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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Shopping
recebe exposição

histórica de vestidos 
de noiva

 O Taubaté Sho-
pping apresenta, de 13 de 
setembro a 2 de outubro, a 
exposição “Os vestidos da 
Pilar – 90 anos de histó-
ria”. O objetivo do evento 
é homenagear a taubatea-
na Maria do Pilar Casas 
Rechdam, que está há 60 
anos no ramo da costura, 
dando vida aos sonhos das 
noivas da região. Sempre 
que podia, a profissional 
fazia questão de ir às por-
tas das igrejas arrumar as 
noivas antes da grande en-
trada, o que só aumentava 
o carinho delas pela sim-
pática senhora.
 Segundo a orga-
nizadora da mostra, a ce-
rimonialista Ellen Diniz, 
a ideia do projeto surgiu 
quando uma foto dela e 
da costureira, postada no 
Facebook, teve uma re-
percussão muito grande. 
“Dona Pilar é uma peça 
fundamental na história 
dos casamentos de Tauba-
té”, conta Ellen. Para tor-
nar o projeto real, a ceri-
monialista juntou-se ao 
fotógrafo Diego Migotto e 
realizou uma sessão de fo-
tos de diversos vestidos de 

casamento feitos pela fa-
mosa costureira, que ainda 
trabalha bastante.
A divulgação desse mate-
rial também fez sucesso 
nas redes sociais e, então, 
os organizadores come-
çaram a colecionar outras 
fotos e até mesmo vestidos 
para dar vida a uma ex-
posição completa. Foram 
selecionadas cerca de 15 
peças para a mostra, que 
conta ainda com imagens 
de alguns trabalhos e da 
trajetória de Dona Pilar. 
Um dia de emoção
No dia 25 de setembro, 
será feita uma homenagem 
à costureira. Ela e sua fa-
mília se reunirão no local 
da exposição para uma co-
memoração oficial. Ami-
gos e pessoas que cederam 
vestidos e fotos também 
estarão presentes. Logo 
após, o mercado Itália dis-
ponibilizará um café de 
celebração.  
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.

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.

Jornalistas visitam
Caraguá no Encontro 

com a Imprensa

 O Concerto de 
Gala com a Orquestra Sin-
fônica de Caraguá, regida 
pelo maestro Bartolomeu 
Vaz, com a cantora lírica 
Josy Santos, foi a princi-
pal atração do Encontro 
com a Imprensa do Litoral 
e Região, que reuniu em 
Caraguá profissionais das 
rádios Integração, Antena 
8, Nativa, Jornal Expres-
são Caiçara, Gazeta São 
Paulo, A Melhor Idade, 
O Vale, televisão Record 
Vale e Band Vale, Revis-
ta da Cidade e Costa Vip 
Brasil, sites Portal Agora 
Vale, Artekula e um you-
tuber do canal Sandrão 
Comigo é assim.
Os convidados foram re-
cepcionados pela Secre-
taria de Comunicação So-
cial, juntamente com as 
Secretarias dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-

cia e do Idoso, Educação, 
Esportes e Recreação, 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Saúde e Fun-
dacc.
 Os participantes 
foram recepcionados pelo 
prefeito, vice-prefeito e 
secretários na Secretaria 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so (SEPEDI), onde  pu-
deram bater um papo e 
conhecer o trabalho reali-
zado nas diversas oficinas 
adaptadas e de estímulo 
oferecido no Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa 
com Deficiência e ao Ido-
so (CIAPI).
 Além de fazerem 
um tour pela cidade, pas-
sando pela Secretaria de 
Turismo, a Praia Acessí-
vel, o Espaço Aventura, a 
nova Orla do Massaguaçu 
e o Centro de Eventos do 

Porto Novo, os convida-
dos visitaram o Centro 
Integrado de Atividades 
Sociais, Culturais e Espor-
tivas (CIASC), que con-
ta com diversas oficinas 
de arte, música e dança, 
e o Centro Integrado de 
Desenvolvimento Educa-
cional (CIDE), no Pere-
quê-Mirim, onde foram re-
cebidos pelas crianças da 
oficina de fanfarra tocando 
e emocionando a todos.
Após o passeio, um café 
na Secretaria de Turismo 
encerrou as atividades no 
período do dia. Fechando 
o encontro, todos foram 
assistir à comemoração 
dos dez anos de carreira da 
Mezzosoprano Josy San-
tos, que se apresentou em 
um belo concerto em par-
ceria com a Orquestra Sin-
fônica e o Corpo de Baile 
de Caraguatatuba.

