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A GAzetA dos Municípios

Candidatos e empresários
se reúnem em evento

em Taubaté

Palestra realizada pelo 
Sincovat e pela Fecomer-
cio-SP sobre “Gestão Pú-
blica e o Impacto Regio-
nal” vai discutir o cenário 
atual da cidade em esferas 
como economia, educa-
ção, saúde e violência. O 
objetivo é que candidatos 
aos cargos de prefeito e 
vereador utilizem os dados 
para pautar suas propostas 
de governo.
O Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté e região) vai pro-
mover nesta sexta-feira, 
19, no Taubaté Country 
Club (TCC), a partir das 
18h30, a  palestra “Gestão 
Pública e o Impacto Re-
gional”. A entrada é gra-
tuita.
O evento conta com o 
apoio da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), e 
reunirá especialistas em 
economia e gestão, que 
traçarão um panorama da 
realidade municipal em 
diferentes esferas.  
 O assessor econômico da 
FecomercioSP Jaime Vas-
concellos levará informa-
ções sobre a conjuntura 

econômica do município, 
especialmente no que tan-
ge ao faturamento do co-
mércio varejista e à aber-
tura e ao fechamento de 
postos de trabalho.
 Em seguida, o adminis-
trador público Marcos 
Silveira, criador da pla-
taforma Datapedia, ana-
lisará Taubaté a partir de 
oito esferas: Índice de De-
senvolvimento Humano; 
Demografia; Educação; 
Saúde; Finanças Públicas; 
Economia; Violência e Se-
gurança Pública; e Vulne-
rabilidade e Pobreza.
Para isso, Silveira coletou 
uma série de indicadores 
esparsos provenientes de 
órgãos como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA) e o 
Departamento de Informá-
tica do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), para 
depois organizá-los e ana-
lisá-los.   
 Os candidatos aos cargos 
de prefeito e de vereador 
que participarão da dispu-
ta eleitoral deste ano se-
rão convidados a assistir 
a palestra e, ao final dela, 

receberão um relatório 
com todos os indicadores 
apresentados. O objetivo 
do Sincovat e da Fecomer-
cioSP é que eles utilizem 
as informações para pautar 
suas propostas de governo. 
 Além disso, as entidades 
desejam ampliar a cons-
ciência de empresários, 
membros da academia e 
cidadãos em geral sobre a 
importância da gestão pú-
blica estratégica, pautada 
em dados concretos, bem 
como do acompanhamen-
to de todas as ações gover-
namentais.
Durante o evento, o Sinco-
vat irá divulgar inda uma 
pesquisa inédita sobre o 
índice de confiança dos 
consumidores taubateanos 
e como está a intenção de 
votos do eleitor da cidade.
Serviço: Palestra “Gestão 
Pública e o Impacto Re-
gional”
Data: 19 de agosto (sexta-
feira)
Horário: Das 18h30 às 20h
Local: Taubaté Country 
Club - Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 126, 
Centro Inscrições gra-
tuitas, pelo telefone (12) 
3632-6570 ramal 5

Mais de 217 mil
trabalhadores do

estado de São Paulo
não sacaram o Abono 
Salarial ano-base 2014

Prazo termina no próximo 
dia 31 de agosto. Traba-
lhadores podem consultar 
se têm direito ao benefí-
cio pelo portal abonosa-
larial.mte.gov.br O novo 
prazo para sacar o Abono 
Salarial do PIS - Progra-
ma de Integração Social 
- ano-base 2014 termina 
no próximo dia 31, em 
15 dias. Mas mais de 900 
mil brasileiros ainda não 
retiraram o benefício – no 
estado de São Paulo são 
217.325 trabalhadores 
celetistas que tem direito 
(VEJA A TABELA POR 
MUNICÍPIO ABAIXO). 
O valor é de um salário 
mínimo (R$ 880) e está 
disponível em qualquer 
agência da Caixa. O mi-
nistro do Trabalho, Ronal-
do Nogueira, pede o apoio 
de empregadores e entida-
des sindicais para que aju-
dem a divulgar a informa-

