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Pega-Tudo estará na  
região do Andrade em

Pindamonhangaba

A equipe do Pega-Tudo 
estará nos bairros An-
drade, Carangola e Vila 
Cuia, de 16 a 19 de maio, 
retirando o entulho que 
os moradores retirarem 
de seus quintais e de-
positarem nas calçadas.
 Todo o entulho depo-
sitado nas calçadas e 

terrenos fora do perío-
do do Pega-tudo acarreta 
em multa. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba solici-
ta o apoio da população 
para que siga correta-
mente a programação do 
Pega-tudo e denun-
cie quem jogar lixo ou 
entulho em locais não 

apropriados. O disk de-
núncia é o 3644-5200.
O Pega-tudo é um 
grande aliado da 
população na limpeza da 
cidade, inclusive atua eli-
minando criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

Equipe Juvenil de  
Ginástica Rítmica de  
Taubaté treina para  

Copa São Paulo

Em apenas um mês, 
Taubaté recebe duas  

categorias da Seleção 
Brasileira de Handebol

A Equipe Juvenil de Gi-
nástica Rítmica de Tauba-
té treina para a Copa São 
Paulo da modalidade, rea-
lizada pela Federação Pau-
lista, que acontece nos dias 

Seleção Brasileira Júnior 
de Handebol Feminino 
chega a Taubaté neste do-
mingo, dia 22, para pre-
paração do Mundial da 
Rússia, entre os dias 3 e 
15 de julho. O seleciona-
do fará treinos e amisto-
sos no ginásio do Eme-
cal. A entrada é gratuita.
Na segunda-feira, dia 23, 

28 e 29 de maio a partir das 
9h, com 250 atletas federa-
dos e não federados do Es-
tado de São Paulo, valendo 
classificação para o tor-
neio regional do Sudeste.

às 16h, o técnico da equi-
pe, Daniel Soares, faz 
uma palestra com o tema 
“Transição do Treinamen-
to Escolar para o Trei-
namento Competitivo”, 
no ginásio do Emecal. O 
evento também é aber-
to ao público e gratuito.
A seleção ainda irá visi-
tar as unidades do pro-

A equipe da treinado-
ra Renata Enrietti reúne 
meninas de 13 a 15 anos, 
que treinam diariamen-
te das 16h às 20h, no Gi-
násio Monteiro Lobato.

jeto Handebol Educação 
para passar experiências 
e realidade aos alunos.
É a segunda vez este mês 
que Taubaté recebe uma 
seleção da Confederação 
Brasileira de Handebol. 
A categoria juvenil tam-
bém esteve na cidade para 
sua preparação e foi em-
bora na semana passada.

Caraguá vacina mais de
80% do grupo prioritário  

contra a gripe
Desde o início da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação Contra a Gripe até 
hoje (12/5/2016), Caraguá 
imunizou 19.134 pessoas, 
o equivalente a 85,04% 
do público alvo preco-
nizado pelo Estado. Ao 
todo, pela meta estadual, 
80% do grupo prioritá-
rio devem ser imunizados 
em todas as Unidades 
Básicas de Saúde e no 
Centro de Especialidades 
Médicas, Odontológicas 
e de Reabilitação “Ma-
dre Teresa de Calcutá”.
Com exceção das gestan-
tes, todos os demais gru-
pos já estão com cobertu-
ra vacinal acima da meta: 
foram 5.537 crianças 
(80,89%); 2.168 trabalha-
dores da saúde (84,39%); 
196 puérperas (98,49%) e 
10.444 idosos (89,45%). 
Foram 781 gestantes imu-

nizadas, que representam 
64,49% deste segmento.
Este ano, a vacina trivalen-
te protege contra os vírus 
H1N1, H3N3 e Influenza 
B. Os grupos de risco que 
participam da campanha 
são idosos acima de 60 
anos, crianças entre seis 
meses a menores de quatro 
anos, 11 meses e 29 dias, 
gestantes em qualquer ida-
de, puérperas (até 45 dias 
após o parto) e trabalha-
dores da área da saúde.
Cuidados e Síntomas – 
Mesmo com a vacina, os 
cuidados contra a prolife-
ração do vírus H1N1 de-
vem ser mantidos. Como, 
por exemplo, lavar sempre 
as mãos com água e sa-
bão ou com álcool; evitar 
levar as mãos aos olhos, 
ao nariz e à boca; cobrir a 
boca quando for tossir ou 
espirrar e sempre ter em 

mãos um frasco de álco-
ol gel para higienização.
Os principais sintomas da 
Gripe A são Febre alta, 
tosse, dor muscular, dor de 
cabeça, dor de garganta, 
coriza e irritação nos olhos 
e nos ouvidos. Para o tra-
tamento é necessário mui-
to repouso, beber líquido, 
evitar álcool e cigarro. 
Medicamentos como o pa-
racetamol podem ser usa-
dos para combater febre 
e dores, em casos graves 
ou, em grupos de risco, 
pode ser recomendado 
medicamento antiviral.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, até o dia 
12 de maio deste ano, 
houve 42 notificações de 
Gripe H1N1. Deste nú-
mero, seis foram nega-
tivos, quatro positivos 
(incluindo um óbito) e 32 
estão em investigação.

