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A GAzetA dos Municípios

Atleta de Jacareí ganha 
ouro com equipe  

brasileira de bocha  
na Paralimpíada

Continua Greve dos 
bancários fecha 376 
agências no Vale e
região bragantina

Motoristas e cobradores 
do transporte público de 
Taubaté entram em greve

O atleta de Jacareí Antônio 
Leme, o ‘Tó’, se tornou 
campeão paraolímpico na 
Bocha - Categoria Pares 
BC3. Junto de Evani Cala-
do e Evelyn de Oliveira, e 
seus respectivos calheiros, 
derrotaram a Coréia da Sul 
em partida muito disputa-
da na noite de segunda-fei-
ra (12) na Arena Carioca 2.
O Brasil venceu a primeira 
parcial por 3 a 0, abrindo 
grande vantagem nas duas 
etapas seguintes. A Coréia 
do Sul fez dois pontos nas 
parciais, levando a deci-
são para a quarta e última 
etapa. Evelyn de Oliveira 
fez grande jogada, remo-
vendo uma bola coreana, 
mas o árbitro invalidou o 
lançamento, justificando 
que a calha - utilizada para 
que os atletas com menor 
mobilidade possam jogar a 
bola, não foi movida entre 
uma jogada e outra.
A decisão do árbitro cau-
sou muita polêmica e agi-
tou a torcida. Porém, o 
time brasileiro conseguiu 

 A greve dos ban-
cários completa uma se-
mana nesta semana com 
376 agências fechadas no 
Vale do Paraíba e região 
bragantina, segundo o sin-
dicato da categoria.
 As principais rei-
vindicações dos bancários 
são o reajuste salarial de 
14,78%, aumento na PLR, 
nos vales refeição, ali-
mentação, auxílio-creche/
babá, piso salarial maior, 
14º salário, “fim das me-
tas abusivas e assédio mo-
ral”, fim das demissões –  
e ampliação das contra-
tações –, melhores con-
dições de trabalho nas 
agências digitais, mais se-
gurança nas agências ban-
cárias e auxílio-educação.
A Federação Nacional 

Motoristas e cobradores 
da ABC Transportes de 
Taubaté entraram em gre-
ve na manhã desta quar-
ta-feira (14), por volta de 
4h30, paralisando o servi-
ço de transporte público na 
cidade.
Segundo o Sindicato dos 
Condutores, os funcioná-
rios aderiram à greve por 
não conseguir negociar 
com a empresa em rela-
ção a melhores condições 

uma outra boa jogada em 
sequência com Evelyn, 
afastando a bola adversá-
ria da bola branca. Sem 
mais jogadas, o Brasil teve 
que torcer contra a Coreia 
do Sul, que não conseguiu 
afastar a bola brasileira da 
branca, terminando o jogo 
em 5 a 2 em favor do Brasil. 
Capitão da equipe, An-
tônio Leme, tem como 
calheiro o irmão Fernan-
do, que é responsável por 
posicionar a calha - sob 
orientação do irmão - para 
que a bola seja lançada na 
direção desejada. O ca-
lheiro precisa ficar de cos-
tas para a quadra, olhando 
apenas para o atleta e se-
guindo suas orientações. 
Fernando falou do nervo-
sismo do jogo.

“Se já é difícil para ele que 
está vendo, imagine para 
mim, que estou de costas. 
É difícil, eu só ouvia o ba-
rulho da torcida. A cada 
barulho era um erro deles, 
mais um barulho, mais ou-

dos Bancos (Fenaban) 
e o Comando Nacional 
dos Bancários devem se 
reunir, nesta terça para, 
para novas negociações. 
A proposta da Fenaban é  
reajuste de 7% para os 
salários e benefícios, so-
mado a um abono de R$ 
3.300,00 a ser pago em até 
10 dias após a assinatura 
do acordo.
Segundo o sindicato, até 
esta segunda-feira (12) a 
adesão era de 100% na 
regional de Taubaté, que 
conta com 86 agências e 
1,2 mil bancários. Já em 
São José dos Campos, as 
184 agências aderiram 
ao movimento; na re-
gional de Bragança Pau-
lista 53 das 54 agências 
suspenderam as ativi-