ção entre os empregados e 
filiados. “Precisamos fa-
zer com que a informação 
chegue a um maior núme-
ro possível de pessoas por-
que esse é um benefício 
importante e é um direito 
do trabalhador”, diz. Têm 
direito ao abono salarial 
os trabalhadores que te-
nham exercido atividade 
remunerada durante pelo 
menos 30 dias em 2014 e 
recebido até dois salários 
mínimos por mês nesse 
período. Além disso, é 
necessário estar cadastra-
do no PIS há pelo menos 
cinco anos e ter tido seus 
dados informados correta-
mente pelo empregador na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS). 
Os trabalhadores podem 
consultar se têm direito ao 
benefício pelo portal http://
abonosalarial.mte.gov.br/, 
inserindo CPF ou núme-

ro do PIS/Pasep e data de 
nascimento.  Outras infor-
mações podem ser obtidas 
diretamente com a Caixa 
no telefone 0800-726 02 
07. Para os trabalhadores 
do serviço público que re-
cebem o PASEP é preciso 
procurar o Banco do Bra-
sil pelo número 0800-729 
00 01. Mais informações 
também pela Central de 
Atendimento Alô Traba-
lho 158, do Ministério do 
Trabalho.
CACAPAVA 341
CAMPOS DO JORDAO 352
CARAGUATATUBA 534
CUNHA 34
ILHABELA 168
JACAREI 831
LORENA 309
PARAIBUNA   79
PINDAMONHANGABA 561

S. J. DOS CAMPOS   3.076
SAO SEBASTIAO 491
TAUBATE 1.503
TREMEMBE 141
UBATUBA 363

Total em São Paulo217.325

FundArt divulga a programação 
do 11º Festival de Cultura

Popular – Caiçarada
O evento acontece de 26 
a 28 de agosto na Ilha 
dos Pescadores e tem por 
objetivo promover uma 
reflexão sobre a situação 
cultural e socioambiental 
das comunidades caiçaras, 
e principalmente, mostrar 
a beleza e a riqueza das 
culturas tradicionais da re-
gião.
O festival é realizado pela 
FundArt em parceria com 
a Colônia de Pescadores 
Z10, e conta com apoio 
cultural da Associação 

Comercial de Ubatuba, 
AARCCA,  O Limoeiro, 
Patto Loko, Pistache Gela-
teria, Pizzaria São Paulo, 
Projeto Tamar e Wizard 
Idiomas.
A programação do even-
to conta com diversas 
atrações, como a corrida 
de canoas, o Encontro de 
Contação de Causos “João 
de Souza”, torneio de tru-
co, além de barracas de 
comidas típicas e apresen-
tações de grupos de cul-
tura tradicional da região, 

encerrando com o já tra-
dicional Festival de Viola 
“João Alegre”.
Festival de Viola “João 
Alegre”.
Como parte da programa-
ção, a FundArt realiza to-
dos os anos o Festival de 
Viola “João Alegre”, que 
tem como finalidade pro-
mover a criação musical 
e artística, proporcionan-
do aos violeiros da região 
e ao público presente um 
belo encontro de harmonia 
e muita música.

As inscrições podem 
ser feitas até o dia 22 de 
agosto na sede adminis-
trativa da FundArt, via 
e-mail ou pelos correios.  
O festival premiará a me-
lhor música inédita e os 
três melhores intérpretes 
com performances solo ou 
em dupla.
O regulamento comple-
to pode ser conferido no 
edital no site da FundArt e 
mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3833-7000.
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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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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

Candidato à habilitação 
deve ficar atento ao

contrato firmado com
a autoescola

É preciso ler com muita 
atenção o acordo, que deve 
especificar as atividades e 
os respectivos custos. Do 
total pago para obter a per-
missão para dirigir, apenas 
R$ 93 são taxas do Depar-
tamento de Trânsito
Para habilitar-se a condu-
zir um veículo, o cidadão 
precisa contratar um Cen-
tro de Formação de Con-
dutores (CFC), a chama-
da autoescola. Em linhas 
gerais, o papel do CFC é 
ensinar o candidato a di-
rigir e ajudá-lo a obter a 
permissão para dirigir (1ª 
habilitação). Para “não 
cair numa fria”, o Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP) recomenda que o 
candidato pesquise antes 
de escolher a autoescola, 
peça referências a conhe-
cidos e verifique se o esta-
belecimento é credenciado 
e está regular. A consulta 
pode ser feita no portal [../
GAVETA/CNH-Mylena/
www.detran.sp.gov.br]
www.detran.sp.gov.br na 
área “Parceiros”. 
Além disso, antes de fe-
char o negócio e firmar um 
acordo comercial, é preci-
so ler com muita atenção 
o contrato. Nele devem 
constar todos os serviços a 
serem executados e quais 
serão os custos. 
Em média, os custos do 
processo para obter a ha-
bilitação ficam em torno 
de R$ 1.200 para o cida-
dão. Desse total, menos de 
10% (R$ 103,42) são de 
taxas do Departamento de 
Trânsito. Todo o restante é 
pago diretamente aos pres-
tadores de serviço, como 
autoescolas, médicos e 
psicólogos. 
Como são estabelecimen-

