
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV 17 DE AGOSTO DE 2016   EDIÇÃO 1784   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Câmara de Pinda aprova
doação de área para
prolongamento de
rua no Shangri-la

Conheça as novas regras
do Fies

4ª Etapa da Corrida e
Caminhada AdrenaRun aguarda 

720 atletas em Caraguá

Plantão do Riso realiza 
espetáculo gratuito no

Teatro Metrópole

Por unanimidade, os vere-
adores de Pindamonhan-
gaba aprovaram durante 
a 28ª Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, reali-
zada no último dia 15, a 

Estão disponíveis 75 mil 
oportunidades para o para 
a ocupação de vagas re-
manescentes do Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies) para o segundo 
semestre em instituições 
particulares de todo o País. 
No entanto, o candidato 
deve ficar atento às novas 
regulamentações. A porta-
ria foi publicada no Diário 
Oficial da União.
O Ministério da Educação 
publicou, na segunda-feira 
(15), as novas regras para 
o Fies.  Antes, pela antiga 
regra, o MEC previa a dis-
tribuição das vagas entre 

A largada da 4ª Etapa da 
Corrida e Caminhada será 
no próximo sábado, às 20h, 
na Alameda José Frances-
coni, próximo ao Centro 
de Eventos do Litoral Nor-
te, no Porto Novo, em Ca-
raguatatuba. Ao todo, 720 
atletas se inscreveram na 
prova. A corrida terá per-
cursos de 12 Km e 6 Km 
de distância nas orlas do 
Porto Novo e Indaiá, além 
da prova Kids e 3km de 
caminhada.
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-
rias 16 a 19 anos, 20 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos, 50 a 59 anos e aci-
ma de 60 anos. A garotada 
compete nas categorias 1 a 
3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 
anos, 11 a 13 anos e de 14 
a 15 anos, com trajetos de 
50m, 100m, 300m, 500m 

A ONG Plantão do Riso 
realiza no sábado (20), 
às 20h, mais uma edição 
do Plantão Night Show, 
no Teatro Metrópole, em 
Taubaté.  A apresentação 
gratuita reúne teatro, mú-
sica e dança a fim de apre-
sentar à população o tra-
balho desenvolvido pelos 
voluntários nos hospitais 
da cidade.
Em seu terceiro ano con-
secutivo, o evento conta 
com a colaboração de 40 
plantoneiros - como são 
chamados os voluntários 
do Plantão do Riso - para 
essa noite. São pessoas de 
diferentes faixas etárias, 
profissões e religiões que 
se dedicam e se unem para 
manter esse importante ato 
de solidariedade.
A atração é composta por 

aprovação de um projeto 
do executivo que vai per-
mitir a extensão de uma 
rua no bairro Sangri-lá.
Os parlamentares aprova-
ram o Projeto de Lei n° 
86/2016, de autoria do Po-

os cursos da própria insti-
tuição de ensino.
Agora, as vagas serão ofe-
recidas de acordo com a 
soma de vagas remanes-
centes de todas as Insti-
tuições de Educação Su-
perior (IES). O candidato 
pode preencher em qual-
quer curso e turno das ins-
tituições da mantenedora 
que tiveram vagas sele-
cionadas pela Secretaria 
de Educação Superior do 
Ministério no processo se-
letivo regular.
Para concorrer às vagas, 
os candidatos precisam 
ter realizado o Exame Na-

e 800m, respectivamente.  
O trajeto da caminhada 
é composto por 3 Km de 
distância.
Os kits serão entregues 
na sexta-feira (19), das 
16h às 19h, na Academia 
Asec; e no sábado (20), 
das 15h às 18h, na Nice 
Calçados, localizadas no 
Centro. A Academia Asec 
fica na Rua São Benedito 
900 – Centro. O endereço 
da Nice Calçados é Rua 
Santa Cruz, 241 – Centro. 
As 1ª, 2ª e 3ª etapas do cir-
cuito ocorreram nos dias 
5 de março, 23 de abril e 
19 de junho. As 4ª, 5ª e 
6ª etapas dos outras serão 
realizadas nos dias 20 de 
agosto, 15 de outubro e 17 
de dezembro.  O Circuito 
Adrena Run é formado por 
seis etapas.  
Outras informações po-