Pamo Quiririm fecha 
para reforma

O Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) Quiririm será 
fechado na próxima sex-
ta-feira, dia 20 de maio, 
para reforma do pré-
dio e adequação da mo-
bília e equipamentos.

A partir do dia 23, todo o 
atendimento médico, de 
enfermagem e a aplicação 
de vacinas passará a ser re-
alizado no Pamo Bonfim, 
localizado à rua Juta Fabril, 
nº 29, bairro do Bonfim.
As obras devem durar en-

tre 90 e 120 dias e fazem 
parte da reestruturação da 
rede de saúde de Taubaté. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Atenção Bási-
ca pelos telefones (12) 
3629-4014 e 3624-5008.
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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.

EXPEDIENTE

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 16/05/2016 e 17/05/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 11, Termo nº 6291
Faço saber que pretendem se casar DANILO DA COSTA PIRES COELHO e NATHÁLIA AUGUSTA 
DOS SANTOS FRANCH, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 11 de setembro de 1993, de profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, residente na Rua Benedito de Paula, nº 337, Parque Novo Mundo, 
nesta cidade, filho de AVELINO PEREIRA COELHO, de 47 anos, nascido na data de 27 de fevereiro de 
1969 e de GISELE DA COSTA PIRES, de 42 anos, nascida na data de 21 de janeiro de 1974, residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida a 7 de 
outubro de 1993, de profissão operadora de caixa, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do 
contraente, filha de LUIZ EDUARDO ALVARENGA FRANCH, falecido em Tremembé/SP na data de 22 
de novembro de 2000 e de REGINA CÉLIA DOS SANTOS FRANCH, de 48 anos, nascida na data de 28 
de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Lorena/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e na 
imprensa local desta cidade. Tremembé, 17/05/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 12, Termo nº 6292
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ FRANCISCO MENDES e CAMILA FERREIRA MATIAS, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 14 de dezembro de 1984, de profissão operador, estado 
civil solteiro, residente na Rua Onze, nº 124, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de ADILSON PAULO 
MENDES, de 52 anos, nascido na data de 3 de junho de 1963 e de MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
MENDES, de 51 anos, nascida na data de 6 de maio de 1965, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida a 17 de junho de 1988, de profissão 
balconista, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIA FERREI-
RA MATIAS, de 52 anos, nascida na data de 22 de dezembro de 1963, residente e domiciliada Tremembé/
SP, natural de Itapipoca/CE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 17/05/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 12, Termo nº 6293
Faço saber que pretendem se casar LUIZ RICARDO CORRÊA e LIDIANA ÁLVARES ROCHA, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 27 de agosto de 1990, de profissão separador de carga, estado civil 
solteiro, residente na Rua Passa Quatro, nº 736, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de LUIZ DONIZETI 
CORRÊA, de 53 anos, nascido na data de 9 de maio de 1963 e de MARIA CRISTINA ROSA CORRÊA, de 
53 anos, nascida na data de 30 de dezembro de 1962, residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP, 
naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Alta Floresta - MT, nascida a 30 de abril de 1994, de profissão 
estudante, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha de FRANCISCO ROCHA 
NETO, de 66 anos, nascido na data de 5 de abril de 1950, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
de Salto Grande/SP e de MARIA DAS GRAÇAS ALVARES ROCHA, de 58 anos, nascida na data de 6 
de fevereiro de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Cerqueira Cesar/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 17/05/2016.

