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Encerra período de  
recuperação nas  

escolas de Caraguá

 A rede munici-
pal de ensino de Caraguá 
concluiu nesta semana o 
período de recuperação in-
tensiva. Dos 7.253 alunos 
dos 4º aos 9º anos, 1.419 
participaram da dinâmica, 
iniciada no último dia 4 
desse mês. O reforço esco-
lar foi direcionado para as 
disciplinas de Língua Por-
tuguesa e Matemática.
 Esta conduta segue 
a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96), a qual diz 
que cabe à escola garan-
tir a todos os seus alunos, 
oportunidades de apren-
dizagem para que assim, 

superem as dificuldades 
diagnosticadas.
 As equipes de 
Apoio Pedagógico e da 
Supervisão elaboraram 
uma avaliação ampla nas 
matérias para verificar 
os problemas de apren-
dizagem mais comuns 
entre os estudantes do 
Ensino Fundamental.  
 A partir dos resul-
tados, foram elaboradas 
sequências didáticas e dis-
ponibilizados materiais de 
trabalho no âmbito inter-
disciplinar de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnolo-
gias, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Jo-

gos Cooperativos.
 Além de reforçar 
o aprendizado, uma va-
riedade de brincadeiras e 
atividades educacionais 
foi aplicada no período de 
recuperação intensiva de 
férias.
  A Secretaria de 
Educação de Caraguá 
agradece aos profissionais 
que participaram da re-
cuperação intensiva, pois 
tiveram um papel essen-
cial na vida de cada aluno, 
que por meio de estudos, 
brincadeiras e de uma boa 
alimentação, foram essen-
ciais para que realizassem 
suas atividades.

Hospedagem  
alternatival L´ÉSTAPE 
Brasil 2016 em Cunha

Varejo elimina 451  
postos de trabalho na 

região em abril

 O sistema “Cama 
& Café” de hospedagem 
alternativa, tão comum 
na Europa e nos Estados 
Unidos, foi concebido em 
Cunha para os atletas e/ou 
visitantes que prestigiarão 
o evento “L’ÉTAPE BRA-
SIL 2015”, com o sucesso 
do serviço e do povo aco-
lhedor da cidade, estamos 

 O comércio vare-
jista da região fechou 451 
postos de trabalho no mês 
de abril deste ano, resul-
tado de 3.331 admissões 
contra 3.782 desligamen-
tos. Em 12 meses, foram 
eliminados 3.258 empre-
gos com carteira assinada.
 Os dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté) são da Pesquisa 
de Emprego no Comércio 
Varejista do Estado de São 
Paulo (PESP), da Feco-
mercioSP, elaborada com 
base nos dados do Mi-
nistério do Trabalho, por 
meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais). 
 Sete das nove ati-
vidades analisadas apre-

novamente cadastrando 
casas para a segunda edi-
ção do “L’ÉTAPE BRA-
SIL”, que será de 16 a 18 
de Setembro de 2016.
 O serviço é mais 
uma opção acolhedora 
para estadia na estância.
 Importante lem-
brar que a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secre-

sentaram queda na ocu-
pação formal em abril 
no comparativo com o 
mesmo mês de 2015. As 
mais expressivas foram 
observadas nos segmentos 
de concessionárias de ve-
ículos (-11,6%) e de ele-
trodomésticos, eletrônicos 
e lojas de departamentos 
(-10,2%). Por outro lado, 
os setores de supermer-
cados (2,5%) e de farmá-
cias e perfumarias (0,8%) 
foram os únicos que mos-
traram alta no estoque de 
trabalhadores no período.
 A pesquisa é seg-
mentada em 16 Delega-
cias Regionais, entre elas 
Taubaté - composta por 
39 municípios.  Para o 
presidente do Sincovat 
Dan Guinsburg, a queda 
do consumo, em decor-
rência da inflação elevada 
e da diminuição da renda 
é a principal causa do de-
semprego no comércio. 
“O empresário já reduziu 

taria de Turismo e Cultura, 
informa que a consulta 
para reserva de vagas e 
maiores detalhes sobre os 
locais aqui listados, seja 
feita diretamente com os 
proprietários. A Prefeitura 
Municipal não se respon-
sabiliza por possíveis pro-
blemas durante o período 
da estadia.