pequenas peças ou cenas 
dramáticas, geralmen-
te cômicas, apresentadas 
pelos palhaços doutores, 
além de outras surpresas 
para o público.
A entrada é gratuita e aber-
ta à comunidade em geral. 
Os ingressos serão dispo-
nibilizados para o público 
uma hora antes do espetá-
culo na bilheteria. O Teatro 
Metrópole está localizado 
na Rua Duque de Caxias, 
312, no Centro de Tauba-
té. Para mais informações, 
acesse o Facebook ou en-
vie um e-mail para conta-
to@plantaodoriso.com.
Plantão do Riso: O Plantão 
do Riso é uma organização 
não governamental que, 
desde 2005, realiza visi-
tas aos hospitais da cidade 
levando alegria e diversão 

der Executivo, que autori-
za o Município a receber 
por doação, sem encargos, 
uma área de terreno locali-
zado no Loteamento Shan-
gri-la, para fins de regula-
rização de prolongamento 
de rua. O projeto tem por 
finalidade regulamentar 
a extensão da rua Natálio 
Soares Lemes dos Santos, 
no Loteamento Shangri-la, 
no bairro das Campinas. 
Trata-se de uma passagem 
que já existe de fato e foi  
apossada pelo município 
desde meados de 1990. Os 
proprietários propuseram 
a doação com interesse de 
regularizar a área median-
te ação ao município.

cional do Ensino Médio 
(Enem), a partir de 2010, e 
ter obtido média superior a 
450 pontos na prova obje-
tiva, além de não ter zera-
do a redação. Podem par-
ticipar pessoas com renda 
familiar per capita de até 
três salários-mínimos.
Os cadastos devem ser 
feitos pela página do Fies 
Seleção, sistema que vai 
gerenciar a ocupação das 
vagas. Em seguida, o can-
didato tem até dois dias 
úteis para concluir a inscri-
ção no site do Sistema In-
formatizado do Fies (Sis-
Fies). Após esse processo, 
o candidato precisa com-
provar em até cinco dias 
que se enquadra nos requi-
sitos para concorrer à vaga 
na Comissão Permanente 
de Supervisão e Acompa-
nhamento (CPSA).
O Ministério da Educação 
ainda reforçou na publica-
ção que os acordos firma-
dos para o financiamento 
estudantil nesta chamada 
só serão válidos para este 
semestre. Fonte: MEC 

dem ser obtidas pelo 
e-mail adrenarun.cara-
gua@gmail.com ou na 
Fanpage www.facebook.
com/adrenarun13.
Programação da 4ª Corrida 
e Caminhada Adrena Run
Dia 20 de agosto (sábado)
16h às 19h – Guarda-volu-
me e montagem das tendas
19h – Largada Adrena Run 
kids 
19h45 – Aquecimento
20h – Largada da prova de 
12 Km
20h10 – Largada da prova 
de 6 km e caminhada de 3 
km
21h45 – Premiação
23h – Encerramento     
Local: Alameda José 
Francesconi – Porto Novo 
(próximo ao Centro de 
Eventos do Litoral Norte)
*Programação sujeita a al-
terações 

aos pacientes de todas as 
idades que lá se encon-
tram. Atualmente, a ONG 
possui 44 voluntários em 
ação e visita regularmen-
te os hospitais Regional e 
Universitário.
Para se tornar um “planto-
neiro” e poder visitar hos-
pitais é necessário passar 
por 12 meses de formação, 
em encontros quinzenais 
aos domingos. As oficinas 
tem o intuito de ensinar e 
treinar noções de improvi-
sação cênica, maquiagem, 
figurino, composição de 
personagem, conscienti-
zação sobre higienização e 
a rotina do ambiente hos-
pitalar. E mesmo depois 
de formados, os membros 
continuam em treinamento 
para aperfeiçoamento con-
tínuo.
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Curiosidades

Pelo dia em que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador (a)
 
Humor

Uma loira entra numa loja e pergunta:
- Quanto custa essa televisão?
E o atendente responde:
- Nós não vendemos nada para loiras.
Passando alguns dias, ela volta com uma peruca preta e diz:
- Moço, quanto custa essa televisão?
E o empregado, novamente diz:
- Não vendemos nada para loiras.
Ela fica aborrecida e pergunta:
- Como é que o senhor descobriu que eu sou loira?
- É porque isso não é televisão. Isso é um forno de microondas.
***
Uma loira entra numa livraria e foi direta à secção de livros de auto-ajuda e logo 
encontra um livro com um título que lhe agradou muito: “Resolva todos os seus 
problemas”, era o título do livro. Como ainda estava em dúvida, perguntou ao bal-
conista:
- Por favor, moço, este livro resolve todos os meus problemas?
- Todos eu acho que não. Digamos que ele resolva a metade dos seus problemas.
E ela muito inteligente, logo acrescentou:
- Bem, sendo assim, então eu vou levar dois!
***
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que é que a sua fotografia está fazendo no painel da 
agência matrimonial, diz?
- Ah! Querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você lembra?