Espaço Juventude  
oferece cursos de  
inglês e espanhol

em Pinda

O Espaço Juventu-
de está com inscrições 
abertas para cursos de 
inglês e espanhol. São 
oferecidas 30 vagas para 
cada curso para os jovens 
de 15 a 29 anos. As ins-
crições irão durar até as 
vagas serem atingidas 
e as aulas serão realiza-
das na sede do Espaço.
Os interessados po-
dem se inscrever no 
Espaço Juventude, na Av. 
Fortunato Moreira, 355, 
Centro. Para mais infor-
mações, entrar em conta-
to no telefone 3642-9442.
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Atletas de Pinda se  
consagram Campeões 

no Circuito Mares

Taubaté fica com 1º lugar 
na regularização  

fundiária do Estado de 
São Paulo

A equipe Pindense de na-
tação participou da última 
Etapa do Circuito Mares 
2015/2016, que aconte-
ceu no dia 1º de maio, 
em Ilhabela. A competi-
ção foi realizada em qua-
tro etapas, tendo iniciado 
no 2º semestre de 2015.
Pinda foi bem representada 
pelos atletas Angelo José 
da Silva e Renata Garcia 
de Melo, que conquista-

Taubaté foi reconhecida 
pela Associação dos Re-
gistradores Imobiliários de 
São Paulo (ARISP) como 
a 1° cidade a obter o maior 
número de lotes registrados 
do Estado de São Paulo.
Até o momento, por in-
termédio da Prefeitura de 
Taubaté, foram registradas 
33 regularizações no Car-
tório de Registro de Imó-
veis, compreendendo mais 
de 6.000 (seis mil) lotes 
registrados. A regulariza-
ção engloba os conjuntos 
e loteamentos de interesse 
específico: Chácaras Sil-
vestre 0, I, II, III e IV; Chá-
cara Campestre; Chácara 
Guisard; Jd. Das Améri-
cas; Paulo Facci; Cataguá 

ram o 1º lugar no ranking 
geral da competição.
Angelo conquistou o 1º lu-
gar pela categoria Master 
F, atletas de 50 a 54 anos, 
na 4ª Etapa do Circuito, 
totalizando 50 pontos e 
alcançando o 1º lugar no 
ranking geral da competi-
ção. O atleta também par-
ticipa do Circuito Paulista 
de Maratona Aquática e 
é 3º no ranking paulista.

e Champs Elysees Resid.
Quanto aos de interesse 
social, foram regulariza-
dos os seguintes bairros: 
Nova Vida; Jd. Mourisco; 
Taubateguassu; Vila Pros-
peridade; Água Quente I 
e II (Umberto Passarelli); 
Esplanada Santa Terezi-
nha; Parque Piratininga 
(Waldomiro de Carvalho); 
Bardan; Granja Panora-
ma (Fonte Imaculada); 
Itaim; Canuto Borges; 
Pq. Bandeirantes; Belém 
e Maria Canavezi Va-
lério; CDHU (Taubaté 
D) e Jardim América I.
Outros bairros ainda es-
tão em fase de aprovação 
junto ao Cartório: Gui-
do de Araújo Brandão; 

Renata também venceu 
a 4ª etapa, pela categoria 
Master A, atletas de 25 a 
29 anos e finalizou a com-
petição com 50 pontos no 
1º lugar do ranking geral.
Os atletas que representa-
ram a cidade nesta compe-
tição treinam na piscina do 
Centro Esportivo João do 
Pulo e receberam o apoio 
da Prefeitura Municipal 
para participar do evento.

Vila Bela; Jd. América II; 
São Gonçalo I e II; Hércules 
Masson e SEST/SENAT.
Com relação aos loteamen-
tos de interesse específico, 
os moradores já começa-
ram a efetuar o registro 
dos imóveis no Cartório. 
Já os moradores dos con-
juntos habitacionais de 
interesse social, rece-
berão o título de legi-
timação de posse pela 
Prefeitura de Taubaté 
em momento oportuno.
Essa é uma ação da 
atual gestão que visa 
trazer segurança jurídi-
ca, cumprindo fielmen-
te aos atuais benefícios, 
o princípio e a dignida-
de da pessoa humana.

Pinda terá novo
Centro Municipal de 

Educação Infantil

Pindamonhangaba en-
trega, oficialmente, nes-
ta semana, às 15 ho-
ras, um novo Centro 
Municipal de Edu-
cação Infantil.
O prédio, localizado no 
bairro do Lessa, recebeu 
reforma geral e adap-

tação de algumas áreas 
como cozinha e banheiros, 
que foram transformados 
em berçários e sala dos pro-
fessores, trocador e sala de 
banho. O investimento da 
Prefeitura nessa reforma 
foi de cerca de R$ 730 mil.
Além da reforma,

foram construídos: co-
zinha, dispensa, quatro 
banheiros, refeitório, área 
de serviço com depósito 
de material de limpeza, 
vestiário de funcionários, 
abrigo para gás e almoxa-
rifado. A área construída 
está estimada em 220 m².