a conta de energia, de te-
lefone, está renegociando 
o valor do aluguel e mes-
mo assim não está conse-
guindo manter o quadro 
de funcionários. Pelo que 
percebemos, a demissão 
é o último recurso utili-
zado. Ou seja, o cenário 
continua preocupante. Os 
preços estão subindo e as 
vendas continuam fracas”, 
explica Dan.
 A expectativa da 
entidade é que haja uma 
estabilização no último 
trimestre do ano. “Tudo 
vai depender desse novo 
governo. A equipe econô-
mica precisa passar mais 
confiança para o consu-
midor, que tem medo de 
perder o emprego ou já 
perdeu. O último trimestre 
costuma ser positivo para 
o comércio. Então, espe-
ramos que esses números 
negativos, ao menos, pare 
de crescer”, comenta o 
presidente.

PEM-SP realiza plantão 
de taxímetro em  

São José dos Campos
 Os taxistas de São 
José dos Campos já podem 
consultar no site do IPEM
-SP (www.ipem.sp.gov.br) 
as datas dos plantões de 
taxímetros, voltados es-
pecificamente àqueles que 
precisam validar o instru-
mento após mudança de 
veículo, troca ou reparo. A 
próxima ação está progra-
mada para quarta-feira, 20 
de julho, a partir das 9h, 
sendo o ponto de partida 
na Avenida Alto da Boa 
Vista, altura do número 
1.550, bairro Vila Arber-
néssia.
 No caso dos plan-
tões de regularização de 
taxímetro, somente os ta-
xistas que precisam va-
lidar o instrumento após 
mudança de veículo, troca 
ou reparo do taxímetro de-
vem comparecer.
 Os taxistas autu-
ados por trafegar com o 
taxímetro irregular têm 
dez dias para apresentar 
defesa ao órgão. As multas 
podem variar de R$ 500 a 
R$ 5.000 mil, dobrando na 
reincidência.
 Para agendar o 
atendimento é necessário 
acessar o site do IPEM-SP 
(www.ipem.sp.gov.br) e 
emitir a GRU (Guia de  
Recolhimento da União) 
para o pagamento da 
taxa de verificação. Sem 
o agendamento onli-
ne e a taxa quitada, o  
atendimento não é realiza-
do.
 Na data da verifi-
cação, o taxista ou respon-
sável pelo veículo deve 
apresentar os seguintes 
documentos:

 - alvará de estacio-
namento fornecido pela 
prefeitura;
 - certificado de 
propriedade do veículo;
 - certificado de 
verificação do IPEM-SP, 
referente ao último exercí-
cio;
 - GRU quitada;
 - comprovante de 
endereço;
 - guia de serviço 
fornecida por oficina cre-
denciada pelo IPEM-SP.
 Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3923-5322 
ou pessoalmente na Sede 
da Delegacia de Ação Re-
gional do IPEM-SP em 
São José dos Campos, lo-
calizada à Avenida Olívio 
Gomes, 100 – Complexo 
Tecelagem Paraíba – San-
tana.
 Fique de olho
 Para identificar se 
o taxímetro foi verificado 
pelo IPEM-SP, o consumi-
dor deve observar a exis-
tência do lacre amarelo, 
que impede o acesso à re-
gulagem do aparelho, e do 
selo do Inmetro com a fra-
se “verificado até 2017”.  
 Caso o lacre este-
ja rompido, o consumidor 
não deve aceitar a corrida, 
pois o aparelho pode apre-
sentar medição incorreta. 
Em alguns casos pode-
rão ser encontrados com 
a etiqueta “verificado até 
2016”, pois, o instrumen-
to pode ser que ainda não 
tenha sido verificado, de-
vido ao cronograma con-
forme o alvará.
 O valor da ban-
deira é estabelecido pela 