de trabalho, ajuste de car-
ga horária e depósito do 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço), que 
não estariam sendo feito 
corretamente.
De acordo com a Prefeitu-
ra de Taubaté, os 386 fun-
cionários da empresa estão 
em greve. Nenhum ônibus 
saiu da garagem para ser-
viço nesta manhã para 
atendimento à população.
A ABC Transportes disse 

tro, até que acabaram as 
bolas e a medalha era nos-
sa”, disse.
A comemoração dos ir-
mãos foi muito emocio-
nante, e eles dedicaram a 
medalha ao pai Sebastião, 
que faleceu em fevereiro 
deste ano.
Bocha adaptada
A bocha adaptada tem 
como objetivo lançar as 
bolas coloridas o mais per-
to possível da bola branca. 
É permitido usar as mãos, 
os pés, instrumentos de 
auxílio e até ajudantes no 
caso dos atletas com maior 
comprometimento dos 
membros - caso de Antô-
nio Leme. Cada time lan-
ça seis bolas por rodada e 
precisa aproximar sua bola 
da bola branca e também 
afastar a do time adversá-
rio.
Existem várias categorias 
na bocha adaptada: CP1(-
deficiência mais severa) 
ou CP2 e divididos em 
quatro classes. Na BC1, 
estão atletas CP1 ou CP2 
com paralisia cerebral 
que podem competir com 
auxílio de ajudantes. Na 
BC2, atletas CP2 com pa-
ralisia cerebral que não 
podem receber assistência. 
Na BC3, aqueles com de-
ficiências muito severas e 
que usam um instrumento 
auxiliar, podendo ser aju-
dados por outra pessoa. 
Na BC4, atletas com ou-
tras deficiências severas, 
mas que não recebem as-
sistência.

dades. Já na regional de  
Guaratinguetá, 53 das 61 
agências estão fechadas e 
654 bancários suspende-
ram as atividades.
 Alternativa
 Uma alternativa 
para os clientes são os cor-
respondentes bancários 
(postos dos Correios, ca-
sas lotéricas e supermer-
cados). Os clientes ainda 
podem utilizar os caixas 
eletrônicos para agenda-
mento e pagamento de 
contas (desde que não ven-
cidas), saques, depósitos, 
emissão de folhas de che-
ques, transferências e sa-
ques de benefícios sociais.
Além de ferramentas como 
internet banking, aplicati-
vos de celular e transações 
por telefone.

em nota que a paralisação 
é extrema e desnecessá-
ria, prejudicando a popu-
lação que usa o serviço. 
E que o Sindicato não 
concedeu aviso prévio de 
greve para que pudesse 
haver diálogo e resolver 
a situação sem a neces-
sidade de paralisação.  
A empresa ainda informa 
que as verbas trabalhistas 
estão em dia e de acordo 
com a lei.

Ganhadores do
13º Concurso de

Poesias de Ilhabela
serão revelados

 A premiação do 
13º Concurso de Poesias 
de Ilhabela está marcada 
para o sexta-feira (16/9), 
às 20h, na Praça das Ban-
deiras na Vila – Cen-
tro Histórico da cidade. 
 Este ano as poesias 
foram com tema livre e os 

participantes foram clas-
sificados em três catego-
rias: Infantil (até 12 anos), 
Juvenil (13 a 17 anos) e 
Adulto (acima de 18 anos).
 A divulgação 
dos vencedores só será 
feita durante a cerimô-
nia e os prêmios serão  

ofertados aos três primei-
ros colocados de cada ca-
tegoria.
 O concurso tem o 
objetivo de incentivar e 
descobrir novos poetas e 
poetisas, além de fomentar 
o gosto pela leitura em to-
das faixas etárias.
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Curiosidades

O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para 
os doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava 
um doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas 
duas cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas mis-
turando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, 
mas um novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. 
Depois de examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros 
dos desenhos feitos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que 
aqueles autênticos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas comple-
xas ainda não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas 
obras.
***
Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob`s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Cole. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasosa). A mudança 
só durou três anos, A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta 
mil garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo mundo.