Mensagens

Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequenino, com um bom pen-
samento, você o preenche de uma energia que beneficiará você de uma forma ou 
de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se 
voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça 
tudo com sentido nobre, bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber essas 
mesmas coisas de volta na vida, o que ocorrerá no momento que delas mais neces-
sitar. No chão, como na vida, colhe-se o que se planta, Todo bem ou todo mal que 
você faz para os outros, acredite, você estará fazendo para você mesmo. 
***
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem do comportamento e ações de ou-
tras pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas 
porque no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos 
nós sabemos que não poderemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi, um dia, a visão radical de indivíduos que tive-
ram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam era verdadeiro, 
ao invés de aceitar as crenças comuns de sua época. Isto é de forma básica a única 
coragem exigida de nós: ter coragem para o mais estranho, mais singular e mais 
inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.

Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.

Confiança não se impõe, confiança conquista-se.

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele pode ser seu.
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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.
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das Letras.
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Embraer e Sindicato se  
reúnem para discurtir PDV 

na empresa

 A Embraer e o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos se 
reuniram nesta sexta-fei-
ra (12) para dar continui-
dade às discussões sobre 
os planos da empresa em 
abrir um Programa de De-
missão Voluntária (PDV) 
em suas fábricas de todo o 
Brasil.
 Na reunião, a Em-
braer não deu qualquer in-
formação sobre a meta de 
adesão ao PDV ou quais 
os benefícios a serem 
oferecidos para os traba-
lhadores. A empresa foi 
representada pelo diretor 
de Relações Trabalhistas e 
Sindicais, Eugênio Calil, e 
o Sindicato foi representa-
do pelo vice-presidente li-
cenciado, Herbert Claros.
 No encontro, Her-
bert afirmou que não con-
corda com medidas que 
penalizem os trabalhado-
res. Com as demissões e 
outras medidas anuncia-
das, a Embraer quer eco-
nomizar US$ 200 milhões.
 Este é mesmo va-
lor provisionado pela em-
presa para pagamento de 
uma possível multa refe-
rente ao caso de propina 
que está sendo investigado 
pelo Ministério Público 
Federal do Rio de Janei-
ro e denunciado em 2010 
pelo Departamento de Jus-
tiça do governo dos Esta-
dos Unidos.
 Segundo o Sindi-

cato, o provisionamento 
de US$ 200 milhões está 
registrado no balanço do 
2º trimestre deste ano, pu-
blicado pela Embraer. “A 
verdade é que a Embraer 
não está passando por pro-
blemas de produção. Ao 
demitir trabalhadores, a 
empresa quer resolver um 
problema de caixa criado 
por ela própria. Por isso, 
insistimos em defender a 
estabilidade no emprego 
para todos os trabalhado-
res”, afirma Herbert.
 Outro lado
De acordo com a Embra-
er, as negociações prosse-
guiram e uma nova reu-
nião será agendada para 
a próxima semana. Até o 
momento, nenhuma defi-
nição sobre o PDV foi to-
mada. Todas as definições 
relativas ao plano - como 
elegibilidade, benefícios, 
prazos e processo de apli-
cação - estão ainda sendo 
estudadas e serão divul-
gadas ao término desse 
processo, que pode levar 
algumas semanas. Essas 
conversas que estão sendo 
realizadas pela Embraer 
com os diversos sindica-
tos representativos de seus 
empregados evidenciam 
a transparência com que 
a Empresa está tratando o 
tema visando a superação 
deste momento.
 E a Embraer escla-
rece que não há qualquer 
relação entre a economia 

de US$ 200 milhões anu-
ais prevista com as medi-
das de redução de custos 
e o provisionamento rea-
lizado no último trimes-
tre. Apenas para ilustrar: 
essa economia de US$ 
200 milhões almejada 
pela empresa é em custos 
recorrentes - ou seja, que 
incidem ano após ano. Já o 
valor do provisionamento 
- que é apenas uma reser-
va, ainda sujeita à nego-
ciação em andamento com 
as autoridades americanas 
- só será desembolsado se 
o acordo for concluído e o 
valor confirmado, e será 
pago apenas uma única 
vez. Ou seja: são grande-
zas financeiras de ordem 
completamente diversa. 
Quem tenta relacionar os 
dois temas o faz por evi-
dente desconhecimento ou 
má-fé.
 C o n f o r m e  
informado pela Empre-
sa na segunda-feira (8), 
a adoção de medidas de 
redução de custos, entre 
elas o Plano de Demissões 
Voluntárias (PDV), ocor-
re em razão do cenário 
desafiador observado no 
mercado aeroespacial glo-
bal, que levou a Embraer 
a reduzir suas estimativas 
de entregas e de resulta-
dos para o ano, conforme 
detalhado na divulgação 
de resultados do segundo 
trimestre, no último dia 29 
de julho.
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Agosto é o mês que mais as 
pessoas mais se divorciam