prefeitura de cada municí-
pio, mas é importante estar 
atento ao horário em que 
as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ 
podem ser utilizadas, para 
não pagar mais caro pela 
corrida.
 O consumidor que 
notar irregularidades ou 
tiver dúvidas pode realizar 
denúncia na Ouvidoria do 
IPEM-SP por meio do te-
lefone 0800 013 05 22, ou 
pelo e-mail: ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.
 IPEM-SP
 O IPEM-SP é uma 
autarquia vinculada à Se-
cretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania de 
São Paulo e órgão delega-
do do Inmetro. Com uma 
equipe de fiscalização for-
mada por especialistas e 
técnicos, realiza, em todo 
o Estado de São Paulo, 
operações de fiscalizações 
rotineiras em balanças, 
bombas de combustíveis, 
medidores de pressão ar-
terial, taxímetros, radares, 
capacetes de motociclis-
tas, preservativos, cadei-
ras de carros para crian-
ças, peças de roupa, cama, 
mesa e banho, botijões de 
gás, entre outros materiais.  
 É seu papel tam-
bém garantir que o con-
sumidor leve para casa 
a quantidade exata de 
produto pela qual pagou.  
 Quem desconfiar 
ou encontrar irregulari-
dades pode recorrer ao  
serviço da Ouvidoria, pelo 
telefone 0800 013 05 22, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 17h, ou enviar e-mail 
para: ouvidoria@ipem.sp.
gov.br. 
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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

 
 
 
Curiosidades

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o 
processo de envelhecimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os 
vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, responsáveis pela textura e pelo aspecto 
jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias de jabuticaba é a dose ideal, 
Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.
***
O simples ato de lavar as mãos é de fundamental importância no nosso cotidiano. 
Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é uma das principais 
formas de evitar inúmeras doenças, São as mãos que nos ajudam em todas as 
tarefas, inclusive na preparação dos nossos alimentos. Mãos sujas é o paraíso das 
bactérias. Diarréia, gripes e infecções intestinais são algumas das doenças que po-
dem ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir 
doenças que ainda hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a 
lavar as mãos corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das 
mãos, a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A adoção 
de álcool gel e das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o surto de gripe. A 
(HIMI) faz cair o número de casos de outras doenças, como conjuntivite e gripe 
comum.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu de Louvre, em Paris, dian-
te de um quadro de Adão e Eva no paraíso.
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem cuidado. 
Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas para vestir, não 
têm casa para morar, só têm uma maçã pra comer e ainda pensam que estão no 
paraíso! Só podem ser brasileiros!
***
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos:
- Caramba, Maurício! Como é que você vai, rapaz? Que você fez da vida em todos 
esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu já casei, tive filhos, mas separei e já foi feita até a partilha 
dos bens...
- E as crianças?
- Bom, o Juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.
- E então eles ficaram com a mãe?
- Não, na verdade eles ficaram com o nosso advogado.

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada: as meninas que 
usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de ba-
tom. O diretor andava bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho 
enorme para limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, n tarde seguin-
te, lá estavam as mesmas marcas de batom, Um dia, o diretor juntou o bando de 
meninas no banheiro e explicou pacientemente que era muito complicado limpar 
o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de uma 
hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram. No outro 
dia, o diretor juntou novamente o bando de meninas e o zelador no banheiro e 
pediu ao zelador para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imedia-
tamente, pegou um pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Depois 
disso, nunca mais apareceram marcas no espelho. Moral da história: Comunicar 
é sempre um desafio. Às vezes, precisamos usar métodos diferentes para alcan-
çar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca repreende não é bondade. 
Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, é subserviência. Porque 
a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é indiferença. Porque a 
tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. O conhecimento a 
gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os humil-
des.

Pensamentos, provérbios e citações

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apena os reconhece.

Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.

Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.

Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.

Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.

Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.

Um coração sem maculo dificilmente se assusta.

Onde existe vontade, existe os meios.

Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.

A verdadeira sabedoria é não parecer ser sábio.

