preços) Objeto: Fornecimento de Ração Animal – Inicio da Sessão: 
22/01/2016 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Parai-
tinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 
004/2016 (Reg. Preços) Objeto: Contratação de empresa especializada para realiza-
ção de serviços de Topografia – Inicio da Sessão: 22/01/2016 às 14:00hs – Local: 
P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.
saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Aviso de Pregão – A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 
005/2016, (Reg. Preços) Objeto: Fornecimento de Dieta Enteral tipo Isosource 1,5 
Cal, de 1 Litro – Inicio da Sessão: 25/01/16 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. 
Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitin-
ga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 11/01/2016 e 11/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 165, Termo nº 6200
Faço saber que pretendem se casar ISLEN SILVA MELO e PÂMELA MONTEIRO DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 25 de abril de 1995, de profissão servente, estado civil solteiro, residente na na Rua 
Benedito de Paula, 110 fundos, Parque Novo Mundo, nesta Cidade, filho de EDIMILSON JOSÉ SILVA DE MELO, 41 anos, nascido na data de 18 de janeiro de 1974, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de SILVANA SILVA DE MELO, 39 anos, nascida na data de 25 de outubro de 1976, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 1 de dezembro de 1998, de profissão estudante, estado civil solteira, 
residente na na avenida Eduardo Camões Neto, nº 319, Flamboyant, nesta Cidade, filha de FÁBIO ANGELO DA SILVA, 39 anos, nascido na data de 10 de janeiro de 
1977, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de SIMONE MONTEIRO DA SILVA, 39 anos, nascida na data de 19 de outubro de 1976, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 11/01/2016.

Tremembé, 11 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza mensal-
mente doação de mudas de 
árvores frutíferas, nativas, 
ornamentais e para calça-
das. A doação de janeiro 
será feita nos dias 28 e 29. 
Os interessados devem le-
var comprovante de ende-

Mesmo empurrado pela 
torcida, que lotou o es-
tádio do Joaquinzão, o 
Taubaté perdeu para o 
Araxá por 3 a 2, neste 
domingo, dia 10, pela se-
gunda fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior.
Os mineiros saíram na 
frente, abrindo dois gols 

reço para fazer a retirada. 
Serão distribuídas 30 se-
nhas, a partir das 7 horas, 
e cada pessoa pode levar 
até 30 mudas de plantas, 
sendo 12 nativas, cinco 
frutíferas, dez de pingos 
de ouro e três mudas de 
árvores apropriadas para 
calçadas. De acordo com 
as informações do Depar-

de vantagem no marca-
dor, os taubateanos em-
pataram, alimentando a 
esperança da virada para a 
torcida, mas logo o Araxá 
pôs fim à esperança Alvi
-Azul, com o terceiro gol.
O time casa até lutou em 
busca de um novo em-
pate, a fim de levar a 

tamento de Meio Ambien-
te, as pessoas que pegarem 
as mudas neste mês podem 
retirá-las novamente após 
60 dias. A doação é realiza-
da no Viveiro Municipal, 
na rua Noel César Pires, 
s/nº, próximo ao Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.

disputa para os pênaltis, 
mas o cansaço não per-
mitiu uma nova reação.
Apesar da eliminação, a 
cidade de Taubaté ain-
da vai sediar o jogo en-
tre Araxá e Bahia. A 
Federação Paulista de Fu-
tebol ainda não divulgou 
data e horário do jogo.

Prefeitura de Pinda
realiza doação de
mudas de árvores

Taubaté dá adeus a Copinha
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Detran.SP alerta: motoristas podem licenciar o veículo 
de forma antecipada junto com o IPVA 2016