Objetivo central do
Programa de Parcerias

de Investimentos é gerar 
empregos, diz Temer

 O presidente da 
República, Michel Temer, 
afirmou nesta semana que 
a primeira reunião do Pro-
grama de Parcerias para 
Investimentos (PPI) tem 
como objetivo central a 
geração de empregos no 
País. Em discurso a mi-
nistros na abertura do en-
contro, Temer defendeu 
a interlocução do poder 
público com a iniciati-
va privada para induzir o 
desenvolvimento econô-
mico, com reflexos nos 
empregos e na renda das 
famílias.

 “A reunião de 
hoje tem como objetivo 
central (…) exatamente a 
produção de empregos no 
País. A ideia básica des-
se Programa de Parcerias 
de Investimento visa, em 
primeiro lugar, ao cresci-
mento econômico do País, 
mas, como consequência 
natural, é a abertura de 
empregos”, disse o presi-
dente.
 Aos ministros, Te-
mer lembrou que a Cons-
tituição Federal de 1988 
abriu a oportunidade de 
concessões para descen-

tralizar a administração. 
Caberá ao PPI, que é che-
fiado pelo secretário-exe-
cutivo Moreira Franco, 
executar essas parcerias.
“Fizeram-se estudos con-
ducentes a uma abertura 
extraordinária para a ini-
ciativa privada. Vamos, 
cada vez mais, ressaltar 
que o poder público não 
pode fazer tudo. O poder 
público tem que ter a pre-
sença da iniciativa priva-
da, sempre como agente 
indutor do desenvolvi-
mento e de empregos no 
País.”
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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.

Sem previsão de lançamento
nanossatélite desenvolvido 

no ITA está pronto
para ir ao espaço

O nanossatélite ITASAT-1 
está preparado para lan-
çamento, segundo confir-
mação da equipe do ITA 
(Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica), responsável 
pelo desenvolvimento do 
projeto, em parceria com 
a Agência Espacial Brasi-
leira e o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(INPE). O lançamento tem 
como provedora a empre-
sa ISL.
No período de 29 de agosto 
a 2 de setembro deste ano, 
uma equipe do ITASAT 
composta por quatro inte-
grantes e liderada pela en-
genheira Lídia Sato esteve 
em missão na Holanda 
para finalizar a preparação 
do  satélite universitário 
para voo e integração no 
dispositivo de lançamento 
(QuadPack).
O projeto tem como meta 
a capacitação dos estudan-
tes envolvidos no empre-
endimento, resultando em 

conhecimentos adquiridos 
que poderão ser utiliza-
dos em vários setores da 
sociedade brasileira. Os 
responsáveis pelo projeto 
esperam ainda potenciali-
zar outros desenvolvimen-
tos no setor espacial, bem 
como qualificar no espaço 
os componentes e os equi-
pamentos que serão utili-
zados no satélite.
Quando em atividade, o 
satélite permitirá conheci-
mento de pontos especí-
ficos do planeta por meio 
da coleta de imagens, 
monitoramento climáti-
co e ambiental. Visa ain-
da qualificar especialistas 
no desenvolvimento de 
hardwares, softwares, re-
des elétricas, entre outros 
componentes de satélites. 
O ITASAT-1 tem 10 alu-
nos do ITA e de universi-
dades parceiras envolvi-
dos no projeto.
Atraso no lançamento - 
Para o gerente do ITASAT, 