Campanha do Agasalho 
começa dia 18 de maio 

em Pinda

A Campanha do Agasalho 
2016, em Pindamonhan-
gaba, terá início no dia 
18 de maio. Promovida 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade do município, 
com apoio da Prefeitu-
ra, Sabesp e Exército, a 
campanha traz nova-
mente o tema “Rou-
pa boa, a gente doa”.
Na última quinta-fei-
ra (12), os organizado-
res da campanha se reu-
niram na sede do FSS 
para os últimos ajustes. 
O lançamento da cam-
panha será na Praça 
do Quartel, às 9 horas, 

com a participação das 
instituições parceiras. A 
expectativa dos organi-
zadores é ultrapassar a 
arrecadação do ano passa-
do, de 160 mil agasalhos.
Nos dias 23, 24 e 25 de 
maio, serão realizadas as 
arrecadações nos bairros, 
sendo, respectivamen-
te, no Crispim/Andrade; 
Araretama; e Vila São 
Benedito, Pasin e cen-
tro de Moreira César. 
Além da arrecadação de 
casa em casa, serão dis-
tribuídas caixas no co-
mércio local, em parceria 
com a Acip (Associação 

Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e 
prédios públicos. A or-
ganização solicita que a 
população doe peças em 
bom estado e, se pos-
sível, limpas. Em anos 
anteriores, foi grande o 
número de peças arre-
cadadas e que não pu-
deram ser aproveitadas.
Os agasalhos arrecada-
dos serão repassados pelo 
Fundo Social às insti-
tuições cadastradas no 
CMAS – Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial.  A campanha segui-
rá até o dia 17 de junho. 

Taubaté realiza Fórum Novos Caminhos 
para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Coordenado-
ria Municipal dos Direi-
tos da Pessoa com Defi-
ciência, e o Sesi realizam 
o Fórum Novos Cami-
nhos no dia 18 de maio, 
das 13 às 18h30, no Sesi.
O evento visa apresentar 
informações atuais sobre 
a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de 
trabalho e é uma oportu-
nidade para esclarecimen-
tos, discussões e trocas de 
informações sobre o tema.
O encontro tem como pú-
blico-alvo as pessoas com 
deficiência de Taubaté e 
região e contará com a pre-

sença do Balcão de Empre-
gos, PAT, Banco do Povo, 
Escola Municipal do Tra-
balho e Empresa Maxxi-
miza, para atendimento ao 
público e cadastramento 
de pessoas com deficiência 
interessadas em ingressar 
no mercado de trabalho.
Serão abordados temas 
como “A Lei de Cotas”, 
“Direitos e Deveres da 
Pessoa com Deficiência 
no âmbito da Inclusão no 
Mercado de Trabalho”, 
“Empreendedorismo”, 
“Benefício de Prestação 
Continuada”, “O Espor-
te Enquanto Profissão” e 
“Postura em entrevistas e 

no ambiente de Trabalho”.
Ainda serão apresenta-
dos os serviços muni-
cipais e o Projeto Meu 
Novo Mundo do Sesi. As 
vagas são limitadas e as 
inscrições devem ser fei-
tas pelo site da Prefeitura 
(www.taubate.sp.gov.br). 
As vagas são limitadas 
para 120 pessoas. Os par-
ticipantes deverão contri-
buir com um kg de açúcar 
ou café que serão doados 
para a APAE de Taubaté.
O Sesi fica na Av. Vo-
luntário Benedito Ser-
gio n.701 – Estiva. Mais 
informações pelo tele-
fone: (12) 2125-4770.

Polo da Beleza abre 120 vagas 
para cursos gratuitos em Taubaté

O Polo da Beleza, promo-
vido pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) abrirá esta sema-
na 120 novas vagas para 
cinco cursos gratuitos. 
No dia 18, as vagas 
são exclusivas para no-
vos alunos, que nunca 
frequentaram o Polo, e 
no dia 19, para qualquer 
munícipe interessado.
Na última semana 
foram preenchidas 60 va-
gas para Assistente de 

Cabeleireiro. Agora, as 
oportunidades são: 20 va-
gas para Depilação; 40 
vagas para Designer de 
Sobrancelha; 40 vagas 
para Maquiagem; 20 va-
gas para Manicure e 20 
vagas para 
Unhas Artísticas.
As vagas serão distribuí-
das por período, com au-
las segunda, quarta e sex-
ta, das 8h às 11h20 e das 
13h30 às 16h50 ou terça e 
quinta, no mesmo horário.