Licenciamento antecipado deve ser feito de forma eletrônica via sistema bancário, com pagamento 
da taxa de R$ 80,07 e R$ 11,00 do custo de postagem; documento será entregue pelos Correios no 
endereço de registro do veículo
O motorista que tiver interesse pode fazer o licenciamento do veículo do exercício 2016 de forma 
antecipada ao pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à vista. Quem 
optar pelo parcelamento conseguirá licenciar o veículo ao quitar a última parcela do imposto, de 
acordo com o calendário estipulado pela Secretaria da Fazenda, responsável pelo IPVA.
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) começou a enviar mensagens via 
SMS e Push (notificação que aparece na tela do smartphone ou tablet de quem tem o aplicativo do 
Detran.SP instalado) alertando os proprietários de veículos sobre a possibilidade da antecipação.
No Estado de São Paulo, o calendário anual obrigatório de licenciamento começa em abril e vai até 
dezembro, de acordo com o final da placa. Para os veículos de carga (caminhão) vai de setembro a 
dezembro. A frota total de veículos registrados no Estado é de aproximadamente 27,6 milhões. 
“O licenciamento eletrônico antecipado permite ao proprietário regularizar a situação do veículo já 
no início do ano e circular tranquilamente, sem correr o risco de esquecer ou deixar para a última 
hora. Vale lembrar que é obrigatório portar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e 
o motorista pode ser multado, além de ter o carro apreendido, se não estiver com o documento atua-
lizado”, ressalta Neiva Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente do Detran.SP. 
Como fazer o licenciamento antecipado
O licenciamento antecipado só pode ser feito de forma eletrônica via sistema bancário, com entrega 
do documento pelos Correios no endereço de registro do veículo. As unidades de atendimento do 
Detran.SP e os postos Poupatempo não emitem o licenciamento antecipado.
Em 2016, o valor da taxa de licenciamento é de R$ 80,07 para todos os veículos. Ao fazer o licencia-
mento eletrônico antecipado, é obrigatório pagar R$ 11,00 pelo custo de envio do documento pelos 
Correios. Além disso, é preciso quitar débitos de seguro obrigatório (DPVAT) e possíveis multas.
A taxa pode ser recolhida nas seguintes instituições: Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, 
HSBC, Safra, Citibank, Banco Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e casas Lotéricas. O 
pagamento deve ser feito por meio do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Re-
navam), que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), pela internet, 
nos respectivos sites dos bancos, nos caixa eletrônico ou no guichê dos caixas das agências.
Proprietários de veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV) devem primeiro submetê-lo à 
inspeção anual de segurança veicular, exigida pela legislação federal de trânsito, antes de efetuar o 
pagamento do licenciamento antecipado.   
Prazo para entrega
Devido à grande procura pelo serviço entre janeiro e março, o prazo para entrega do Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no período é de até 20 dias úteis. Para receber o 
documento, é preciso que o endereço de registro do veículo esteja atualizado junto ao Detran.SP.
Os Correios farão três tentativas de entrega. Caso não haja ninguém no local para receber o do-
cumento, ou se for declarado que o proprietário não mora mais no endereço, ele será devolvido à 
unidade do Detran.SP da cidade em que o veículo é registrado.
O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV no site dos Correios, por meio do código de 
rastreamento (AR). Quem tem o aplicativo de serviços do Detran.SP instalado no celular recebe o 
número do AR automaticamente. O AR pode ser obtido no portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.
br), em “Acesse os Serviços Online”> ”Acompanhamento de serviços”, na área de veículos.
Em caso de não recebimento do documento, é importante verificar com os Correios se o CRLV já 
foi devolvido ao Detran.SP.  
Como receber alertas do Detran.SP
Quem quiser receber alertas do Detran.SP deve criar um cadastro com login e senha de uso pessoal 
no portal www.detran.sp.gov.br, informar o número do telefone celular e sinalizar que autoriza o 
recebimento das mensagens.
Para receber as notificações push (alertas no smartphone ou no tablet), basta instalar gratuitamente 
o aplicativo “Detran.SP” por meio das lojas virtuais Google Play ou Apple e habilitar a opção de 
recebimento de notificação push no aparelho.
É importante ressaltar que não é enviado nenhum link com mensagem ou arquivo para download. 
Também não é necessário inserir nenhuma senha para ler o conteúdo.
Atendimento ao cidadão
Para dúvidas sobre o licenciamento antecipado – Detran.SP 
Portal – www.detran.sp.gov.br 
Disque Detran.SP – Capital e municípios com DDD 11: 3322–3333. Demais localidades: 0300–
101–3333. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. 
Fale com o Detran.SP e Ouvidoria (críticas, elogios e sugestões) – Acesso pelo portal, na área de 
“Atendimento”. 
Para dúvidas sobre o IPVA – Secretaria da Fazenda 
Portal - www.ipva.fazenda.sp.gov.br 
Central telefônica - 0800-170110. Atendimento pessoal das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. 
Atendimento eletrônico 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 
Para dúvidas sobre o Seguro Obrigatório/DPVAT – Seguradora Líder 
Portal - www.dpvatsegurodotransito.com.br 
Telefone - 0800-0221204 