tos comerciais, as auto-
escolas seguem a livre 
demanda de mercado e os 
preços que cobram não são 
tabelados. Desse modo, o 
Detran.SP não pode inter-
ferir na relação comercial 
firmada entre o CFC e o 
cliente. 
Caso o cidadão se sinta 
prejudicado comercial-
mente, ele deve acionar os 
órgãos de defesa do con-
sumidor, como o Procon 
ou a Justiça. Se suspeitar 
de alguma irregularidade 
no processo, o candidato 
deve denunciar à Ouvido-
ria do Detran.SP, que pode 
ser acessada por meio do 
portal em “Atendimento”. 
É fundamental que o cida-
dão preste muita atenção 
antes de assinar o contra-
to. Tudo deve estar claro 
e acordado. Desse modo, 
o candidato terá mais res-
paldo para cobrar da au-
toescola uma prestação de 
serviços de qualidade. 
Veja a seguir os principais 
passos para obter a habili-
tação: 
O processo 
Pela legislação federal de 
trânsito, válida em todo o 
país, o processo envolve: 
·        Realização de exame 
médico e avaliação psico-
lógica; 
·        45 horas de aula te-
órica; 
·        Prova teórica; 
·        25 horas de aulas prá-
ticas de direção veicular 
para a categoria B (carro), 
sendo 5 horas/aula no pe-
ríodo noturno. Para a cate-
goria A (moto), são 20 ho-
ras de aulas práticas, com 
4 horas/aula noturnas; 
·        Exame prático na 
categoria pretendida. 
Dependendo da disponibi-
lidade do candidato para 

as aulas e dos horários da 
autoescola, é possível se 
habilitar em até três meses. 
De acordo com a legisla-
ção federal, o cidadão tem 
até 12 meses para concluir 
o processo. Se não o fizer 
nesse período, ele precisa 
reiniciar e refazer todas as 
etapas.
As taxas
·        Exame médico (pa-
gar diretamente ao médi-
co): R$ 77,72 (R$ 56,99 
no caso de candidato com 
deficiência)
·        Avaliação psicológica 
(pagar diretamente ao psi-
cólogo): R$ 90,67
·        Aulas teóricas e prá-
ticas: valores são estipula-
dos pela autoescola (pagar 
diretamente à empresa)
·        Taxa Detran.SP de 
exame teórico (pagar em 
banco conveniado): R$ 
32,38
·        Taxa Detran.SP de 
exame prático (pagar em 
banco conveniado): R$ 
32,38
·        Taxa Detran.SP de 
emissão da Permissão para 
Dirigir, a primeira CNH 
(pagar em banco conve-
niado): R$ 38,86
Se o candidato for repro-
vado em um dos testes, 
deverá pagar ao Detran.
SP a taxa para refazê-lo. 
Por exemplo, se ele não 
passou no exame prático, 
pagará novamente os R$ 
32,38. Reagendamentos 
não são cobrados. 
Já a cobrança por autoes-
colas por reprovação deve 
estar prevista no contrato. 
Alguns estabelecimentos 
cobram nova taxa de exa-
me prático, por exemplo, 
porque levam os alunos 
aos locais de prova e/ou 
disponibilizam seus carros 
para o teste. 
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 45, Termo nº 6359
Faço saber que pretendem se casar THIAGO HENRIQUE SAMPAIO COSTA e NATA-
CIA ROVEDA DIAS MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, 
nascido em 17 de abril de 1989, de profissão engenheiro mecânico, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Ismael Dias Monteiro, nº 121, Jardim Samar, nesta cidade, 
filho de PAULO SERGIO COSTA, de 59 anos, nascido na data de 9 de maio de 1957 e de 
DULCE MARA FERREIRA COSTA, de 53 anos, nascida na data de 3 de fevereiro de 1963, 
residentes e domiciliados Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Tre-
membé - SP, nascida em 2 de abril de 1989, de profissão nutricionista, de estado civil soltei-
ra, residente e domiciliada na Avenida Agostinho Manfredini, nº 1320, Bairro dos Guedes, 
nesta cidade, filha de BENEDITO APARECIDO DIAS MONTEIRO, de 56 anos, nascido 
na data de 27 de janeiro de 1960 e de NELMA ROVEDA DIAS MONTEIRO, de 54 anos, 
nascida na data de 19 de setembro de 1961, residentes e domiciliados Tremembé/SP, natu-
rais de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Comércio da região
apresenta leve