Humor

As quinze mentiras mais contadas

Advogado: Esse processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo.
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante.
Bêbado: Sei perfeitamente o que estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão que vem da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Antes das onze estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah! Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Pedi pra ele ir comprar a açúcar no mercado aí veio um carro e passou por cima 
dele.
- Mais que coisa triste! E o que é que você fez?
- Bem, tive que tomar café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Sabemos que felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não se 
torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas e você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém 
pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o que pode fazer. O 
resto é por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma 
errado, prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1... Introduze-se... Busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2... Desprende-se... Sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, 
solte-a.
3... Tolere-se... Deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4... Ajuste-se... Veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5... Discerne-se... Escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu 
bem.
6... Julgue-se... Seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7... Enfrente-se... Faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8... Coopere-se... Trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar. 

A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.

Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

Para o sábio, o suficiente é abundante.
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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.

Educação e saúde  
pressionam custo de vida 

em São Paulo
Os serviços de educação 
e saúde acumularam alta 
maior que a média da in-
flação nos primeiros sete 
meses de 2016, com eleva-
ção nos preços de 7,10% e 
7,77%, respectivamente. É 
o que aponta o Índice de 
Preços de Serviços (IPS), 
indicador que integra jun-
tamente com o Índice de 
Preços do Varejo (IPV), o 
Custo de Vida por Classe 
Social para a Região Me-
tropolitana de São Paulo 
(CVCS), pesquisa mensal 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP).
Os preços dos serviços 
que contemplam o IPS su-
biram, em média, 4,10% 
no período. Dentre eles, 
destaque para Saúde e cui-
dados pessoais (7,77%), 
Educação (7,10%) e Habi-
tação (4,25%). Levando-se 
em conta que os serviços 
possuem representativida-
de de 48,5% no CVCS, o 
peso destes grupos soma-
dos no IPS chega a quase 
50%, sendo 26% de Habi-
tação, 11% de Saúde e cui-
dados pessoais e 11% para 
Educação.
Com relação à Saúde, o 
grupo de Serviços médi-
cos e dentários acumula 
acréscimo de 5,18% nos 
setes meses de 2016, tendo 
como destaque os subitens 
Dentista (5,92%) e Fisio-
terapeuta (6,44%). Já os 
grupos Serviços laborato-
riais e hospitalares e Plano 
de Saúde acumulam alta 
de 9,98% e 7,38%, respec-
tivamente.
Já no segmento de Edu-
cação, as maiores altas 
foram observadas nos 
Cursos regulares (7,33%), 
tendo como variações 
mais contundentes as vis-
tas em Educação infantil 

(12,67%), Ensino funda-
mental (10,8%) e Ensino 
superior (10,64%), acom-
panhados de Cursos di-
versos (6,22%), sendo a 
alta dos Cursos preparató-
rios de 11,71% e Curso de 
idioma, 8,34%.
Para a FecomercioSP, a 
alta de preços nesses dois 
grupos compromete ainda 
mais o já abalado orça-
mento das famílias, pois 
tratam-se de serviços de 
necessidade básica e que 
dificilmente podem ser su-
primidos sem comprome-
ter o bem-estar das mes-
mas.
De acordo com a assesso-
ria econômica da Federa-
ção, na análise por clas-
se social, observa-se que 
as famílias que possuem 
maior rendimento são as 
que mais destinam uma 
porcentagem da renda 
para os serviços de saúde, 
ao passo que as famílias 
que possuem rendimento 
inferior tendem a recorrer 
a tratamentos no sistema 
público de saúde. As clas-
ses de renda A (rendimento 
superior a R$ 12.207,23) 
e B (rendimento entre R$ 
7.324,34 a R$ 12.207,22) 
despendem 13% e 15%, 
respectivamente com saú-
de. Já as classes E (ren-
dimento inferior a R$ 
976,58) e D (rendimen-
to entre R$ 976,59 a R$ 
1.464,87) destinam 3,3% 
e 5,8%, respectivamente 
para a atividade.
Na análise por classe so-
cial referente aos gastos 
com a educação nota-se 
que as famílias cujos ren-
dimentos estão entre R$ 
7.324,34 a R$ 12.207,22 
- classe B - destinam, em 
média, 17,4% do seu or-
çamento para o segmen-
to.  Já as famílias cujos 
rendimentos superam R$ 