MISCELÂNEA Varejo paulista elimina 3.730 
empregos formais em maio

FecomercioSP avalia que 
a desaceleração na elimi-
nação de empregos pode 
indicar o fim do ajuste no 
mercado de trabalho vare-
jista paulista  
Em maio, o comércio va-
rejista no Estado de São 
Paulo eliminou 3.730 em-
pregos com carteira assi-
nada, resultado de 70.656 
admissões e 74.386 des-
ligamentos, o pior saldo 
para o mês desde o início 
da série histórica em 2007. 
Com isso, o estoque ativo 
de trabalhadores do varejo 
paulista atingiu 2.069.041 
no mês, redução de 3,5% 
em relação a maio de 2015 
- mesma taxa registrada na 
comparação entre abril de 
2015 e de 2016, o que pa-
rece ser um sinal de que o 
quadro parou de piorar.
Nos cinco primeiros me-
ses do ano, foram quase 
61 mil empregos perdidos. 
Vale ressaltar que, no mes-
mo período de 2015, o sal-
do estava no negativo em 
45.290. Considerando-se o 
saldo acumulado em doze 
meses, são 76.139 empre-
gos formais extintos.
Os dados compõem a Pes-
quisa de Emprego no Co-
mércio Varejista do Estado 
de São Paulo (PESP), re-
alizada mensalmente pela 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP)  
com base nos dados do 
Ministério do Trabalho, 
por meio do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged) e o 
impacto do seu resultado 
no estoque estabelecido de 
trabalhadores no Estado 
de São Paulo, calculado 
com base na Relação Anu-
al de Informações Sociais 
(Rais).
Das nove atividades pes-
quisadas, apenas o esto-
que de trabalhadores do 
segmento de farmácias e 
perfumarias (2,3%) cres-
ceu em maio na compara-
ção com o mesmo mês do 
ano passado. Os destaques 
negativos foram registra-
dos nos setores de lojas 
de móveis e decoração 
(-8,5%), concessionárias 
de veículos (-8,3%) e ele-

trodomésticos, eletrônicos 
e lojas de departamentos 
(-8,3%). O segmento de 
supermercados apresentou 
estabilidade.
Em relação aos dados por 
ocupações, as funções que 
registraram as maiores 
perdas foram as de geren-
tes de apoio, com a elimi-
nação de 567 postos de tra-
balho em maio. A segunda 
maior redução ocorreu 
com os escriturários, com 
a de 461 empregos, segui-
dos pelos gerentes de pro-
dução e operações (-428 
vagas).
De acordo com a asses-
soria econômica da Feco-
mercioSP, o quadro ainda 
é grave já que o número de 
empregos no setor atingiu 
o menor patamar desde 
março de 2012. Entretan-
to, o fato de a taxa de retra-
ção do estoque de empre-
gos no comparativo anual 
ter permanecido em 3,5% 
nos meses de abril e maio 
pode indicar que o merca-
do de trabalho varejista no 
Estado passa por um mo-
mento de inflexão na sua 
movimentação de vagas. 
Por mais que o processo 
seja lento, este talvez seja 
o primeiro sinal de que é 
possível que o varejo pare 
de registrar saldos negati-
vos tão elevados.
Essa perspectiva se baseia 
também na melhora dos 
indicadores de confiança, 
tanto de consumidores 
quanto de empresários, e 
na melhora das vendas no 
segundo semestre deste 
ano. Vale ressaltar que a 
Entidade revisou suas pro-
jeções de faturamento do 
varejo paulista em 2016, 
passando de uma queda de 
5% para a estabilidade.  
Varejo paulistano
O comércio varejista da 
capital paulista encerrou o 
mês de maio com 646.404 
empregados, após a elimi-
nação de 1.439 postos de 
trabalho com carteira assi-
nada ao longo do mês. O 
saldo dos últimos 12 me-
ses foi negativo em 22.088 
empregos - o que levou à 
diminuição de 3,3% do es-
toque total na comparação 
com maio de 2015.
Das nove atividades pes-

quisadas, apenas as farmá-
cias e perfumarias e os su-
permercados apresentaram 
aumento no número de 
trabalhadores em relação a 
maio de 2015, de 2,8% e 
0,3%, respectivamente. Os 
destaques negativos foram 
as concessionárias de veí-
culos (-8,3%) e as lojas de 
móveis e decoração.  
Nota metodológica
A Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP) 
analisa o nível de emprego 
do comércio varejista. O 
campo de atuação está es-
tratificado em 16 regiões 
do Estado de São Paulo e 
nove atividades do vare-
jo: autopeças e acessórios; 
concessionárias de veícu-
los; farmácias e perfuma-
rias; lojas de eletrodomés-
ticos e eletrônicos e lojas 
de departamento; matérias 
de construção; lojas de 
móveis e decoração; lo-
jas de vestuário, tecido e 
calçados; supermercado e 
outras atividades. As in-
formações são extraídas 
dos registros do Ministério 
do Trabalho, por meio do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e o impacto do 
seu resultado no estoque 
estabelecido de trabalha-
dores no Estado de São 
Paulo, com base na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (Rais).
Sobre a FecomercioSP
A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) é 
a principal entidade sin-
dical paulista dos setores 
de comércio e serviços. 
Congrega 157 sindicatos 
patronais e administra, 
no Estado, o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc) 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac). A Entidade repre-
senta um segmento da eco-
nomia que mobiliza mais 
de 1,8 milhão de ativida-
des empresariais de todos 
os portes. Esse universo 
responde por 11% do PIB 
paulista - aproximadamen-
te 4% do PIB brasileiro - e 
gera 5 milhões de empre-
gos.
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Serasa lança consulta
gratuita completa de CPF 