Para frequentar os 
cursos é preciso ser 
morador de Taubaté, ter 
idade mínima de 18 anos 
e no ato da matrícula apre-
sentar cópias do RG, CPF 
e comprovante de ende-
reço. A matrícula acon-
tecerá das 8h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
O Polo da Beleza está 
localizado no Centro 
Cultural Toninho Men-
des, na praça Coronel 
Vitoriano, 1, Centro.
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Convite - Casa da Agricultura de Paraibuna

     A Casa da Agricultura convida os produtores rurais que tenham áreas disponíveis para plantio de espécies nativas (reflorestamento), 
para comparecerem à reunião, nesta quarta-feira (18), às 18h00, no auditório da Diretoria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente.

    A reunião tem como objetivo fazer o cadastramento dos produtores interessados em receber em suas propriedades, gratuitamente,  o 
plantio, a manutenção de mudas e o cercamento das áreas, desde que atendam aos critérios de avaliação e viabilidade técnica.

      O plantio é uma obrigação legal da Concessionária Tamoios, como forma de compensação pela supressão de vegetação realizada 
durante as obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios.

Dia: 18/05/2016 (quarta-feira)
Local: Casa da Agricultura
Horário: 18h00

Mídias sociais
como minha empresa
deve se comportar?

Por Daniel Galvão

 É estranho pensar que deve haver uma espécie 
de código de bom comportamento empresarial dentro 
das redes sociais. Um ambiente tão livre e que sempre 
incentiva essa liberdade, como a internet, pode pare-
cer isento desse tipo de normatização, e utilizar uma 
espécie de guia de conduta pode parecer estar na con-
tramão dessa liberdade de expressão.
 O ponto é que não estamos falando apenas de 
opiniões e posições pessoais. Quando a rede social é 
da empresa, ela deve se posicionar como empresa. Ou 
seja, os mesmos valores e missão que valem dentro da 
empresa, valem para sua imagem na web.
 Como empresa, você deve representar a soli-
dez e ética que seu consumidor espera. Seu público 
aceita que haja maior descontração? Ótimo! Mas não é 
sempre assim, muitas vezes os clientes e público alvo 
da empresa são justamente pessoas mais conservado-
ras, e arriscar demais pode te fazer ser mal visto.
 Além disso, é importante que você converse 
sempre com seu alvo e, se seu alvo comercial tem opi-
niões diversas, é bom não tomar partidos. Um exemplo 
comum são discussões políticas. Para a empresa, não 
importa a posição pessoal do seu fundador, do seu ana-
lista de redes sociais, ou mesmo da maioria de acio-
nistas. O que importa é o cliente e o consumidor, e se 
ele está em ambos os lados de uma discussão, é bom 
simplesmente se isentar.
 Essas restrições se estendem aos principais 
chefes da empresa. A imagem deles está atrelada de-
mais à da empresa, então sim, sua liberdade como in-
divíduo fica um pouco tolhida, mas isso não é o fim do 
mundo.
 É bom sempre buscar ser idôneo e partilhar 
apenas aquilo que te mantém seguro. Da mesma for-
ma que você não fornece seus dados pessoais para um 
estranho que te liga, você não deve fazê-lo na internet, 
seja lá em qual rede social você esteja.
 Sua postura como empresa faz a diferença, e 
as pessoas estão de olho. Além disso, os próprios me-
canismos de Big Data se aproveitam disso. Se sua 
empresa mostra uma postura e investe naquela rede 
social, ela vai aparecer principalmente para o tipo de 
consumidor que se alinha às suas ideias.
 Ou seja, assumir uma posição te ajuda a estar 
entre aqueles que você está buscando quando investe 
em campanhas online. É bom sempre montar uma es-
tratégia de posicionamento de marca que se reflita nas 
redes sociais.
 Ações de marketing devem considerar o am-
biente online, mas devem se perguntar coisas simples, 
como “estou ofendendo alguém?”, “para quem estou 
falando isso?”, “estou alinhado como minha missão e 
valores como empresa?”.
 É bom contar com analistas e pessoas especia-
lizadas para cuidar de sua estratégia de marketing. Às 
vezes, algo inofensivo a seus olhos, pode fazer toda a 
diferença para a empresa em um futuro próximo - e 
não é toda marca que consegue suportar críticas pesa-
das, mesmo que momentâneas, até que haja correções 
de uma postura.
 Tome cuidado antes de fazer uma conta em 
uma rede qualquer e sair por aí falando e comparti-
lhando tudo que vê. Essas coisas demandam estratégia 
e isso será visível em termos de prevenção de perdas, 
gerenciamento de crise e, inclusive, na captação de no-
vos leads. Mídia social, hoje em dia, é coisa série e, 
como tal, merece planejamento e atenção.

Daniel Galvão é publicitário especializado em mídias 
digitais e fundador da Mango Digital.