Luís Loures, a notícia da 
explosão do Falcon-9 na 
base em Cabo Canaveral 
no início do mês surpreen-
deu a equipe. O satélite de-
senvolvido no Brasil seria 
lançado no espaço no fim 
de outubro, como carga 
secundária, pelo veículo 
Falcon 9 v1.1 da empresa 
estadunidense SpaceX. No 
entanto, no dia 1º de se-
tembro deste ano, o lança-
dor explodiu em sua base 
de lançamento, na Flórida.
“Em casos assim, há a 
constituição de uma co-
missão de investigação 
para levantar as causas 
do acidente e recomendar 
alterações técnicas ou de 
procedimento. Como ne-
nhuma autoridade civil, 
nem nenhuma companhia 
de seguros deve referen-
dar um lançamento sem 
que isso ocorra, creio que 
teremos um adiamento 
um pouco maior”, afirmou 
Loures.
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Semana da Saúde- 19 a 23 de setembro
Paradas programadas do Ônibus do Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer (GAPC)
Segunda-Feira 19/9
Pegorelli – Das 8h às 12h
Próximo à quadra das casas populares
Perequê-Mirim – Das 13h às 16h
Na Praça do Perequê, Av José da Costa Pinheiro Junior
Terça-Feira 20/9
Morro do Algodão– Das 8h às 12h e das 13 às 16h
Em frente ao Centro Comunitário do Morro do Algodão
Quarta-Feira 21/9
Tinga – Das 8h às 12h e das 13h às 16h
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo a Padaria Sereia
Quinta-Feira 22/9
Casa Branca/Olaria – Das 8h às 12h e das 13h às 16h
Rua José Pedro de Oliveira Barbosa, próximo a escola Luiz Silvar do Prado
Sexta-Feira 23/9
Massaguaçu – Das 8h às 12h e das 13h às 16h
Av Margarete Passos, em frente a EMEI Benedito Inácio Soares
Programação Geral
 Segunda-Feira (19)
 8h: Jaraguazinho (UBS) - Vídeo em sala de espera
8h: Jetuba (UBS) - Saúde da Mulher e exames de rotina
9h: Porto Novo (Bar Beira Rio) - Palestra sobre hipertensão arterial e diabetes.
9h: Casa Branca /Olaria (UBS) - Alimentação saudável
9h: Perequê-Mirim (UBS) – Orientação sobre DST
9h: Tinga (UBS) - Palestra- Prevenção e orientação sobre a DM e realização de dextro
9h: Massaguaçu (Escola Benedito Inácio da Silva) - Caminhada pelo bairro e orla da praia
9h: Porto Novo (Av. Miramar) – Caminhada
9h: Centro (Padaria Rocha Sumaré) - Aferição de Pressão Arterial pela auxiliar de enfermagem acom-
panhada pelos Agentes comunitários no Bairro.  Palestra ACS Ruth e Silmar sobre cuidados para evitar 
dengue.
14h: Morro do Algodão (UBS) - Orientação sobre práticas de saúde para prevenção de doenças cardíacas.
Terça-Feira (20)
 8h: Jaraguazinho (UBS) – Vídeo em sala de espera
8h: Casa Branca/Olaria (UBS) - Vídeo sobre prevenção de câncer de colo útero
9h: Porto Novo (Rua Três no Barranco Alto) - Palestra sobre hipertensão arterial e diabetes
9h: Casa Branca/Olaria (UBS) – Palestra- Saúde da mulher
9h: Tinga (UBS) - Palestra- Prevenção e orientação sobre a HAS
9h: Morro do Algodão (UBS) – Orientação sobre escovação bucal
9h: Jetuba (UBS) – Alimentação saudável
9h30: Massaguaçu (UBS) - Palestra de prevenção ao câncer de mama e entrega de mamografia
13h: Perequê-Mirim (UBS) – Orientação em sala de espera sobre hábitos saudáveis
15h: Centro (Rua Pedro Lippi – Próximo a Pizzaria Siciliana) - Aferição de Pressão Arterial pela auxiliar 
de enfermagem acompanhada pelos Agentes comunitários.
 Quarta-Feira (21)
 7h: Perequê-Mirim (UBS) – Importância do preparo para realização de exames laboratoriais
8h: Casa Branca/Olaria (UBS) - Palestra HAS/DM
9h: Jaraguazinho (UBS)- Atividade física
9h: Porto Novo (Casa do Caminho e na Praça do Travessão) - Palestra sobre hipertensão arterial e diabetes
9h: Casa Branca/Olaria (UBS) - Palestra saúde bucal
 9h: Tinga (UBS) - Palestra-  Envelhecimento e prevenção a saúde 
9h: Morro do Algodão - Orientar sobre alimentação saudável para o desenvolvimento das crianças
9h: Jetuba (UBS) – Caminhada
9h: Centro (Auditório do UPA) - Palestra realizada Pelo Dr. Luiz Henrique Ferraz com o Tema “Hiper-
tensão Arterial”
14h: Massaguaçu (UBS) – Palestra sobre alimentação saudável 
14h: Morro do Algodão (UBS) - Estimular a prática de atividade física
Quinta-Feira (22)
 Manha: Jaraguazinho (Escola) – Atividade física
9h: Porto Novo (Praça Eng. Parolari) - Palestra sobre hipertensão arterial e diabetes
9h: Casa Branca/Olaria (UBS) – Palestra sobre saúde do homem
9h: Tinga (UBS) – Palestra- Incentivo a atividade física
9h: Morro do Algodão (UBS) - Orientação sobre prevenção de câncer de mama
9h: Jetuba (Escola) – Saúde do adolescente*
9h: Centro (Escola Beija Flor – Caputera)- Palestra sobre Métodos Contraceptivos/Planejamento Familiar
14h: Perequê-Mirim (Residencial Nova Caraguá) – Orientação sobre alimentação saudável
14h: Massaguaçu (UBS) – Palestra sobre saúde bucal
 Sexta-Feira (23)
 Manhã: Jaraguazinho (Escola) – Atividade física
8h: Casa Branca/Olaria (UBS) - Higiene Geral e Vídeos de Pediculose
9h: Porto Novo (Av. Candida de Souza no Barranco Alto e Rua Bertioga no Travessão) - Palestra sobre 
hipertensão arterial e diabetes
9h: Tinga (UBS) - Palestra- A importância de uma boa alimentação
9h: Morro do Algodão (UBS) -  
 Orientar sobre prevenção de acidentes no trânsito
9h: Jetuba (Mercearia Califórnia) – Palestra sobre hiperdia
9h: Cento (Corpo de Bombeiros – Sumaré) - Ação de aferição de pressão arterial e Dextro + Palestra de 
HAS/DM/Alimentação Saudável
9h30: Massaguaçu (UBS) – Palestra sobre prevenção de câncer de colo de útero
14h: Perequê-Mirim (Cide) – Apresentação musical sobre higiene 14h: Perequê-Mirim  
(Praça do Perequê) – Orientação sobre sintomas da hipertensão e diabetes