12.207,23 - classe A - as-
sumem a segunda posição, 
gastando 13,2% com ser-
viços de educação.
Por outro lado, os domicí-
lios onde as famílias têm 
rendimento inferior a R$ 
976,58 - classe E - não ul-
trapassam 1,4% do seu or-
çamento com gastos desta 
natureza. Já os lares que se 
enquadram entre o rendi-
mento médio de R$ 976,59 
a R$ 1.464,87 - classe D - 
direcionam 2,1% para os 
serviços educacionais. 
Segundo a Federação, su-
pridas as necessidades ali-
mentares de um domicílio, 
que dificilmente podem 
ser retiradas do orçamen-
to das famílias, é comum 
haver alterações no padrão 
de comportamento dos 
consumidores, levando-os 
a migrar para planos de 
seguridade mais simples, 
troca de escolas, ou, até 
mesmo, o abandono de 
planos de saúde e cursos 
complementares de quali-
ficação.
Sobre a FecomercioSP
A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) é 
a principal entidade sin-
dical paulista dos setores 
de comércio e serviços. 
Congrega 157 sindicatos 
patronais e administra, 
no Estado, o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc) 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac). A Entidade repre-
senta um segmento da eco-
nomia que mobiliza mais 
de 1,8 milhão de ativida-
des empresariais de todos 
os portes. Esse universo 
responde por 11% do PIB 
paulista - aproximadamen-
te 4% do PIB brasileiro - e 
gera 5 milhões de empre-
gos.
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A Caridade sustenta
a vida humana

A Caridade é um tema 
muito presente em meus 
artigos, pois a considero 
imprescindível à nossa so-
brevivência. Aproveito o 
ensejo para lhes adiantar 
pequeno trecho de O Capi-
tal de Deus, livro que estou 
preparando, com muito 
cuidado, no qual apresento 
algumas das palestras que 
proferi a partir da década 
de 1960: 
Meditemos sobre esta pas-
sagem do Apóstolo João, 
na sua Primeira Epístola, 
4:20: “Se alguém disser: 
Amo a Deus, e odiar a seu 
irmão, é mentiroso; pois 
aquele que não ama a seu 
irmão, a quem vê, não 
pode amar a Deus, a quem 
não vê”. 
Caridade, criação de Deus, 
é o sentimento que man-
tém o Ser vivo nas horas 
de tormenta de sua exis-
tência. Se você me falar 
que não precisa de Amor, 
está equivocado, ou equi-
vocada, enfermo, ou enfer-
ma... Em resumo, trata-se 
simplesmente disto: Amor, 
sinônimo de Caridade, de 
que tanto carece a socieda-

de míope, obumbrada pela 
cultura insidiosa, mantida 
por aqueles que provo-
caram, para os povos, as 
desgraças todas que en-
sanguentam a História e 
que nos põem em perigo 
constante. Até quando?
A Caridade sustenta a vida 
humana. O jornalista Fran-
cisco de Assis Periotto, ao 
ouvir essas minhas pala-
vras, completou-as assim: 
“no pão e na decência”. 
Elevado Espírito Social
O avanço tecnológico tem 
derrubado muitas fron-
teiras e feito algumas de-
sabar sobre outras. Entre 
elas, econômicas e sociais. 
Contudo, a globalização 
não vai impedir a diversi-
dade. Porquanto, se mun-
dializa, dá também ex-
pressão ao regionalismo. 
De várias formas, todo 
mundo influencia todo 
mundo. No entanto, bar-
reiras, em diversas partes 
do planeta, ainda tornam 
cada vez mais distantes 
ricos e pobres. Isso pode 
resultar em consequências 
profundas, em amplitude 
internacional, a exemplo 