Uber  x Táxi  x Usuário

Gostaria de iniciar este artigo citando o art. 170 da Constituição Federal em seu inciso IV, que cita a 
livre concorrência. “ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno em-
prego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independen-
temente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto a Carta Magna 
define de forma clara que o exercício da livre concorrência é basilar em nosso ordenamento jurídico.
Em 29 de dezembro de 2015, ao assistir os noticiários ao longo do dia, ler as notícias atualizadas a cada 
minuto nos aplicativos dos principais jornais e websites de notícias, fiquei muito assustado com os taxis-
tas, pessoas que no dia a dia estão rodando pelas ruas de São Paulo em busca de passageiros, podendo 
ser você ou eu um destes passageiros que colhem, bem como qualquer pessoa que acena a um destes 
motoristas e ingressam no interior de seus veículos, sem poder imaginar que são perfeitos vândalos, 
pessoas agressivas, baderneiras e que buscam o monopólio dos sistema.
No mês de Setembro de 2015, quando iniciou a discussão entre UBER vs TÁXIS, escrevi um artigo de-
fendendo a livre concorrência, não sendo favorável à qualquer um dos adversários, afinal, nós, passagei-
ros e clientes é que deveríamos ter a livre escolha de quem nos prestará o serviço. Assim é, com qualquer 
profissional autônomo ou mesmo estabelecido, que presta serviços remunerados a população em geral.
No meu caso, sou advogado, tenho meu escritório estabelecido, porém os clientes são livres para opta-
rem por qual profissional lhes apresentem o que entendem ser melhor, desde o preço dos serviços até a 
simpatia.
Entendo que nós consumidores de serviços de transportes também podemos assim escolher. Caso opte 
por um aluguel de veículo com motorista, um UBER, um TÁXI, uma lotação, transporte público, ou 
seja, cada um opta por aquilo que lhes atendem e dentro de seus orçamentos.
Não é justo, e muito menos democrático, uma manifestação como a que ocorreu no centro de São Pau-
lo. Rojões, bombas, morteiros, arruaça, esvaziamento de pneus de veículos de reportagem, agressão a 
repórteres, ora, onde estamos?
Penso que estes manifestantes deveriam estar se preocupando em atender melhor seus clientes, dirigirem 
de maneira cuidadosa e gentil no trânsito, oferecerem conforto em seus veículos, serem educados, entre 
outras coisas que se formos relacionar aqui, ficaríamos “chovendo no molhado”, como dizia minha mãe.
No mês de novembro fui a Brasília e pela primeira vez optei por chamar o UBER. Para minha surpresa, 
compareceu um veículo semi novo, muito bem higienizado, ar condicionado funcionando, o carro já 
estava refrescado, o motorista ao chegar, desceu, abriu a porta, havia água e balas (não grudentas), já 
sabia pelo aplicativo o percurso, o preço estimado, e o tempo estimado de chegada. Resultado, cheguei 
adiantado para a minha reunião, confortável, e por estar de terno, com o calor de Brasília, cheguei con-
fortável, e pronto para a reunião.
Encerrado a reunião, precisa me dirigir ao aeroporto. Havia um táxi, onde eu e mais duas pessoas que 
me acompanhavam (todos de terno), utilizamos do veículo. Após rodarmos mais ou menos uns sete mi-
nutos, precisei solicitar ao motorista para acionar o ar condicionado (naquele calor, três pessoas de terno 
no veículo e o motorista nem mesmo se mexeu para acionar o ar condicionado). Após mais uns cinco 
minutos de rodagem é que o veículo iniciou o resfriamento, sol a pino, calor de mais de 31 graus ex-
terno, estávamos todos transpirando, desconfortável. Naquele momento lembrei-me da água geladinha 
do UBER (a qual não tomei pois estava confortável) e naquele taxi, nem mesmo tinha aparência de ter 
uma bala, mesmo gosmenta. Chegamos ao nosso destino, o motorista parou o veículo e ficou esperando 
o pagamento.
Eis a diferença de serviços. Se foi mais econômico ou não o taxi, certamente não compensou, pois 
chegamos desconfortáveis no aeroporto, suados, e ainda, ouvindo a péssima música que tocava alto no 
interior do veículo.
Na véspera do natal, estava na varanda de meu apartamento em São Paulo, onde notei uma senhora no 
prédio à frente do meu, com umas três sacolas. Em seguida chegou o taxi que a mesma havia chamado, 
certamente por um aplicativo tipo 99 taxi, ao invés do motorista estacionar na entrada da garagem do 
edifício onde estava a senhora, estacionou uns 5 metros acima (é uma ladeira não muito íngreme), e ao 
invés do motorista descer para auxiliar a senhora com as sacolas, ficou dentro do carro olhando para a 
passageira como se estivesse repreendendo pela demora de ingressar no veículo. Nem mesmo vendo, 
que  a senhora estava carregada, desceu para abrir a porta, a senhora teve que colocar as sacolas no chão, 
abrir a porta e colocar sacola por sacola dentro do veículo.
Dirigindo dia a dia na cidade de São Paulo, notamos que os motoristas de Táxis são os maiores infra-
tores, negligentes, agressivos, imprudentes. Não estou aqui “descendo a lenha” nos taxistas, mas sim 