Caraguá promoverá
I Semana da Saúde

 As Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) de 
Caraguá terão uma exten-
sa programação voltada a 
ações e palestras com foco 
na prevenção de doenças 
e cuidados com a saú-
de na I Semana da Saúde 
de Caraguatatuba de 19 a 
23/9/2016.
 Além da programa-
ção nas UBSs, os bairros 
Pegorelli, Perequê-Mirim, 

Morro do Algodão, Tinga, 
Casa Branca e Massagua-
çu irão receber a equipe 
de Saúde Bucal da Secre-
taria de Saúde e alunos do 
Curso de Enfermagem do 
Centro Universitário Mó-
dulo no ônibus do Grupo 
de Apoio a Pessoas com 
Câncer (GAPC) em pontos 
de referência para a parada 
conforme programação. 
As equipes promoverão 

avaliações bucais volta-
das à prevenção contra o 
câncer e outras ações em 
Saúde. Todas as atividades 
serão abertas ao público. A 
I Semana da Saúde é uma 
ação do Governo Munici-
pal de Caraguá, por meio 
da Secretaria de Saúde, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação; Polícia Mili-
tar e Centro Universitário 
Módulo.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO. Por determinação do Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Mu-
nicipal de São Luiz do Paraitinga, no dia 15 de setembro de 2016 fica REVOGADO o Procedimento 
Administrativo nº 180/2016 - Pregão nº 031/2016,  OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
Kits de Uniformes Escolares.