do fim do Império Roma-
no. Entretanto, desta vez, 
tais transformações pode-
rão provocar providências 
inusitadas até em corações 
de pedra, antes contrários 
ao pragmático espírito de 
Caridade, que serão leva-
dos a pensar que existem 
algumas coisas vitais, até 
mesmo para eles, como... 
a compaixão. (...) Carida-
de não é pífio sentimenta-
lismo, a que alguns gosta-
riam de reduzi-la. Acertou, 
pois, quando escreveu o 
grande Joaquim Nabuco 
(1849-1910): “À luta pela 
vida, que é a Lei da Na-
tureza, a Religião opõe a 
Caridade, que é a luta pela 
vida alheia”.
Não seria essa a função de 
um verdadeiro político? O 
que seria mais importante 
para o fortalecimento das 
comunidades do que esse 
elevado espírito social?
É possível igualmente es-
perarmos do alto significa-
do da Caridade, na atitude 
diária, o completo cami-
nho da verdadeira inde-
pendência de nossa pátria.
Caridade é assunto sério.

Taubaté Shopping recebe 
feira de produtos orgânicos 

e artesanais

Já pensou em ter produtos 
orgânicos, direto da horta, 
pertinho de você? A partir 
do dia 14 de setembro, das 
8h às 13h, o Taubaté Sho-
pping proporcionará essa 
experiência aos seus clien-
tes ao receber a “Eco Feira 
– produtos orgânicos e ar-
tesanais”. O evento acon-
tecerá no estacionamento 
próximo à portaria do bo-
liche, todas as quartas fei-
ras, e, a princípio, não tem 
data para encerramento.
“Nós queremos revolucio-
nar a região ao proporcio-
nar às pessoas um único 
lugar com diversos tipos 
de produtos orgânicos”, 
afirma a organizadora do 
evento, a nutricionista Eri-
ca Kawasa. Segundo ela, a 
expectativa é atrair com-
pradores de todo o Vale do 
Paraíba.
Será comercializada uma 
grande variedade de ali-
mentos orgânicos, como 

frutas, legumes e verdu-
ras, além de produtos de 
fabricação caseira. A nu-
tricionista comenta que 
a feira também tem uma 
preocupação de cunho so-
cial, cultural e ambiental. 
“Queremos abrir um es-
paço para o maior núme-
ro possível de produtores 
orgânicos do Vale. Nossa 
ideia é valorizar os comer-
ciantes locais e gerar um 
incentivo para esse merca-
do”, destaca.
Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
mensal de mais 1 milhão 
de pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 

(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
Sobre a AD 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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 60, Termo nº 6389
Faço saber que pretendem se casar ALEXSANDRO RODRIGO DE PAIVA e ABIA MI-
RIAN GÓES GONÇALVES DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Itajubá 
- MG, nascido em 16 de novembro de 1984, de profissão ajudante geral, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua Ernesto Naresi, nº 51, padre Eterno, nesta cidade, 
filho de BENEDITO IVO DE PAIVA, de 59 anos, nascido na data de 8 de maio de 1957, 
residente e domiciliado em Pedralva/MG, natural de Pedralva/MG e de NADIR GONZAGA 
DE PAIVA, de 58 anos, nascida na data de 7 de novembro de 1957, residente e domiciliada 
em Itajubá/Mg, natural de Pedralva/MG. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascida 
em 9 de janeiro de 1986, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada na Rua Antonieta Maria do Espírito Santo, nº 21, Benvira, nesta cidade, filha de 
PLÍNIO GONÇALVES DE SOUZA, de 55 anos, nascido na data de 23 de outubro de 1960, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Campos do Jordão/SP e de NOEMIA 
SOUZA GÓES GONÇALVES DE SOUZA, de 58 anos, nascida na data de 15 de janeiro de 
1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Salvador/BA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Reta final: como estudar nos últimos 
meses antes das provas