relatando a verdade do dia a dia. Você que dirige por São Paulo, quando aciona a seta de seu veículo 
para entrar à direita e vem um táxi naquela pista, note que ele acelera mais para não permitir seu acesso 
tranquilo; quando está saindo de uma garagem em uma rua com trânsito e está vindo um táxi, o trânsito 
à frente está parado, mas ele acelera para parar na sua frente e não deixar você sair da garagem; quantas 
conversões perigosas você já flagrou um táxi realizando?; e quando no trânsito parado eles começam a 
forçar passagem entre você e outro veículo?; e quando você vai atravessar a rua na faixa de pedestres e 
eles não respeitam a faixa e tocam o carro em cima de você?; entre outras.
Certamente ao ler, você concordará comigo que os motoristas de táxis em sua maioria são agressivos, 
não atendem bem o passageiro, não estão ali trabalhando com amor a profissão e respeito ao cliente. 
Estou exagerando?  Certamente que não.
Agora, que estão vendo o seu monopólio ameaçado, criam badernas, interrompem acesso ao aeroporto 
de congonhas, deixando pessoas não terem acesso aos terminais de embarque e desembarque. Isto é 
justo? É assim que lutam pelos seus “direitos”?
Nós cidadãos de bem desejamos optar pelo tipo de serviço que desejamos. Se podemos pagar o custo 
de um UBER (muitas vezes mais em conta do que o Taxi), ou desejamos optar por um táxi, nós – que 
iremos pagar, devemos ter o direito de escolher.
Ora, o UBER não tem seguro para passageiros? E os táxis tem? Quantos táxis clandestinos temos em 
São Paulo?
O que o Prefeito está fazendo para retirar os táxis clandestinos das ruas? Nada. Afinal, os agentes da 
CET estão em busca dos UBER’s, e estes ao menos possuem cadastros na central do UBER, não são 
clandestinos.
Um amigo em uma viagem a Croácia, utilizou-se de UBER todo o tempo. Em dois ou três casos, ele 
percebeu que o motorista deu voltas para chegar ao destino, pois estava acompanhando pelo aplicativo. 
Descendo do veículo, imediatamente registrou uma reclamação, em menos de duas horas foi estornado 
o excesso de tarifa em seu cartão de crédito. E se fosse um táxi? Isto ocorreria? Vejam, não é somente no 
Brasil que os taxistas dão voltinhas com o turista, nos demais países também. O UBER coíbe este tipo de 
prática, pois você acompanha o trajeto pelo seu celular e pode registrar uma reclamação e por ser turista 
em menos de duas horas tem uma resposta.
A livre concorrência, segundo o autor Jurídico Marcos Juruena Villela Souto, “objetivam viabilizar o 
princípio da livre iniciativa e da defesa do consumidor, instituindo e preservando a competição onde ela 
seja viável e minimizando os efeitos do monopólio, onde ele se faça indispensável”.
A proteção constitucional da livre concorrência decorre do entendimento dela consistir em uma decor-
rência necessária do princípio da livre iniciativa. Eros Roberto Grau leciona que podemos assim dizer 
que a Constituição Federal estatui como fundamentos da República o valor social do trabalho e o valor 
social da livre iniciativa. Portanto, a livre concorrência, desde que respeite o direito do consumidor.
Caso seja necessário algum ajuste para a operacionalização do UBER, que assim seja, porém de forma 
inteligente e não de forma política ou protecionista ao monopólio dos táxis.
Devemos assim, apoiar a iniciativa de mais uma alternativa de transporte coletivo em São Paulo, acaban-
do assim com a supervalorização de uma placa de taxi (em especial do aeroporto internacional de Gua-
rulhos), comércio de placas e licenças, empresas de Táxis (cooperativas ou frotistas) que sem sombra de 
dúvidas estão nas mãos de pessoas privilegiadas, basta efetuar uma investigação e teremos um TAXÃO 
(proveniente do Petrolão), descobrir-se-á que muitos frotistas possuem sócios ocultos importantes em 
nosso meio, favorecimentos, táxis clandestinos, clonados entre outros.
Já dizia uma repórter que conheço, o UBER não vai ter vez, há muitos interesses por trás dos táxis. Será 
que é isto? Não posso acreditar em tanta maleficência de nossos poderosos.
Vamos sim, dizer sim, para a livre concorrência. Vamos lutar contra bandalheiras, agressões, bombas, 
morteiros, explosões, fechamento de aeroportos, fechamento do centro de São Paulo, agressão a repór-
teres, agressões a pessoas que possuem UBER ou mesmo seus passageiros, que por inúmeras vezes 
assistimos serem agredidos fisicamente, destruindo os seus veículos.
Aqueles que esvaziaram os pneus do veículo da emissora de televisão foram filmados. O que vai acon-
tecer com eles? Se fosse um UBER, estariam cobrando dos vereadores. E aqueles que agrediram os 
motoristas de UBER em várias datas na cidade de São Paulo? É Assim que desejam defender os direitos? 
VIVA A LIVRE CONCORRÊNCIA.
*Paulo Eduardo Akiyama é formado em economia e em direito 1984. É palestrante, autor de artigos, 
sócio do escritório Akiyama Advogados Associados, atua com ênfase no direito empresarial e direito de 
família. Para mais informações acesse http://www.akiyamaadvogadosemsaopaulo.com.br/