crescimento de 0,7%
em maio

STF decide que concurso não pode
excluir candidatos com tatuagem

Butantan inicia 
ova etapa de testes

da 1ª vacina
brasileira para a dengue

O comércio varejista da 
região apresentou leve 
crescimento de 0,7% na 
comparação com o mes-
mo mês de 2015, com fa-
turamento real de R$ 2,2 
bilhões. No acumulado do 
ano, houve alta de 2,6% e, 
nos últimos doze meses, 
retração de 1,2%.
Os dados foram divulgados 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté) e são da Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Varejista no Estado de São 
Paulo (PCCV), realizada 
mensalmente pela Feco-
mercio-SP, com base em 
informações da Secretaria 
da Fazenda do Estado de 
São Paulo (SEFAZ-SP).
Apesar do cresci-
mento no faturamen-

O Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu na quar-
ta-feira (17) por sete  
votos a um que concur-
sos públicos não podem 
excluir candidatos que 

A partir desta quarta-feira, 
a Santa Casa de Misericór-
dia, parceira do instituto, 
começa os testes clínicos 
com 1,2 mil voluntários; 
o estudo também está em 
desenvolvimento no Hos-
pital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da 
USP, na capital paulista, e 
em outros 12 centros pelo 
Brasil
O Estado de São Paulo 
inicia nesta quarta-feira, 
17 de agosto, os testes em 
humanos na Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo 
da primeira vacina brasi-
leira para a dengue, de-
senvolvida pelo Instituto 
Butantan, unidade da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de de São Paulo e um dos 
maiores centros de pesqui-
sa biomédica do mundo.
Cerca de 1,2 mil pessoas 
de 18 a 59 anos devem 
participar do estudo no 
centro, que integra a ter-
ceira e última etapa de 
testes antes de a vacina ser 
submetida à aprovação da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
para que possa ser produ-
zida em larga escala pelo 
Butantan e disponibilizada 
para campanhas de imu-
nização em massa na rede 
pública de saúde em todo 
o Brasil.
Na Santa Casa de Mise-
ricórdia de São Paulo, 
os ensaios clínicos serão 
conduzidos pelo professor 
José Cassio de Moraes. 
Os voluntários serão sele-
cionados por meio do pro-
grama Estratégia de Saúde 
da Família, desenvolvi-
do pelo Centro de Saúde 
Escola da Santa Casa de 
Misericórdia, um dos pri-
meiros do país, criado em 
1967.
Os testes já estão em anda-
mento em Manaus (AM), 
Boa Vista (RR) e Porto 
Velho (RO) na região Nor-
te, em mais dois centros 
no Estado de São Paulo 
(Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
da USP e Faculdade de 
Medicina de São José do 
Rio Preto), em um centro 
de pesquisas de Fortaleza 
(CE) e em Porto Alegre 

to, cinco entre as nove 
atividades analisadas apon-
taram queda em relação a  
maio de 2015. Os setores 
de lojas de vestuário, teci-
dos e calçados (-15,8%), 
materiais de construção 
(-5,1%) e eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de 
departamentos impediram 
um resultado geral melhor. 
Já os segmentos de autope-
ças e acessórios (14,8%), 
farmácias e perfumarias 
(7,8%) e supermercados 
(2%) tiveram bom desem-
penho do varejo da região 
de Taubaté em maio. 
Segundo o presidente do 
Sincovat , Dan Guins-
burg, apesar da leve alta, 
maio não foi bom para o 
comércio. “Em maio ti-
vemos o Dia das Mães, 

tenham tatuagem porque 
isso é uma forma de dis-
criminação.
O Supremo julgou o 
recurso de um candi-
dato a uma vaga na  