pela internet
A Serasa anunciou na ulti-
ma semana o lançamento 
de um novo serviço gratui-
to para que o consumidor 
possa consultar, pela inter-
net, se há alguma pendên-
cia financeira registrada 
em seu CPF. No novo ca-
nal oferecido pela empre-
sa, o consumidor também 
pode renegociar dívidas 
atrasadas diretamente com 
o credor. 
No site www.serasaconsu-
midor.com.br ou no aplica-
tivo “SerasaConsumidor”, 
é possível checar se está 
negativado e qual o débi-
to pendente que o levou à 

inadimplência (banco, car-
tão de crédito, financeira, 
varejo, prestadoras de ser-
viços de telefonia, ener-
gia elétrica, água, além 
de ocorrências de títulos 
protestados, cheques sem 
fundos e ações judiciais).
De acordo com o Serasa, 
o cidadão terá ainda infor-
mações sobre os credores, 
como telefones, endereço, 
e-mail e site, assim como 
o valor atual e a data de 
vencimento do débito atra-
sado. Poderá renegociar a 
dívida diretamente, sem 
intermediários, caso a em-
presa seja parceira do ser-

viço gratuito da Serasa, o 
Limpa Nome Online. 
A autoconsulta completa 
pode ser feita a qualquer 
momento, gratuitamente, 
mesmo que o devedor não 
tenha uma carta-comuni-
cado de débito. Para ter 
acesso a esse canal, basta 
entrar no site www.sera-
saconsumidor.com.br e 
preencher um cadastro ou 
inserir um e-mail e senha, 
caso já seja registrado. O 
processo seguinte será o 
de autenticação.
O acesso também poderá 
ser feito via aplicativo de 
celular.

Unitau abre Pólo EAD no 
município sambentista

 Nesta semana, tive 
a enorme satisfação, jun-
tamente com a Secretária 
de Educação do municí-
pio, professora Marigilda, 
de receber a Profa Dra. 
Patrícia Ortiz Monteiro, 
Coordenadora Geral de 
EAD – Curso de Ensino 
a Distância – da Universi-
dade de Taubaté, e as as-
sessoras de comunicação 
e de expansão, Ana Paula 
Dib e Gabriela Tanabe, 
para uma reunião cujo ob-
jetivo foi tratar da implan-
tação de um Polo da Uni-
tau, nessa modalidade, em 
nossa cidade. Uma grande 
conquista para os cida-
dãos sambentistas, princi-
palmente para os nossos 
jovens que poderão dar 
continuidade aos estudos 
sem a necessidade de se 
locomoverem diariamen-
te para as aulas. Tratamos 
do local onde serão aloca-

dos os cursos, sendo que a 
abertura das inscrições já 
será em agosto, com pre-
visão de início das aulas 
em outubro, constituindo 
um grande avanço na área 
de educação para São Ben-
to do Sapucaí, resultado de 
um trabalho iniciado em 
2014, com a parceria do 
Prof. Reitor Dr. José Rui 
Camargo.
Para os interessados em 
investir na área acadêmi-
ca, o valor da mensalidade 
dos cursos será de R$ 243.
Nossa administração tem 
se pautado na preocupação 
de deixar para nossos mu-
nícipes, condições melho-
res de vida com a possibi-
lidade de uma educação de 
qualidade, quesem dúvida, 
é a base para a formação 
de um cidadão de bem.”
Prefeito Ildefonso Mendes 
Neto.
 Segue portaria do 