*Por Paulo Akiyama
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O Setor de Transporte da 
Secretaria de Saúde in-
forma que, a partir do dia 
06 de janeiro de 2016,o 
horário de atendimento 
ao público para agenda-
mento de transporte de 
pacientes será efetua-
do das 8h00 às 14h00.
– Cadastramento e agen-
damento acontece das 
08h00 às 14h00 de se-
gunda a sexta-feira.
– Confirmação de viagem 
das 08h00 às 12h00, um 

dia antes da viagem. Caso 
a viagem aconteça na se-
gunda-feira, confirmar na 
sexta-feira. DOCUMEN-
TOS PARA CADAS-
TRAMENTO (CÓPIA)
- A g e n d a m e n t o
- R G
-RG do acompanhante
-Cartão SUS
-Comprovante de endereço
Obs.: No mínimo 07 
dias de antecedência.
D O C U M E N T O S 
PARA AGENDA-

MENTO (CÓPIA)
- A g e n d a m e n t o
-RG do acompanhante
Obs.: No mínimo 07 dias 
de antecedência. DOCU-
MENTOS PARA AGEN-
DAMENTO CÓPIA (XE-
ROX) PARA USUÁRIOS 
JÁ CADASTRADOS
- A g e n d a m e n t o
-RG do acompanhante
Obs.: No mínimo 07 
dias de antecedência.
Para mais informa-
ções: 3674-2674