A reta final de preparação 
está aí e junto com ela au-
menta a tensão com a pro-
ximidade do Enem e dos 
grandes vestibulares do 
país. Muitos têm dúvidas 
sobre qual é a melhor ma-
neira de estudar: aumentar 
o ritmo, manter o padrão 
dos meses anteriores ou 
começar a revisão? 
O professor Paulo Mora-
es, do Anglo, orienta que 
o primeiro passo é montar 
um calendário. “Pare e or-
ganize no papel o que já 
estudou e o que ainda falta 
ser visto”, explica. A partir 
daí, o lema é foco! 
Perceba quantas horas de 
estudo são necessárias 
para cobrir o conteúdo. 
Para Moraes, isso varia 
de aluno para aluno, já 
que alguns frequentam 
cursinho, outros cursam o 
Ensino Médio e há quem 

estude por conta própria. 
“O importante é calcular 
a disponibilidade de horas 
e então seguir uma rotina 
de estudos rígida com base 
no calendário”, destaca. 
Não há uma disciplina que 
seja mais importante, a 
dica é o autoconhecimen-
to. Se o aluno sabe que 
tem dificuldade em um as-
sunto específico, ele pode 
destinar um pouco mais de 
tempo nisso até sanar suas 
dúvidas. “Também é es-
sencial que o estudante co-
nheça bem as provas que 
irá prestar, pois há casos 
em que determinadas ma-
térias não são cobradas”, 
lembra Moraes. 
Durante esse período, o 
vestibulando pode ir re-
tomando alguns assuntos 
que viu no primeiro se-
mestre, mas de leve. O 
período de revisão com 

maior intensidade deve 
começar aproximadamen-
te um mês antes da prova. 
“É algo que já deve ser 
previsto no calendário. 
Outubro é o mês ideal para 
o início da revisão”. 
Mais do que nunca, agora 
é a hora de o jovem abdicar 
de prazeres, como redes 
sociais e passeios. “Não 
dá para sair com os ami-
gos no meio da semana, 
é preciso renunciar certas 
coisas para atingir a sua 
meta. É o momento de co-
locar o pé no acelerador”, 
aconselha o professor, que 
destaca ainda o período 
de descanso.  “Não deixe 
de pegar nos livros duran-
te o final de semana, mas 
reserve um momento para 
relaxar e praticar atividade 
física. Manter a saúde do 
corpo e da mente é primor-
dial na hora da prova.” 

Biblioteca de
São Bento do Sapucaí 

recebe kit de livros
recheados de novos

títulos do SisEB

 A Biblioteca 
Municipal de São Ben-
to do Sapucaí “Mestra  
Astrogilda de Assis Ca-
margo”, através da Dire-
toria de Cultura e Eventos, 
recebeu nesta terça-feira, 
13/09, um kit de livros 
recheados de novas co-
leções e títulos do SisEB 
(Sistema Estadual de Bi-
bliotecas Públicas de São 

Paulo).
 O kit conta com 
livros (temas adultos, ju-
venis e infantis), gibis, jor-
nais, DVDs, CDs, coleções 
variadas e muito mais.  
 Os temas são para 
todos os gostos, des-
de para os amantes da  
música, como Pixingui-
nha, á amantes de biogra-
fias e contos infanto-juve-

nis.
Não percam de conhecer o 
novo acervo da Bibliote-
ca Municipal. Se encante, 
descubra um mundo de 
histórias e sabedoria.
 Horário de Fun-
cionamento da Biblioteca 
Municipal:
 De segunda a sex-
ta-feira: Das 08h às 11h e 
das 13h às 17h.

Caraguá realiza coleta de
pneus inservíveis

De 12 a 17/9/2016, haverá 
coleta de pneus inservíveis 
em todo o município den-
tro das ações de combate 
ao Aedes aegypti da Se-
mana Nacional de Coleta 
de Pneus.

Proprietários de bicicleta-
rias, borracharias, recon-
dicionadoras e munícipes 
que desejam descartar 
pneus que não estão em 
uso podem depositar estes 
materiais no Ecoponto, lo-

calizado no bairro Cidade 
Jardim (Alameda dos Eu-
caliptos, n. 90).
A Semana é promo-
vida em todo estado  
pela Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Pau-

lo. Em Caraguá, a ação 
será desenvolvida pelo 
Governo Municipal de  
Caraguatatuba, por meio 
do Centro de Controle de 
Zoonoses da Secretaria de 
Saúde.
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PAT de São José dos Campos 
abre 58 vagas de emprego