MEC autorizando o fun-
cionamento do polo no 
nosso município:
Ministério da Educa-
ção, e conforme consta 
do Processo e-MEC nº 
201502812, resolve:
Art. 1º Fica credenciado, 
na forma de aditamento ao 
ato de
credenciamento para ofer-
ta de cursos superiores na 
modalidade a
distância da Universidade 
de Taubaté (UNITAU), 
mantida pela
Universidade de Taubaté, 
o polode apoio presencial 
situado no seguinte
endereço:
1) Avenida Dr. Rubião Ju-
nior, Nº 416, bairro Cen-
tro, Município de
São Bento do Sapucaí, Es-
tado de São Paulo.
Art. 2º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua 
publicação.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 32, Termo nº 6333
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO RIBEIRO CARDOSO e FLAVIA APARECIDA DE 
SOUZA, 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 12 de junho de 1982, de profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, residente na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 147, Jardim Bom 
Jesus, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO CARDOSO, de 63 anos, nascido na data de 7 de 
junho de 1953 e de VERA LUCIA RIBEIRO, de 55 anos, nascida na data de 31 de março de 1961, 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos 
Campos - SP, nascido a 28 de março de 1980, de profissão diarista, estado civil solteira, residente na 
Estrada Berizal, nº 1705, Berizal, nesta cidade, filha de MARIA APARECIDA DE SOUZA, falecida 
em em São José dos Campos/SP na data de 8 de dezembro de 2012. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade.

Livro D- 24, FLS. nº 33, Termo nº 6334
Faço saber que pretendem se casar FABIO ROCHA BRAZ e FRANCIELE APARECIDA DE PAU-
LA TOLEDO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ubatuba - SP, nascido a 22 de maio de 1982, de profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, residente na Rua Francisco Paulo Oliveira Vagas, nº 259, 
Jardim Paineiras, nesta cidade, filho de JOSÉ ERNE BRAZ, de 63 anos, nascido na data de 1 de 
janeiro de 1953, residente e domiciliado em Ubatuba/SP, natural de Ubatuba/SP e de LICERIA RO-
CHA SILVA BRAZ, de 55 anos, nascida na data de 17 de junho de 1961, residente e domiciliada em 
Ubatuba/SP, natural de Cabralia/BA. Ela é natural de Caçapava - SP, nascido a 8 de outubro de 
1991, de profissão do lar, estado civil solteira, residente no mesmo endereço supra, filha de VICENTE 
PAULO DE TOLEDO, de 68 anos, nascido na data de 28 de dezembro de 1947, residente e domici-
liado em Santa Catarina, natural de Taubaté/SP e de MARISA DE PAULA, de 48 anos, nascida na 
data de 26 de março de 1968, residente e domiciliada em Caçapava/SP, natural de Caçapava/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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°027/2016 - 
No dia 18/07/2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sr. LUIS CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, 
HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Aquisição de Ces-
tas Básicas, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: TCBase 
Comercial Ltda., na ordem de R$204.000,00. Fica a empresa convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°032/2016 - 
No dia 18/07/2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sr. LUIS CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, 
HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: REGISTRO DE 
PREÇOS para AQUISIÇÃO DE refrigerador de vacinas, para o PSF (Progra-
ma de Saude da Família) Núcleo Oswaldo Cruz, considerando a adjudicação 
pelo Pregoeiro, à empresa: Indrel – Indústria de Refrigeração Londrinense 
Ltda., na ordem de R$7.600,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
 
PROCESSO N° 165/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016 - EDI-
TAL Nº 031/2016 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES SÓLIDOS E 
QUÍMICOS. Ref.: Recurso em licitação apresentado pela empresa Pioneira 
Saneamento e Limpeza Urbana Ltda. DESPACHO - Primeiramente, ressal-
te-se que esta Administração Pública prestigia de forma inafastável os prin-
cípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, sempre adotando 
condutas pautadas na moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e 
eficiência. Por esta razão e pelo o exposto no Parecer Jurídico retro, decido: 
Em Juízo da admissibilidade, conhecer o recurso interposto pela recorrida 
Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda.; Negar provimento ao recur-
so, determinando a manutenção da Habilitação da sociedade empresária Agit 
Soluções Ambientais Ltda. ME, portadora do CNPJ 08.774.904/0001-86, do 
certame e, por conseguinte, a sua classificação. Notifiquem-se a recorrente e 
o recorrido do teor da decisão. Após, tomem-se as providencias para regular 
prosseguimento de feito. Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 15 de Julho de 
2016 - Luiz Carlos Pião - Prefeito Municipal.