Sobre a Mango Digital: www.mangodigital.com.br / 
(11) 3424-3250

Informações para a imprensa:

InformaMídia Comunicação

Welton Ramos

ramos@informamidia.com.br

(11) 2834 9295 / (11) 98760 7396

Juliana Colognesi

juliana@informamidia.com.br

(11) 2834 9295/ 98393 3689
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PIS/Pasep:
talvez você tenha direito

ao saque e nem saiba
Por Rudi Cassel

 Atualmente mas de 4.6 milhões de brasileiros, com 
mais de 70 anos de idade, tem direito a sacar um valor mé-
dio de R$ 1.135,00. Uma quantia razoável, que para alguns 
significa um salário a mais para enfrentar os tempos difí-
ceis. O problema é que muitos desconhecem esse direito, o 
PIS/Pasep.
 O PIS - Programa de Integração Social, está rela-
cionado aos trabalhadores da iniciativa privada, os celetis-
tas, e financia pagamentos da seguridade relacionados à as-
sistência, como o seguro-desemprego e o abono salarial. O 
benefício é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
está relacionado aos servidores públicos e militares. O pro-
grama foi criado pela Lei Complementar nº 8, de 1970, e é 
pago pelo Banco do Brasil. Os dois foram unificados como 
PIS/Pasep a partir da Lei Complementar 26/75.
 Em ambos os casos, o saldo é destinado a progra-
mas sociais e ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 
Todos os anos, no início do exercício contábil do Pasep, 
em 1º de julho, o valor existente é atualizado por índice 
definido pelo Ministério da Fazenda e as contas individuais 
dos participantes que têm saldo apresentam um percentual 
que pode ser sacado. Caso não haja o saque, os rendimentos 
são incorporados ao saldo total no dia 1º de julho do ano 
seguinte.
 Para o PIS, os requisitos para receber o abono sala-
rial são: (1) mínimo de cinco anos de cadastro no PIS; (2) 
mínimo de 30 dias com carteira assinada no ano anterior; 
(3) média de dois salários mínimos. Para os beneficiários do 
Pasep é apresentado dois momentos diferenciados quanto 
aos efeitos. Até a Constituição de 1988, os cadastrados há 
mais de cinco anos no programa podem sacar o saldo em 
determinadas condições, além de terem direito anualmente 
aos rendimentos do valor depositado, fora o abono anual 
para quem recebe até dois salários mínimos. Para os que 
tiveram a inscrição no Pasep a partir de 04 de outubro de 
1988, existe direito apenas ao abono.
 De acordo com os dados do Ministério da Fazenda, 
são ao menos R$ 7,4 bilhões em 4,62 milhões de contas 
de idosos. Portanto, se você ainda não resgatou seu saldo, 
e contribuiu até 4 de outubro de 1988, você deve buscar o 
Banco do Brasil, no caso de ser servidor público, ou a Caixa 
Econômica Federal, se for celetista.
 O próprio Banco do Brasil destacou que auditoria 
da Controladoria-Geral da União (CGU) nos fundos PIS/
Pasep mostrou que aproximadamente 15,5 milhões de pes-
soas contribuíram para o programa até 1988 e não têm co-
nhecimento dos créditos que possuem.
 Os critérios para o saque são ser aposentado, ter 
idade igual ou superior a 70 anos, invalidez do participante 
ou dependente, transferência para reserva remunerada ou 
reforma no caso militar, idoso e/ou portador de deficiência 
alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada, parti-
cipante ou dependente acometido por neoplasia maligna, 
vírus HIV ou doenças listadas na Portaria Interministerial 
MPAS/MS nº 2998/2001, ou morte, situação em que o saldo 
da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular.
 Para sacar, os trabalhadores inscritos no Pasep de-
vem procurar o Banco do Brasil pelo site www.bb.com.br/
Pasep, na aba “Quando e Como Sacar o Saldo”. Os cotistas 
no PIS devem procurar as agências da Caixa Econômica 
Federal, apresentando os documentos relacionados no site 
www.caixa.gov.br/pis, e ver o item “Quotas do PIS”. A 
Caixa também presta informações pelo telefone 0800 726 
0207. Para aqueles que não sabem seu número de inscrição 
no PIS/Pasep, basta se dirigir aos respectivos bancos com o 
CPF.
Rudi Cassel é advogado e sócio-fundador do escritório Cas-
sel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados, especializado 
em direito do servidor público. 