(RS). Ao todo serão 14 
centros de pesquisa cre-
denciados pelo Butantan 
para a realização dos estu-
dos (confira relação com-
pleta abaixo).
Os testes envolverão 17 
mil voluntários em 13 ci-
dades nas cinco regiões do 
Brasil. São convidadas a 
participar do estudo pes-
soas saudáveis, que já ti-
veram ou não dengue em 
algum momento da vida 
e que se enquadrem em 
três faixas etárias: 2 a 6 
anos, 7 a 17 anos e 18 a 59 
anos.  Os participantes do 
estudo são acompanhados 
pela equipe médica por 
um período de cinco anos 
para verificar a duração 
da proteção oferecida pela 
vacina.
A vacina do Butantan, de-
senvolvida em parceria 
com os Institutos Nacio-
nais de Saúde dos Estados 
Unidos (NIH, na sigla em 
inglês), é produzida com 
vírus vivos, mas geneti-
camente atenuados, isto é, 
enfraquecidos.
“Com os vírus vivos, a res-
posta imunológica tende a 
ser mais forte, mas, como 
estão enfraquecidos, eles 
não têm potencial para 
provocar a doença. A vaci-
na deve proteger contra os 
quatro sorotipos da den-
gue com uma única dose”, 
explica o diretor do Insti-
tuto Butantan, Jorge Kalil.
Nesta última etapa da pes-
quisa, os estudos visam 
comprovar a eficácia da 
vacina. Do total de volun-
tários, 2/3 receberão a va-
cina e 1/3 receberá place-
bo, uma substância com as 
mesmas características da 
vacina, mas sem os vírus, 
ou seja, sem efeito. Nem 
a equipe médica nem o 
participante saberão quais 
voluntários receberam a 
vacina e quais receberam 
o placebo. O objetivo é 
descobrir, mais à frente, a 
partir de exames coletados 
dos voluntários, se quem 
tomou a vacina ficou pro-
tegido e quem tomou o 
placebo contraiu a doença.
Os dados disponíveis até 
agora das duas primeiras 
fases indicam que a vacina 

uma das principais datas 
do ano para o varejo. Os 
dados mostraram diminui-
ção das vendas, inclusive 
nas atividades em que,  
sazonalmente, a data cos-
tuma apresentar cresci-
mento, como a de vestu-
ário, por exemplo. Isso 
revela que o consumidor 
realmente estava muito 
preocupado com a situa-
ção econômica e com o 
desemprego. Agora, nos 
resta esperar e torcer para 
a melhora nesse índice de 
confiança e um segundo 
semestre melhor”, comen-
ta.
A pesquisa é segmentada 
em 16 Delegacias Regio-
nais, entre elas Taubaté 
- composta por 39 muni-
cípios.

Polícia Militar de São 
Paulo, que foi vetado 
por ter uma tatuagem 
estilo tribal na perna.  
O plenário decidiu 
que o candidato pode,  

é segura, que induz o orga-
nismo a produzir anticor-
pos de maneira equilibra-
da contra os quatro vírus 
da dengue e que é poten-
cialmente eficaz.
“A dengue é uma doença 
endêmica no Brasil e em 
mais de 100 países. A va-
cina brasileira produzida 
pelo Butantan, um centro 
estadual de excelência re-
conhecido internacional-
mente, será certamente 
uma importante arma de 
prevenção, protegendo 
nossa população contra a 
doença e suas complica-
ções”, afirma o secretário 
de Estado da Saúde de São 
Paulo, David Uip.
Histórico: Em 2008, o 
Instituto Butantan firmou 
parceria de colaboração 
com o NIH, passando a 
desenvolver, no Brasil, 
uma vacina similar a uma 
das estudadas pelo insti-
tuto americano, composta 
pelos quatro tipos de vírus 
da dengue.
Um dos grandes avanços 
do Butantan no desen-
volvimento da vacina foi 
a formulação liofilizada 
(em pó), que garante a es-
tabilidade necessária para 
manter os vírus vivos em 
temperaturas não tão frias, 
permitindo seu armazena-
mento em sistemas de re-
frigeração comum, como 
geladeiras, além de au-
mentar o período de vali-
dade da vacina (um ano).
Nas etapas anteriores, a 
vacina foi testada em 900 
pessoas: 600 na primeira 
fase de testes clínicos, re-
alizada nos Estados Uni-
dos pelo NIH, e 300 na 
segunda etapa, realizada 
na cidade de São Paulo 
em parceria com a Facul-
dade de Medicina da USP 
(através do Hospital das 
Clínicas e do Instituto da 
Criança) e com o Instituto 
Adolfo Lutz.Ter a vacina 
desenvolvida e produzida 
por um produtor público 
nacional é uma vantagem 
competitiva para o Brasil, 
pois garante a disponibili-
dade do produto, permitin-
do a autossuficiência pro-
dutiva, além de garantir 
preços mais acessíveis.