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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Reunião debate  
preparativos dos 60º 
Jogos Regionais do  
Interior em Caraguá

Festa julina do  
Taubaté Shopping 

acontece neste fim de 
semana

Guarda Mirim de Ilhabela 
está com inscrições abertas 

para processo seletivo

 Representantes de 
diversas secretarias da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
discutiram a organização 
dos 60º Jogos Regionais 
do Interior nessa semana, 
na Secretaria de Educa-
ção. O município sediará o 
evento pela 7ª vez em 12 
anos, entre os dias 20 e 30 
de julho.  A cerimônia de 
abertura será na próxima 
quarta-feira (20), às 18h, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia.
 O prefeito, Anto-
nio Carlos e, o vice-pre-
feito, Antonio Carlos 
Junior, também partici-
param da reunião coorde-
nada pelo secretário de  
Esportes, Luiz Car-
los de Mello Car-
dim, e pelo diretor de  
Esportes, Leandro Domin-
gos de Souza.
 No encontro, fo-
ram debatidos assuntos re-

 Se você é fã das 
festas de São João, não 
se preocupe, pois para o 
Taubaté Shopping elas 
não acabaram com o fim 
do mês de junho. Entre os 
dias 15 e 17 de julho, das 
16h às 21h, o centro de 
compras promoverá uma 
festa julina pra lá de ani-
mada. 
 Diversos pontos do 
shopping serão decorados 
com bandeirinhas, arcos 
com fitas, fardos de feno, 
charretes, tecidos de chita 
e muitos outros objetos tí-
picos. 
 No hall do cine-
ma, serão montadas bar-
racas com brincadeiras 
tradicionais como correio 
elegante, pescaria, “boca 
do palhaço”, “derrubando 
latas” e “argolas no alvo”. 
Por meio delas, os partici-
pantes concorrem a mais 

 A Guarda Mirim 
de Ilhabela, um projeto 
desenvolvido em parce-
ria da Polícia Militar e  
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, informa que 
está com vagas abertas 
para os interessados em 
aprender a tocar os mais 
diferentes instrumentos 
musicais.

lacionados à manutenção, 
transporte, alimentação, 
informática, telefonia, pri-
meiros-socorros, trânsito, 
divulgação, segurança e 
locais de competições.
 O secretário de 
Esportes, Luiz Carlos de 
Melo Cardim, agradeceu 
o envolvimento das ou-
tras secretarias municipais 
nas edições anteriores do 
evento. “As delegações 
avaliaram muito bem a 
nossa organização nos Jo-
gos Regionais. Isso acon-
tece por causa do com-
prometimento de vocês”, 
reconheceu.
 Cerca de oito 
mil atletas de 37 cidades 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba,  
Alto Tietê e parte da  
Grande São Paulo (2ª 
Região Esportiva do Es-
tado de São Paulo) dis-
putam competições de 
atletismo, atletismo ACD, 
basquetebol, biribol, bo-

de mil prendas. Como re-
sultado de uma parceria 
com a escola de idiomas 
CCAA, os visitantes po-
derão desfrutar ainda de 
um pula-pula inflável e de 
deliciosos algodões-doces. 
Todas as atividades serão 
gratuitas e abertas ao pú-
blico. 
 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 

 Para concorrer 
às vagas é necessário ter 
de 8 a 16 anos e levar os  
documentos: cópia do 
RG, comprovante de  
endereço, 1 foto 
3×4, cópia do  
RG do responsável e com-
provante escolar.
 O projeto fica na 
Rua Joaquim Sampaio de 
Oliveira nº 125, no Pe-

cha, capoeira, ciclismo,  
damas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação ACD, taekwondo, 
tênis de campo, tênis de 
mesa, vôlei de praia, volei-
bol e xadrez, além das mo-
dalidades extras futevôlei, 
skate, futebol de mesa 
(futebol de botão), futebol 
americano, paraciclismo e 
gateball.
 Caraguá recebeu o 
torneio nos anos de 2004, 
2005, 2008, 2012, 2013 
e 2014. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
site www.jogosregionais.
caraguatatuba.sp.gov.br  
ou pelo telefone (12) 
3885-2200.Os 60º Jogos 
Regionais do Interior são 
uma realização da Secre-
taria de Esporte, Lazer e  
Juventude do Estado de 
São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Cara-
guá.