Se maio é o mês das noi-
vas, agosto pode ser consi-
derado o mês do divorcia-
do. Segundo estatísticas 
do Colégio Notarial do 
Brasil (CNB), entidade 
que congrega os cartórios 
de notas, dobram a chan-
ces das pessoas se divor-
ciarem nessa época do ano 
se comparadas ao mês de 
janeiro, período com me-
nos atos formalizados. 
Ainda de acordo com a as-
sociação, as chances de os 
casais romperem o casa-
mento aumentam 19% no 
segundo semestre do ano.
“Levamos em considera-
ção os atos praticados des-
de 2007, ano em que foi 
instituída a Lei n° 11.441, 
que permitiu a realização 
de inventários, partilhas, 
separações e divórcios 
nos cartórios de notas. A 
normativa facilitou a rom-
pimento dos casais e des-
burocratizou a vida de mi-
lhares de pessoas”, afirma 
o presidente da seccional 
de São Paulo do CNB, An-
drey Guimarães Duarte.
Os dados da pesquisa fo-
ram retirados da Central 
Notarial de Serviços Ele-
trônicos Compartilhados 
(Censec), base de dados 
com informações sobre 
existência de testamentos, 
procurações e escrituras 
públicas de qualquer natu-
reza, inclusive separações, 
divórcios e inventários la-
vradas em todos os cartó-
rios do Brasil.
Mais rápido, sem burocra-
cia
Nos cartórios de notas, os 
procedimentos são realiza-
dos de forma ágil e com a 
mesma segurança jurídica 
do Judiciário. Se não hou-
ver bens a partilhar, um 

divórcio pode ser resolvi-
do em poucas horas, caso 
as partes apresentem todos 
os documentos necessá-
rios para a prática do ato 
e estejam assessoradas por 
um advogado.
Podem se divorciar em um 
tabelionato de notas os ca-
sais sem filhos menores ou 
incapazes e também aque-
les com filhos menores em 
que questões como pensão, 
guarda e visitas estejam 
previamente resolvidas no 
âmbito judicial. Também 
é necessário que não haja 
litígio entre o casal.
10 motivos para fazer o di-
vórcio extrajudicial
1. Celeridade
O procedimento é mais rá-
pido, mais prático e menos 
burocrático do que o judi-
cial.
2. Economia
O divórcio extrajudicial 
tem custo baixo e preço ta-
belado por lei estadual.
3. Consensualidade
O casal deve estar de co-
mum acordo quanto ao di-
vórcio e não pode ter filhos 
menores ou incapazes, 
salvo se já tiver resolvido 
previamente em juízo as 
questões a eles relativas.
4. Efetividade
A escritura de divórcio 
dispensa homologação 
judicial e constitui título 
hábil para transferir bens 
móveis, imóveis, bem 
como para alterar o estado 
civil no cartório compe-
tente.
5. Flexibilidade
É possível estabelecer o 
pagamento de pensão ali-
mentícia, definir a retoma-
da do uso do nome de sol-
teiro e fazer a partilha dos 
bens através da escritura 
pública.

6. Conforto
A escritura pública pode 
ser assinada em cartório 
ou em outro local escolhi-
do pelas partes, gerando 
maior comodidade e pri-
vacidade ao momento.
7. Imparcialidade
O tabelião de notas atua 
como conselheiro impar-
cial das partes mas a lei 
exige também a participa-
ção de advogado no proce-
dimento extrajudicial.
8. Comodidade
A escritura de divórcio 
dispensa a necessidade de 
homologação prévia do 
recolhimento de impostos 
pela Fazenda Estadual.
9. Liberdade
É livre a escolha do tabe-
lião de notas qualquer que 
seja o domicílio do casal 
ou o local de situação dos 
bens a eles pertencentes.
10. Sustentabilidade
O divórcio extrajudicial 
gera economia de tempo, 
de energia e de papel, con-
tribuindo para a diminui-
ção do número de proces-
sos no Judiciário.
O que é o Colégio Nota-
rial do Brasil – Seção São 
Paulo
O Colégio Notarial do 
Brasil – Seção São Paulo 
(CNB/SP) é uma das mais 
antigas entidades repre-
sentativas da atividade de 
cartórios no Brasil. Fun-
dado em 1951, o CNB/SP 
se concentra na busca do 
idealismo e do enfrenta-
mento de questões relati-
vas à classe notarial, sem 
se descuidar do cumpri-
mento de sua função so-
cial e da compreensão da 
importância da atividade 
notarial pela sociedade.  
Para saber mais: www.
cnbsp.org.br.