Sobre o Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados:

www.servidor.adv.br - (61) 3223 0552

Fundado pelos advogados Rudi Cassel, Jean Ruzzarin, Mar-
cos Joel dos Santos e Aracéli Rodrigues, todos formados 
pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, a organização conta com 13 advogados e cerca de 
40 funcionários, que atuam nacionalmente por meio de es-
critórios localizados em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Santa Maria. O escritório possui atuação focada na 
defesa de agentes, servidores e candidatos a cargos públicos 
e suas entidades de representação.

Informações para a imprensa:

InformaMídia Comunicação

Welton Ramos

ramos@informamidia.com.br

(11) 2834 9295 / (11) 98760 7396

Juliana Colognesi

juliana@informamidia.com.br

(11) 2834 9295/ 98393 3689
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Inscrições para a 
Corrida e

Caminhada
Adrena Run/Morro 
de Santo Antonio  

terminam em
junho

As inscrições para a 3ª 
Etapa do Circuito de Cor-
rida e Caminhada Adrena 
Run/Morro de Santo An-
tonio estão abertas até às 
23h59 do dia 7 de junho, 
no site  www.adrenaru-
noficial.com.br. A largada 
da prova será no dia 19 
de junho, às 8h, na Praça 
Sensorial, no Cidade Jar-
dim, em Caraguá. A cor-
rida terá percursos de 13 
Km e 6,5 Km de distân-
cia em volta do Morro de 
Santo Antonio. Trechos 
de asfalto, terra batida, 
subidas e descidas mar-
cam o itinerário da prova.
Os valores da inscrição 
são R$ 45 (mais taxa 
de 8%) para munícipes, 
competidores da Adrena 
Run Kids e participantes 
da caminhada; R$ 32,50 
para atletas com mais 
de 60 anos. Os morado-
res de Caraguá devem se 
inscrever na Academia 
Equilíbrio, Condiciona-
mento e Saúde, na Av. 
Anchieta, 909 – Centro. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta, das 9h às 
20h, e sábado, das 9h às 
12h. O corredor precisa 
apresentar o título de elei-
tor original no momen-
to da inscrição. Os atle-
tas de outros municípios 
pagam R$ 65 
(mais taxa de 8%). 
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. O percurso 
é formado por trechos de 
asfalto, terra batida, subi-
das e descidas. 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 e 800m, res-
pectivamente.  O trajeto 
da caminhada é compos-
to por 3 Km de distância.
Os kits serão entregues 
na sexta-feira (18), das 
15h às 18h, na Nice Cal-
çados, e no domingo 
(19), das 5h às 7h, no lo-
cal da prova. O endereço 
da Nice Calçados é Rua 
Santa Cruz, 241 – Centro. 
A 1ª e 2ª etapas do cir-
cuito ocorreram nos dias 
5 de março e 23 de abril.  
As outras serão disputa-
das nos dias 19 de junho, 
27 de agosto, 15 de outu-
bro e 17 de dezembro. O 
Circuito Adrena Run é 
formado por seis etapas.
A secretaria de Esportes 
fica na Av. José Hercu-
lano, 50 – Jd. Britânia. 
O telefone é o (12) 
3885-2200. Outras in-
formações podem ser 
obtidas pelo e-mail 
a d r e n a r u n . c a r a g u a @
gmail.com ou na 
Fanpage www.face-
book.com/adrenarun13.
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Campanha do Agasalho 
começa em Pinda

Pindamonhangaba dá 
início à Campanha do 
Agasalho 2016, nes-
ta quarta-feira, a partir 
das 9 horas, no Largo do 
Quartel. O evento de 
abertura da campanha 
contará com a presença 
dos representantes das 
instituições organizado-
ras e apoiadoras: Pre-
feitura, Fundo Social de 
Solidariedade, Sabesp, 
Acip, Unimed e Exército. 
O tema será novamente 
“Roupa boa, a gente doa”.
Haverá um local para as 
primeiras doações duran-
te o evento de abertura da 
campanha, que será reali-
zada em dois momentos: 
coleta de casa em casa e 
arrecadação por meio de 
caixas em diversos locais.
D o a ç ã o
Nos dias 23, 24 e 25 de 

maio, serão realizadas as 
arrecadações nos bairros, 
sendo, respectivamen-
te, no Crispim/Andrade; 
Araretama; e Vila São 
Benedito, Pasin e cen-
tro de Moreira César.  A 
campanha passará somen-
te nesses locais, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h.
As caixas da campanha es-
tarão nos seguintes locais: 
Shopping Pátio Pinda,
Subprefeitura, Super-
mercado Excelsior, sede 
do Fundo Social de So-
lidariedade, Drogalar, 
Hospital 10 de Julho, 
Colégio Anglo, Sede da 
Unimed, Banco do Bra-
sil, Unimed Pasin, O Lo-
jão Magazine, Polícia 
Militar (Centro), Condo-
mínio Real Ville, Polícia 
Militar (Cidade Nova), 
sede da Prefeitura, Polí-