Preço da cesta básica 
sobe em agosto pela 

11ª vez seguida no Vale

MWL de Caçapava coloca 
mais de 400 funcionários 

em férias coletivas

Fazenda Engenho D’Água 
recebe exposição de fotos 
antigas do arquipélago de 

Ilhabela

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de São José dos Campos 
comunica nesta segunda-
feira (12) a abertura de 58 
vagas de emprego. Des-
sas, 50 postos de trabalho 

 A cesta básica teve 
aumento pelo 11º mês con-
secutivo no Vale do Paraí-
ba. A alta média na região 
foi 0,07% em agosto na 
comparação com o mês 
anterior. A mandioca, a 
banana nanica e o mamão 
formosa são os vilões dos 
preços.
A informação é do Nú-
cleo de Pesquisas Econô-
mico Sociais (Nupes) da 
Universidade de Taubaté 
(Unitau). A pesquisa, di-
vulgada nesta segunda-
feira (12), é feita em su-
permercardos de quatro 
cidades da região - São 
José dos Campos, Tauba-
té, Caçapava e Campos do 
Jordão. A inflação oficial 
em agosto foi de 0,44%, 
segundo o IBGE.
A cesta mais cara foi a de 
Campos do Jordão, en-

A MWL de Caçapava, em-
presa que produz rodas e 
eixos para o setor ferrovi-
ário, colocou 405 funcio-
nários em férias coletivas 
nesta segunda-feira (12).
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos, os trabalha-

 A exposição “Re-
tratos de Ilhabela décadas 
de 40 e 50” será aberta no 
dia 15 de setembro (quin-
ta-feira)às 20h na Fazenda 
do Engenho D’Água em 
Ilhabela. E ficara aberta 
para visitação de 16 a 30 
de setembro.
 Os retratos são 
de uma Ilhabela dife-
rente da que vemos nos 
dias de hoje e mostram 

disponibilizados  são o de 
repositor de mercadorias. 
O interessado em disputar 
uma das vagas precisa ter 
experiência na área e ter 
concluído o ensino médio. 
De acordo com o PAT, to-

contrada por, em média, 
R$ 1.551,12. Na outra 
ponta, a cesta básica em 
Taubaté  foi a de menor 
custo no mês, em média, 
R$ 1.536,19. O preço mé-
dio na região foi de R$ 
1.543,14  em agosto -  R$ 
1,10 mais cara que a mé-
dia em julho.
Apesar da desaceleração 
na alta dos preços, com o 
aumento de 0,07%, nos úl-
timos meses foi de 16,14%  
- a inflação medida pelo 
IPCA no período foi de 
8,97%
“O acumulado é alto em 
relação a inflação. Eu es-
tou otimista para que no 
próximo mês dê negativo, 
tudo dependerá da ques-
tão climática para ajudar 
a agricultura”, afirmou o 
economista Luiz Carlos 
Laureano da Rosa, do Nu-

dores serão colocados em 
férias coletivas em dois 
grupos. Uma parte saiu 
em férias nesta segunda e 
outro grupo sairá no dia 26 
de setembro.
A empresa alegou baixa 
demanda de mercado e que 

as mudanças na paisa-
gem contando um pou-
co da história da cidade. 
 A própria fazenda 
faz parte da mostra, assim 
como a Fazenda da Feiti-
ceira no sul do arquipéla-
go, ambas possuem muitas 
histórias que aguçam o  
interesse e o imaginário 
das pessoas.
 As fotos são do 
acervo da Iphan (Instituto 

das estas vagas estão ca-
dastradas no Portal Mais 
Emprego, do Governo do 
Estado  e estarão acessí-
veis para quem tiver ca-
dastro no Portal.
A lista completa de vagas 
está disponível na página 
do PAT na internet, e a ins-
crição para concorrer aos 
postos de trabalho pode 
ser feitas pelo Portal Mais 
Emprego (http://maisem-
prego.mte.gov.br/portal/
pages/home.xhtml).
O PAT de São José dos 
Campos está localizado 
na Casa do Trabalhador, 
que na praça Afonso Pena, 
175, centro. Mais infor-
mações: (12) 3941-3215 / 
2043 / 2897.