Fechamento de vagas no 
comércio de Taubaté atingi 
o pior patamar desde 2013

 O fechamento de 
vagas no comércio de 
Taubaté teve o pior pata-
mar desde 2013, segundo 
informações do Sincovat 
(Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté).
 A informação está 
em um estudo que anali-
sa o mercado de trabalho 
taubateano no primeiro  
semestre do ano, com in-
formações sobre o porte 
dos estabelecimentos que 
eliminaram vagas formais 
e o perfil dos trabalhado-
res dispensados.
 O primeiro  
semestre de 2016 foi de 
retração no mercado de 
trabalho formal, de acor-
do com balanço inédito 

que será apresentado na 
próxima sexta-feira, dia 
19, durante reunião da Co-
ordenadoria Sindical Sul 
(CSS), órgão de trabalho 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP).
 O levantamento 
mostra, entre outros fa-
tos, que o fechamento de  
vagas nos estabelecimen-
tos comerciais do municí-
pio atingiu o pior patamar 
desde 2013, quando com-
parado o mesmo período. 
Assim como ocorreu em 
2015, as maiores perdas 
foram registradas no va-
rejo de vestuário, tecido e 
calçados.

 Como consequên-
cia, a ocupação de ven-
dedor foi uma das que 
mais sofreu com a elimi-
nação de postos formais. 
Os dados apontam ainda 
o porte das empresas que  
reduziram seus quadros 
de funcionários e o perfil 
dos trabalhadores dispen-
sados.
 O estudo, reali-
zado pela FecomercioSP,  
permitirá que os empresá-
rios taubateanos tracem es-
tratégias voltadas à amplia-
ção da oferta de empregos. 
 O detalhamen-
to dos números será feito 
por Jaime Vasconcellos,  
assessor econômico da  
Federação.

Os anos 90 estão de volta
Ao menos para os videogames

Os anos 90 voltaram. A 
época mais icônica da cul-
tura gamer parece ser o 
tema que deve definir a in-
dústria de videogames nos 
próximos anos. Quem foi 
criança ou adolescente du-
rante a década que encer-
rou o século passado, con-
viveu com muitos ícones 
históricos dos videoga-
mes. Foi um tempo onde 
mais se difundiu o acesso 
a jogos no país, e quando 
nasceram ou se populari-
zaram algumas figuras que 
marcaram a cara dos jogos 
para sempre.
Aparentemente, quase vin-
te anos depois, esses mes-
mos ícones parecem estar 
voltando, e estão trazendo 
consoles com eles. A nos-
talgia é a regra do negócio 
no mundo dos jogos digi-
tais.
A jogada é inteligente. 
Apostar no sentimento da 
geração que cresceu com 
uma faceta de cultura que 
nem sempre pode aprovei-
tar por serem crianças e 
não terem dinheiro. Hoje, 
essas crianças são adul-
tos, financeiramente inde-
pendentes e detentores do 
poder aquisitivo que está 
sendo contagiado pelo res-
surgimento dos ícones de 
seu passado.
Buscando o lucro do futu-
ro e do presente, as desen-

volvedoras estão olhando 
para o passado, e reviven-
do seus maiores acertos. 
Essa mensagem ficou cla-
ra durante diversos pai-
néis da E3 2016. Novas 
versões de jogos antigos, 
e até consoles, ganharam 
destaque e estão chegando 
com tudo para mais uma 
vez tomar o mercado.
A Nintendo parece ser a 
cabeça, ou ao menos a 
mais ousada, das empresas 
a embarcarem nessa onda, 
trazendo de volta o NES, 
que vendeu mais de 60 mi-
lhões de unidades em sua 
época, em uma versão co-
memorativa, em miniatu-
ra, o NES Classic Edition.
O console estará disponí-
vel lá fora a partir de 11 
de novembro e virá com 
jogos clássicos embutidos, 
como Super Mario Bros, 
1.2 e 3, Final Fantasy e 
Pac-Man. Mas não é a toa 
que a empresa está na van-
guarda desse movimento 
nostálgico.
Eles já deixaram claro que 
não pretendem competir 
na corrida dos gráficos, 
anos atrás. O resultado é 
que sempre vem inovando 
através de outros concei-
tos, como a jogabilidade 
que mudou o mundo quan-
do o Wii foi lançado. Ape-
sar da posição dianteira, a 
Nintendo não é a única.