Aviso de Suspensão de Licitação - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a Suspensão da Concor-
rência Pública nº 001/2016 - Objeto: Concessão do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros por 
ônibus, Conforme Lei Municipal nº 1.793 de 19/07/2016, tendo em vista a necessidade de alterações 
no Edital - São Luiz do Paraitinga, 15 de setembro de 2016 – André L. A. Guimarães – Diretor de 
Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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Com 48 medalhas 
na Paralimpíada 
do Rio, Brasil já 

supera recorde de 
Pequim

 O Brasil tem 10 
medalhas de ouro, 24 de 
prata e 15 de bronze, to-
talizando 49 medalhas no 
quadro geral da Rio 2016. 
Ao ultrapassar a marca de 
47 medalhas, a delegação 
superou o recorde para-
olímpico obtida em Pe-
quim, em 2008.
Ao longo da semana, 
os atletas paralímpicos 
brasileiros já haviam  
superado as 43 medalhas 
conquistas em Londres, 
em 2012, o segundo me-
lhor resultado paralímpico 
do país até o início da Rio 
2016.
Até o momento, o Bra-

sil está em sexto lugar no 
quadro geral da Rio 2016. 
Apesar de superar o total 
de medalhas conquistadas 
em Pequim, ao final dos 
daqueles jogos os brasi-
leiros conquistaram mais 
medalhas de ouro, 16 ao 
todo.
A história de conquistas 
do Brasil em paralimpía-
das teve início em 1976, 
com Robson Sampaio 
de Almeida, que con-
quistou a medalha de  
prata no lawn bowls ao 
lado de Luiz Carlos da 
Costa. De lá para cá, o 
Brasil soma 277 medalhas 
em jogos paralímpicos.
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Continua Greve 
dos bancários 

fecha 376
agências no 
Vale e região 
bragantina

 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 
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-
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.

Relação de Vagas – Balcão de Empregos de Taubaté
 
Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas no Balcão de Em-
pregos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSIVAMENTE, para 
EMPRESAS.

*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar informações por telefo-
ne a munícipes interessados em concorrer a vagas de empregos*.
 

Relação de Vagas – BALCÃO DE EMPREGOS
Assistente Financeiro
Auxiliar de Escritório (PCD)
Auxiliar Fiscal
Cabeleireira
Confeiteiro
Corretor Imobiliário
Costureira
Dentista Ortodontista
Encarregado de Obra Civil
Gerente de Auto – Center
Impressor Gráfico
Instalador de Calhas
Instrutor de Informática
Manicure
Mecânico – Autos
Mecânico – Diesel
Mecânico – Empilhadeira
Mecânico – Manutenção (Experiência c/ Equipamento Médico)
Motorista – Caminhão
Operador de Injetora para Plástico (Máquina de Sopro)
Padeiro Confeiteiro
Professor de Português
Professor de Teatro
Técnico – Eletrônico
Técnico – Refrigeração

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS: Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
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Poupatempo  
Pindamonhangaba  