cia Militar (Moreira Cé-
sar), Fasc, ACIP, Hering, 
OAB, DDM (Delegacia 
da Mulher) e Sabesp.
E x p e c t a t i v a
Os organizadores da 
campanha pretendem ul-
trapassar a arrecadação 
do ano passado, que foi 
de 160 mil agasalhos.
Importante destacar que é 
necessário que a popula-
ção doe peças em bom es-
tado e, se possível, limpas. 
Em anos anteriores, foi 
grande o número de pe-
ças arrecadadas e que não 
puderam ser aproveitadas.
Os agasalhos arrecada-
dos serão repassados pelo 
Fundo Social às insti-
tuições cadastradas no 
CMAS – Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial.  A campanha segui-
rá até o dia 17 de junho.
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Curiosidades

Onde vivem alguns dos animais

Os animais vivem apenas onde podem. Isso recebe o nome de 
habitat. De todos os seres vivos, o ser humano é o único ani-
mal que consegue se adaptar a qualquer lugar, do pólo norte ao 
deserto do Saara.

América do Norte: Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodi-
lo, esquilo americano, lince, lobo, peru selvagem e urso branco.

América do Sul: Anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça, 
preguiça, tamanduá bandeira e tatu.

Europa: Cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, 
javali, lebre, lontra, marmota, ouriço, pato selvagem, porco es-
pinho e raposa.

África: Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, 
hiena, hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra.

Antártida: Leão marinho e pingüim

Ásia: Antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leo-
pardo negro, orangotango, panda gigante, pavão, raposa polar, 
rinoceronte asiático e tigre.

Oceania: Canguru, cisne negro, coala, diabo da Tanzânia, ele-
fante marinho e ornitorrinco.

Humor

O amigo pergunta: 
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais 
dois policiais.
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o 
divórcio e o juiz pergunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo 
ela pega o que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o 
juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e per-
gunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste num momento de distração.
- Puxa, mas que maneira mais estranha de se distrair!
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo a TV, quan-
do ouvi a voz da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, 
carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço! Eu estava 
falando com o meu cachorrinho...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as dis-
torções da mente, consciente e inconsciente. Pratique a e medi-
tação e a visualização. A observação desprendida, a percepção 
pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido 
e a da generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça 
os seus pensamentos, as suas preocupações e fantasias e dê-se 
conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de ver o que é único e individual.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma 
época da vida de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer 
planos e ter energia bastante para realizá-la, a despeito de to-
das as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se 
encantar com a vida viver, apaixonadamente e desfrutar tudo 
com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer. 
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e 
experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e cora-
gem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente 
enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de 
novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida 
da gente chama-se “presente”, também conhecido como “ago-
ra” ou “já” e tem a duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar me-
nos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
É divertido fazer o que parece impossível.
Previsão do tempo para esta noite: tempo muito escuro.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Toda força será fraca se não estiver unida.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em toda separação alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.

MISCELÂNEA
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Técnicos realizam vistoria no 
prédio do SAMU – Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 
de Paraibuna

 Representantes do 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Alto Vale do 
Paraíba (CONSAVAP), do 
Ministério da Saúde e do 
Governo Municipal reu-
niram-se na manhã desta 
terça-feira (10), para fa-
zer uma vistoria técnica 
nas instalações da futura 
sede do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) de Paraibuna.
     Segundo Lisandro Luís 
da Silva, consultor técni-
co da coordenação geral 
do SAMU, a vistoria foi 

muito proveitosa. “Esta-
mos satisfeitos com a rea-
lização da vistoria; perce-
bemos que as instalações 
estão quase concluídas e 
cumprem as exigências 
determinadas para o fun-
cionamento da base des-
centralizada de Paraibuna, 
que já foi aprovada pelo 
Ministério da Saúde”, ex-
plica.
     De acordo com o Gover-
no Municipal, será preciso 
fazer algumas adequações 
na parte externa do prédio 
e a aquisição de mobiliário 

para a base. A previsão é 
que os serviços do SAMU 
no município estejam libe-
rados para funcionar den-
tro dos próximos três me-
ses. Saiba mais:O Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência faz parte de um 
Programa do Ministério da 
Saúde que proporcionará 
um atendimento mais rá-
pido à população dos mu-
nicípios abrangidos, dimi-
nuindo os riscos de morte 
às pessoas atendidas pela 
equipe de socorristas do 
SAMU.