O tão amado Crash Ban-
dicoot deve retornar ao 
Playstation 4, com versões 
remasterizadas dos jogos 
antigos e possíveis jogos 
novos, além do clássico da 
Sega, Sonic, estar de volta 
às origens em um jogo de 
plataforma 2D.
No ano passado, a Micro-
soft já havia anunciado que 
o Xbox One seria compa-
tível com jogos do, agora 
antigo e nostálgico, Xbox 
360. E a própria Nintendo 
anunciou o remaster de Fi-
nal Fantasy VII, tão ama-
do pelos fãs noventistas.
Enquanto algumas empre-
sas correm atrás da reali-
dade virtual, uma grande 
fatia do mercado busca 
abraçar o passado. Poke-
mon Go está ai para mos-
trar o peso da nostalgia, 
literalmente parando cida-
des.
É interessante ficar de olho 
no mercado. Muitas ideias 
boas estão voltando à pau-
ta, e o poder aquisitivo está 
nas mãos de uma geração 
que amou sua infância, de 
tal modo que a nostalgia é 
um dos pilares da cultura 
nerd e gamer da atualidade 
- e cada vez mais conquis-
ta o status da própria cul-
tura pop. Bem vindo aos 
anos 90! De novo.
João Mendes é Diretor de 
Operações da UZ Games.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de li-
citação na modalidade Pregão N°038/2016 – Exclusiva para Micro Empresa e Empresa 
de Pequeno Porte - Objeto: Registro de Preços para aquisição de dieta nutricionalmente 
completa para nutrição enteral ou oral. Data da realização: 30/08/2016 às 10:00hs. Lo-
cal da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Parai-
tinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADM. MUN. 
N° 153/2016 – CHAMADA PÚBLICA N° 006/2016. No dia 15 de Agosto de 2016, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, ADJUDICOU E HO-
MOLOGOU os itens da Chamada Pública em epígrafe, referente à aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar, aos fornecedores conforme segue: 
PRODUTORES COM CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA: Elenice Aparecida da Mota 
Santos, R$ 567,50 (produtor orgânico acréscimo de 20%) totalizando: R$ 681,00.  
Maria Rosangela Rangel dos Santos, R$ 1.843,00 (produtor orgânico acréscimo de 
20%) totalizando: R$ 2.211,60. Valdir Rodrigues de Moura, R$ 3.467,90 (produtor 
orgânico acréscimo de 20%) totalizando: R$4.161,48. Leonardo Poloni Dantas, R$ 
1.026,00 (produtor orgânico acréscimo de 20%) totalizando: R$1.231,20. Nair de 
Fátima Paulista da Mota, R$ 5.815,80 (produtor orgânico acréscimo de 20%) to-
talizando: R$6.978,96. Maria Aparecida Teodoro dos Santos, R$767,40 (produtor 
orgânico acréscimo de 20%) totalizando: R$ 920,88. GRUPO FORMAL: COOPE-
RATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA - COAPVALE, com sede à 
Rodovia Oswaldo Cruz, S/N, Km 35, Bairro Mato Dentro em São Luiz do Paraitin-
ga, CEP 12140-000, inscrita no CNPJ: 17.833.277/0001-06 representado por Paulo 
Anselmo Lingiardi (Coapvale) R$ 31.345,30. GRUPO INFORMAL: Sebastião Bispo 
de Oliveira R$ 3.472,50. Sebastião Bispo de Oliveira R$ 3.472,50. Johnatan Bispo de 
Oliveira R$ 3.660,00.

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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ABC Transportes  
inaugura nova linha de  
ônibus em Tremembé

Comércio no Dia dos Pais 
têm pior desempenho desde 

2005 segundo Serasa

Linha Campos do Conde 
ligará os bairros Jardim 
Santana e Bica da Gló-
ria ao centro. Reforçan-
do o compromisso com a 
qualidade e eficiência, a 
ABC Transportes acaba de 
inaugurar uma nova linha 
circular no município de 
Tremembé. A linha Cam-
pos do Conde entrou em 
operação em 13 de agos-
to e ligará os bairros do 
Jardim Santana e Bica da 
Glória à região central. A 
nova linha suprirá a de-
manda de passageiros que 
estiverem nos bairros Jar-
dim Santana, Parque Nos-
sa Senhora da Glória, Jar-
dim dos Eucaliptos e Vila 
Santo Antônio e precisam 
se deslocar até a rodoviá-
ria de Tremembé, Bica da 
Glória, Benvirá e Rua Ma-