Novos horários do
Setor de Transportes 

da Secretaria de Saúde
de Tremembé

Os vendedores ambulantes 
que pretendem trabalhar 
durante as festividades 
carnavalescas deste ano 
deverão fazer suas ins-
crições pela internet, no 
site oficial da Prefeitura. 
A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura enfa-
tiza que este serviço será 
on-line para garantir a co-
modidade do interessado, 
que poderá fazer o proces-
so em qualquer compu-
tador com acesso à inter-
net. Marchinhas e Matinê
As inscrições para traba-
lhar no Festival de Mar-
chinhas começam no dia 
11 de janeiro e terminam 
dia 15. O evento será rea-

lizado entre os dias 27 e 31 
de janeiro, a partir das 20 
horas, no largo do quartel. 
Para trabalhar nas mati-
nês, que serão no mesmo 
local, de 5 a 9 de feverei-
ro, a partir das 15 horas, 
e o prazo para inscrição 
é de 11 a 22 de janeiro.
Tanto para o Festival de 
Marchinhas como para 
as matinês, serão dis-
ponibilizadas 30 vagas, 
sendo 15 para barracas 
fixas e as demais aos 
vendedores de pipoca, 
algodão doce, adereços 
de carnaval, refrigeran-
tes, entre outros produ-
tos. Avenida do Samba
O prazo das inscrições 

on-line para ambulan-
tes trabalharem na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso também 
será de 11 a 22 de janeiro. 
A festividade na tra-
dicional ‘Avenida do 
Samba’ acontecerá de 
5 a 9 de fevereiro, a 
partir das 18 horas.
Ao todo, serão 200 va-
gas para ambulantes na 
Avenida e, caso o núme-
ro de interessados ultra-
passe a quantidade dis-
ponível, haverá sorteio.
Inscrições e editais 
com todas as informa-
ções estarão disponí-
veis no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Inscrições para vendedores 
ambulantes no carnaval

começaram dia 11 em Pinda

Há vagas para todos os 
níveis de escolarida-
de e experiência A con-
quista de um emprego é 
muito lembrada no início 
de todos os anos, quando 
as pessoas traçam suas 
metas. Seja para melhorar 
o salário, conseguir algo 
em sua área de atuação 
ou até mesmo conquis-
tar o primeiro trabalho, o 
mês de janeiro é sempre 
uma boa oportunidade 
para começar bem o ano. 
Para ajudar, a Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), por 
meio de seus 251 Postos 
de Atendimento ao Traba-
lhador (PATs), disponibi-
liza mais de 6.900 vagas 
de emprego para todos os 
setores da economia. Em 

destaque, vagas para ope-
rador de caixa, carpintei-
ro, porteiro, operador de 
telemarketing, auxiliar de 
linha de produção, gar-
çom, faxineiro, vendedor, 
motorista de caminhão 
e vigilante. Para se can-
didatar a essas e outras 
oportunidades, basta com-
parecer ao PAT mais pró-
ximo, munido de RG, CPF 
e Carteira de Trabalho, 
ou acessar o portal www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , e realizar o cadastro 
informando os dados soli-
citados. As vagas atendem 
a todos os níveis de es-
colaridade e experiência. 
Os salários variam de 
acordo com cada ocupa-
ção. Também há opor-
tunidades para pessoas 

com deficiência. Para se 
candidatar, além dos do-
cumentos pessoais, tam-
bém é necessário apresen-
tar o laudo médico com 
o Código Internacional 
de Doenças (CID) e Au-
diometria (no caso de 
deficiência auditiva). 
Quem não tiver o laudo 
será orientado no próprio 
PAT sobre como pro-
ceder para conseguir a 
documentação exigida.
Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no merca-
do de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.

PATs de todo o Estado têm 
6.900 vagas de emprego

Bairros de Paraibuna recebem atividades culturais 
durante o período de férias escolares

     A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” realiza de 11 de janeiro a 05 
de fevereiro o projeto Atividades de Férias com oficinas culturais em vários bairros 
do município. São atrativos para todos os gostos: teatro, música, dança, desenho e 
circo.
     Mais informações: (12) 3974-0632 ou acesse a página da Fundação Cultural no 
facebook: 
https://www.facebook.com/culturaparaibuna/?fref=ts
     Veja abaixo a programação das Atividades de Férias da Fundação Cultural:

CONTRATA-SE
PEDREIROS, AJUDANTES, CARPINTEIROS E ENCARREGADOS DE OBRAS CIVIS.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP

Interessados comparecer ao Departamento de Assistência Social, situada na Avenida Celestino 
Campos Coelho, 198, Centro, São Luiz do Paraitinga, no dia 14/01/2016, Quinta – Feira às 10:00 

horas, munidos de documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.