pes.
Vilões
Os produtos que tiveram 
maior alta nos preços em 
agosto foram a mandio-
ca, que teve aumento de 
10,76%, banana nanica 
com 10,50% e o mamão 
formosa com 8,13%.
“São produtos perecíveis 
que dependem do clima, 
em agosto teve problema 
na safra por causa de geada. 
 O mamão não está 
faltando, mas veio em ta-
manho menor, a qualidade 
não está tão boa”, explicou 
o economista.
Por outro lado, entre os 
produtos que tiveram 
maior redução no preço 
estão a cebola, com queda 
de 10,41%; a cenoura que 
teve redução  em 10,03% 
e os ovos que tiveram re-
dução de preço em 6,26%.

devem reduzir a produção, 
e não parar totalmente. O 
sindicato afirma que fun-
cionários já entraram em 
férias coletivas há um mês, 
sem negociação prévia. A 
MWL não se pronunciou 
até o momento.

do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) que 
é vinculado ao Ministério 
da Cultura que respon-
de pela preservação do  
Patrimônio Cul-
tural Brasileiro. 
 Cabe ao Iphan  
proteger e promover os 
bens culturais do País, as-
segurando sua permanên-
cia e usufruto para as ge-
rações presentes e futuras.

PAT de Caraguá divulga  
vagas para esta semana

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Açougueiro, Ana-
lista de recursos humanos, 
Costureira em geral, Cozi-
nheiro geral, Farmacêuti-
co, Farmacêutico hospita-

lar, Funileiro de veículos 
(reparação), Instalador de 
alarmes residenciais, Me-
cânico de veículos auto-
motores a diesel, Peixeiro, 
Pintor de veículos, Técni-
co em manutenção de apa-
relhos celulares, Técnico 
de manutenção elétrica e 
Técnico em banco de san-
gue.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 

à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

UNISAL abre inscrições
para o vestibular 2017

O UNISAL (Centro Uni-
versitário Salesiano de São 
Paulo) está com inscrições 
abertas para o vestibular 
unificado 2017 em todas 
as unidades do Estado de 
São Paulo. A prova acon-
tecerá em 19 de novem-
bro, às 14h. As inscrições 
acontecem pelo site www.
unisal.br/vestibular
O vestibular oferece va-
gas nas áreas de humanas, 
exatas, tecnologia e saúde, 
com Cursos de Bacharela-
do (6 e 10 semestres), Li-
cenciatura (8 semestres) e 
Cursos Superiores em Tec-
nologia (4 a 6 semestres), 

nos períodos matutino e 
noturno.
Na região, o campus de 
Lorena terá vagas para os 
cursos de Administração; 
Ciência da Computação; 
Ciências Contábeis; Di-
reito; Educação Física 
(novo); Filosofia; História; 
Matemática; Pedagogia; 
Psicologia; Engenharias: 
Civil; Computação; Pro-
dução; Elétrica e Mecâni-
ca. Além do curso Superior 
de Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos.
As provas serão compos-
tas por questões de Co-
municação e Expressão 

(leitura e interpretação de 
textos), Ciências (Física, 
Química, Biologia e Ma-
temática), Conhecimentos 
Gerais (História e Geogra-
fia) e Redação. As provas 
têm duração mínima de 
uma hora e máxima de 
quatro horas.
Processo via ENEM
O Processo Seletivo via 
ENEM será realizado a 
partir de 23 de novembro 
até 26 de janeiro de 2017, 
conforme disponibilida-
de de vagas. As seleções 
acontecerão entre 1º de 
dezembro e 28 de janeiro 
de 2017. Para essa etapa 
não haverá cobrança de 
taxa de inscrição. O candi-
dato deverá informar o nú-
mero de inscrição e o ano 
em que realizou o exame. 
Serão aceitas as notas obti-
das nos exames a partir de 
2009.  Apenas os candida-
tos que obtiverem pontua-
ção mínima de 450 pontos 
na redação do ENEM po-
derão efetuar sua inscrição 
e, uma vez inscritos, não 
precisarão passar pela pro-
va de seleção.