As vendas no comércio 
para o Dia dos Pais tiveram 
o pior desempenho desde 
2005, quando o indicador 
de avaliação foi criado, de 
acordo com a empresa de 
análise de informações de 
crédito Serasa Experian.
Segundo o Serasa, as ven-
das caíram 51% no perío-
do entre 3 e 9 de agosto, 

ria do Carmo, com acesso 
à linha Velha. 
O trajeto contemplado 
também se aplica para o 
sentido inverso, funcio-
nando em sistema de ope-
ração circular. “Todas as 
medidas implantadas pela 
ABC Transportes visam o 
aprimoramento constan-
te da operação, com foco 
sempre no conforto e ne-
cessidades do usuário. A 
nova linha irá suprir uma 
demanda que vinha cres-
cendo na cidade”, afirma 
Manoel Adair, diretor exe-
cutivo da ABC Transpor-
tes. 
Serviço: Para mais in-
formações sobre a nova 
linha ou o sistema opera-
cional da ABC Transpor-
tes, entre em contato pelo 
telefone 0800 744 8888. 

em comparação a 2015. Já 
no final de semana do Dia 
dos Pais, houve queda de 
8,7% em todo o país na 
comparação com o final de 
semana equivalente do ano 
anterior. “O crédito mais 
caro e escasso contribuiu 
para o desempenho nega-
tivo desta que é primeira 
dada comemorativa do va-

Sobre a ABC Transpor-
tes: A ABC Transportes é 
uma empresa do ramo de 
transporte coletivo presen-
te em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté 
e uma entre Caçapava e 
Tremembé. Para isso, con-
ta com uma frota de 108 
veículos. Seu sistema de 
bilhetagem eletrônica está 
entre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certifica-
do ISO 9001:2008.

rejo nacional do segundo 
semestre”, disse o Serasa 
em nota. Apenas na cida-
de de São Paulo, as ven-
das caíram 4,7% durante a 
semana do Dias dos Pais, 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. No 
fim de semana, a queda foi 
de ,9% na mesma base de 
comparação.

Escolinhas de esportes 
de Ilhabela estão com 
vagas para diversas 

modalidades

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, in-
forma que há vagas em 
aberto para diversas mo-
dalidades esportivas nas 
escolinhas do município. 
As vagas são para: capo-
eira, jiu jitsu e taekwondo 
(a partir dos 4 anos); fute-
bol, futsal e handebol (a 
partir dos 6 anos); vôlei e 
vôlei de praia (a partir dos 
12 anos); natação e hidro-
ginástica (a partir dos 6 
anos, com lista de espera).
 As aulas são reali-
zadas nos núcleos esporti-
vos da Praia Grande, Barra 
Velha (PEII), Perequê, Ita-
quanduba, Saco da Capela 

e Armação, de segunda a 
sexta-feira. Já as turmas 
para as aulas de natação 
são de segunda a sábado.
 Os menores inte-
ressados em participar das 
escolinhas esportivas de-
verão se inscrever na sede 
da Secretaria de Esportes, 
que fica no PEII da Bar-
ra Velha, acompanhados 
do responsável e munidos 
de declaração da unidade 
escolar, exame médico, 
cópia do RG ou RA (Re-
gistro do Aluno) e com-
provante de residência. 
 O endereço do 
PEII é Rua Antônio Carlos 
da Fé, 523.
 Escolas de Vela

A escola de vela “Lars 
Grael” também tem vagas 
em aberto.Os interessados 
devem ir até a escola, que 
fica na Praia do Pequeá 
(antigo campo de aviação), 
acompanhado do respon-
sável, ter entre 8 e 15 anos 
de idade. A documentação 
exigida: cópia do compro-
vante de residência, cópia 
do RG ou da certidão de 
nascimento, declaração 
escolar, 1 foto 3×4, exa-
me médico e cópia do RG 
e CPF do responsável. A 
escola de vela “Eduardo 
Morando Espiaut” (Praia 
do Curral) está com todas 
as vagas preenchidas, num 
total de 80 alunos.