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 Sho-
pping 
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.

requê. Após a entrega da  
documentação, os  
candidatos passarão por 
uma entrevista e os sele-
cionados iniciam as aulas 
no dia 1º de agosto.
 As aulas acon-
tecem em contraturno  
escolar, e diariamente, 
no período da manhã das 
8h às 10h30 e período da  
tarde das 13h30 às 16h.

Time do Emprego abre
inscrições em Jacareí

O Time do Emprego, 
programa estadual coor-
denado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT),  
está com inscrições aber-
tas para formação de 
quatro turmas em Jaca-
reí. São 80 vagas dispo-
nibilizadas para maiores 
de 16 anos que estão à 
procura de novas opor-
tunidades no mercado  
de trabalho. Os interessa-
dos podem se inscrever 
até 10 de agosto, no Aten-
de Bem Trabalhador (Rua 
Barão de Jacareí, 839 - 
Centro). O atendimento 

é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h. 
É necessário apresentar 
CPF, RG, carteira de tra-
balho e número do Progra-
ma de Integração Social 
(PIS) - caso possua. As 
turmas terão início em 22 
de agosto, e serão feitas 
de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 12h, no mesmo 
local das inscrições. Des-
de sua implantação, em 
2001, mais de 52 mil pes-
soas passaram pelo pro-
grama em todo o Estado.  
O diferencial do Time do 
Emprego é a ajuda mú-
tua existente entre os 

participantes, a troca de 
experiência e a procura 
conjunta por uma opor-
tunidade. Como funcio-
na: Durante 12 encontros, 
os facilitadores (como 
são chamados os orien-
tadores de cada turma) 
apresentam técnicas de  
direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamento 
em entrevistas, noções de 
empreendedorismo, apre-
sentação pessoal, comu-
nicação e expressão, entre 
outros conteúdos.

Equipes de Ilhabela partici-
pam da 60ª edição dos  

Jogos Regionais
 Os atletas de Ilha-
bela se preparam mais uma 
vez para as competições 
dos Jogos Regionais, que 
está em sua 60ª edição. O 
evento terá inicio no dia 
20 e termina no dia 30 de 
julho em Caraguatatuba.

 Atletas de vários 
municípios do Vale do Pa-
raíba, Litoral Norte, Serra 
da Mantiqueira e parte da 
Grande São Paulo compe-
tem em 24 modalidades 
esportivas. Os represen-
tantes de Ilhabela dispu-

tarão as modalidades de 
atletismo, tênis de cam-
po, vôlei de praia, malha, 
bocha, basquete, biribol, 
futebol de campo, futsal, 
vôlei de quadra, ciclismo, 
taekwondo, karatê e da-
mas.

Executivo e Legislativo 
prestigiam cidadãos  

Sambentistas
 Na última sema-
na, realizou-se na Quadra 
Poliesportiva da E.M.E.F. 
Coronel Ribeiro da Luz, a 
Cerimônia de Dispensa do 
Serviço Militar.
 Dentre as autori-
dades presentes, a cerimô-
nia contou com a ilustre 
presença do 1º Tenente 
Marco Antonio Souza –  
Delegado da 8ª Dele-
gacia do Serviço Mi-

litar de Taubaté, da 2ª 
Sargento Comandante 
do 1º JP Francieli Ros-
seene Martins, Exmo.  
Sr. Prefeito Municipal 
Ildefonso Mendes Neto 
– Presidente da Junta de 
Serviço Militar, a Sra.  
Secretária da Junta Militar 
Simone Tarcísia Ribeiro 
da Silva, Auxiliar do Dele-
gado – Leandro Campos; 
Diretora de Escola Juliana 

Francine Barros Quintani-
lha, Vereadores Altino de 
Paula Salgado e Jose Do-
nati Nunes.
 A cerimônia foi 
conduzida pela Oradora 
Walkyria Ferraz, e compa-
receram ao compromisso 
o total de 71 jovens que f 
izeram juramento à Ban-
deira e receberam o Certi-
ficado de Dispensa de In-
corporação