comemora dois 
anos

 A primavera traz 
a beleza e o colorido das 
flores. Porém, apesar de 
ser uma das épocas mais 
belas do ano, é necessário 
redobrar o cuidado com a 
saúde, afinal, é comum o 
agravamento de proble-
mas respiratórios e do-
res de garganta devido ao 
tempo seco e ao pólen que 
se desprende das flores e 
se mistura com a poluição.
 De acordo com 
Fernanda Dacache, geren-
te médica da unidade MIP 
(medicamento isento de 
prescrição) do Aché La-
boratórios, a dor de gar-
ganta pode ser provocada 
por vários motivos, como 
alergia respiratória causa-
da pela poeira doméstica 
ou infecciosa, ou gripes 
e resfriados, transmitidos 
por vírus ou bactérias.  
 “O ressecamento 
nasal, comum em épocas 
mais secas, é o que geral-
mente provoca a dor de 
garganta, pois quando res-
piramos pelo nariz, condi-
cionamos o ar para torná
-lo bom para o organismo, 
protegendo a garganta. No 
entanto, quando ele está 
entupido, a tendência é 
respirar pela boca, levando 
as bactérias diretamente 
para a garganta, o que cau-
sa desconforto na região”.
 Alguns cuidados 
podem ajudar a evitar os 
efeitos da chegada da pri-
mavera. Entre as medidas 
mais simples está a inges-
tão regular de líquidos e a 
higienização dos ambien-
tes, como explica Fernan-
da: “ingerir, no mínimo, 
dois litros de água todos os 
dias ajuda a manter o or-
ganismo hidratado, auxilia 
na prevenção de doenças 
respiratórias e alivia a ir-

ritação na garganta. Tam-
bém é importante manter 
os ambientes limpos, pois 
evita a disseminação de 
microorganismos. Para 
isso, basta utilizar um 
pano úmido com água e 
sabão a fim de remover o 
acúmulo de poeira”.
 Geralmente, a sen-
sação de garganta seca é 
temporária, pois nesse pe-
ríodo ela está diretamente 
ligada ao fator climático. 
Já no caso de infecções 
e inflamações da gargan-
ta, recomenda-se utilizar 
medicamentos à base clo-
ridrato de benzidamina, 
como o  Flogoral. Dispo-
nível em pastilhas, spray, 
colutório e em creme den-
tal, o medicamento isento 
de prescrição contém pro-
priedades anti-inflamató-
rias, analgésicas e anesté-
sicas. Mas a especialista 
alerta: “caso o problema 
perdure por muitos dias, 
é necessário ajuda médica 
para uma avaliação mais 
detalhada e identificação 
real da causa do proble-
ma”, conclui.
Sobre o Flogoral
 Disponível em 
pastilhas, spray, colutório 
e em creme dental, Flo-
goral(cloridrato de benzi-
damina) contém proprie-
dades anti-inflamatórias, 
analgésicas e anestésicas, 
essenciais para o combate 
de processos inflamató-
rios e dolorosos da boca e  
garganta. As pastilhas po-
dem ser encontradas nos 
sabores cereja, laranja, 
menta e limão; o spray, 
nos sabores cereja e men-
ta; já o colutório, laranja e 
menta; enquanto o creme 
dental é oferecido no sabor 
menta. www.facebook.
com/FlogoralOficial

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ

Barman
Costureira em geral

Cozinheiro geral
Cumim

Farmacêutico
Garçom

Gerente de loja e supermercado
Representante comercial autônomo

PCD – pessoas com deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO

-RG
-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
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Atleta de Jacareí 
ganha ouro com 

equipe  
brasileira de bocha  

na Paralimpíada

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 
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-
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.

Projeto que faz da capoeira Patrimônio Imaterial do  
Município será votado em Pinda

 Ordem do Dia
3 3ª Sessão Ordi-
nária do ano de 2016, a 
realizar-se no Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”,  
no próximo dia 19 de se-
tembro de 2016, segunda-
feira, às 18 horas.
Matérias  de Discussão e 
Votação
 I. Projeto de  
Lei n° 92/2016, do Ve-

reador Professor Os-
valdo Macedo Negrão,  
q u e  
“Eleva a capoeira, bem 
como suas manifestações 
artísticas e culturais, à 
condição de Patrimônio 
Cultural Imaterial do Mu-
nicípio de Pindamonhan-
gaba”.
 II. Projeto de Lei 
n° 94/2016, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe so-

bre a obrigatoriedade de  
implementação de Proje-
to de Arborização Urbana 
nos novos parcelamentos 
do solo”.
Pindamonhangaba, 14 de 
setembro de 2016.
Vereador Felipe César
 Presidente
 Pronunciamentos 
Pessoais: conforme inscri-
ção dos Senhores Verea-
dores no livro próprio.