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

O Trabalhador de Ca-
raguatatuba (PAT) dis-
ponibiliza nesta semana  
nova relação de postos 
de trabalho em oferta no 
município. O interessado 
deve apresentar os do-
cumentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.  
A agência de empregos 
lembra que as vagas apre-
sentam exigências de acor-
do com a atividade preten-

dida, entre elas, itens como 
escolaridade e experiência 
na área. O PAT também 
comunica que as vagas 
pode sofrer variações des-
de que algumas ofertas 
cheguem ao limite máxi-
mo de encaminhamentos,  
ou ainda, em caso de en-
cerramento pelos em-
pregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT 
de Caraguá está loca-
lizado na Rua Tauba-

té, 520, bairro Sumaré.  
O telefone é (12) 3882-5211 
Confira as vagas do PAT:  
Auxiliar de crédito, Car-
pinteiro, Churrasquei-
ro, Confeiteiro, Cozi-
nheiro geral, Estagiário 
de corretor de imóveis, 
Eletricista, Encanador, 
Esteticista, Estoquista, 
Farmacêutico, Ferreiro ar-
mador, Jardineiro, La-
boratorista de concreto, 
Mecânico de refrigeração, 
Motorista carreteiro, Ope-
rador de retro-escavadei-
ra, Padeiro, Passadeira,  
Pedreiro, Pintor de alvena-
ria, Pizzaiolo, Serralheiro, 
Servente, Técnico em ce-
lular, Técnico em manu-
tenção eletrônica e Técni-
co em nutrição.

Donos de veículos com placas terminadas em 5 ou 6 devem 
fazer o licenciamento no mês de agosto

Serviço custa R$ 80,07 e 
pode ser feito eletronica-
mente, no internet banking 
ou caixas das agências 
bancárias, com entrega do 
documento pelos Correios 
ao custo de R$ 11
Proprietários de veículos 
com placas terminadas 
em 5 ou 6 devem realizar 
o licenciamento obrigató-
rio do exercício 2016 du-
rante o mês de agosto. O 
serviço tem taxa única de 
R$ 80,07 para todos os ti-
pos de veículos e pode ser 
feito de forma eletrônica 
via sistema bancário, com 
entrega do Certificado de 

Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios. Para fazer o li-
cenciamento eletrônico 
basta pagar a taxa direta-
mente nos caixas eletrô-
nicos ou internet banking 
por meio do número do 
Registro Nacional de Ve-
ículos Automotores (Re-
navam) e mais R$ 11 para 
receber o documento em 
casa. É preciso quitar pos-
síveis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas 
para licenciar o veículo. 
Os bancos credenciados 
para o serviço são Banco 
do Brasil, Bancoob, Bra-

desco, Caixa Econômica 
Federal, Citibank, HSBC, 
Itaú, Mercantil do Brasil, 
Safra e Santander, além 
das casas lotéricas. 
Os Correios entregam o 
CRLV em até sete dias 
úteis após a emissão do 
documento, que é feita 
automaticamente pelo De-
tran.SP a partir do momen-
to que o sistema bancário 
confirma o pagamento. 
  Para conseguir receber 
o documento até o fim do 
mês, é recomendável que 
o motorista não deixe para 
licenciar na última hora. 
Além disso, é preciso estar 

com o endereço de cadas-
tro do veículo atualizado, 
pois é para ele que o certi-
ficado é encaminhado.   
Quem optar pelo licencia-
mento presencial deve ir à 
unidade do Detran.SP da 
cidade de registro do veí-
culo ou em qualquer posto 
Poupatempo com o com-
provante de pagamento e 
um documento de identi-
ficação. O passo a passo 
completo está disponível 
no portal www.detran.sp.
gov.br, na área “Veículos”. 
Fique de olho – O moto-
rista pode acompanhar a 
entrega do licenciamento 

pelo portal www.detran.
sp.gov.br, em “Serviços 
online” > ”Acompanhe 
serviços do Detran.SP”. 
A página fornece o códi-
go de rastreamento (A.R.) 
do documento junto aos 
Correios. Veículos com 
placas finais 5 ou 6 que 
não forem licenciados até 
o fim de agosto estarão 
em situação irregular caso 
circulem a partir de 1º de 
setembro. Segundo esta-
belece o artigo 230 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB), conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-

ma, passível de multa no 
valor de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário, 
além de apreensão e remo-
ção do veículo a um pátio. 
É importante ressaltar que 
não basta pagar a taxa. É 
preciso portar o CRLV 
atualizado para circular 
com o veículo. Quem for 
flagrado dirigindo sem o 
documento, ainda que o li-
cenciamento esteja em dia, 
é multado em R$ 53,20, 
recebe três pontos na car-
teira e tem o veículo retido 
até que o CRLV seja apre-
sentado. 