Nasa afirma que Julho foi 
o mês mais quente já

registrado em 136 anos
A Nasa, agência espacial 
dos Estados Unidos, di-
vulgou que uma análise 
mensal das temperaturas 
globais feitas por cientis-
tas mostrou que Julho de 
2016 foi o mês mais quen-
te desde 1880, e que esse 
pode ser o ano mais quente 
da história.
Segundo a Nasa, a análise 
é feita mensalmente por 
uma equipe do Goddard 
Institute for Space Studies 
(Giss), na das áreas de pes-
quisa da agência espacial. 
A análise é feito a partir de 
dados adquiridos por cerca 

de 6.300 estações meteo-
rológicas em todo o mun-
do, além de instrumentos 
navais e bóias de medição 
da temperatura da super-
fície do mar e estações de 
pesquisa da Antártida.
“Não foi por uma margem 
larga, mas julho de 2016 
foi o mês mais quente 
desde que os registros co-
meçaram a ser feitos em 
1880. Parece quase uma 
certeza que 2016 também 
será o ano mais quente da 
história”, afirmou Gavin 
Schmidt, diretor do Go-
ddard Institute for Space 

Studies (Giss), da Nasa.
Os números divulgados 
acompanham uma ten-
dência de máximas men-
sais registradas pelo dé-
cimo mês consecutivo, 
desde outubro de 2015. 
“Em comparação com 
anos anteriores, as tem-
peraturas globais mais 
quentes no mês passado 
foram mais pronunciadas 
no hemisfério norte, espe-
cialmente perto da região 
do Ártico”, completou o 
Schmidt. 
* Com informações da 
Agência Brasil

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 251

                        Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, 
do art. 48 da Lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando pro-
porcionar a transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São 
Bento do Sapucaí torna público que  realizará às 17:00 horas do dia 23 
de agosto de 2016, AUDIÊNCIA PÚBLICA, em suas dependências, sito 
a Rua Sargento José Lourenço, 190, para discutir projeto de Revisão de 
Ações do Orçamento de 2016. Convidamos os interessados e a população 
do Município para participarem.

Ver. Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara

Ver. José Donati Nunes
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

sim, assumir a vaga. Para 
os ministros, a tatuagem é 
uma forma de expressão e 
o Estado não pode cercear 
um direito individual do 
cidadão.
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Contagem regressiva 
para o encontro

empresarial contábil 
mais importante

de São Paulo

Festival Estudantil de
Teatro de Caraguá segue 
com inscrições abertas

Festa da Imaculada em 
Taubaté terá show de
Demônios da Garoa

O SESCON-SP aguarda 
mais de mil empresários, 
gestores e profissionais da 
contabilidade para a 25ª 
edição do mais importan-
te evento da categoria no 
Estado de São Paulo e o 
segundo maior do Brasil.
Durante três dias, o EES-
CON se propõe a ofere-
cer boas oportunidades de 
aprimoramento, recicla-
gem e crescimento pro-
fissional, além de ajudar 
a construir um segmento 
mais forte e valorizado, 
sempre a postos para con-
tribuir com o desenvol-
vimento das empresas, 
da economia e da nação. 
Paralelamente ao evento 
principal, ocorre a tradi-
cional Feira de Negócios, 
que terá estandes de em-
presas de variados seg-
mentos com o objetivo de 
promover a demonstra-
ção e a comercialização 
de produtos e serviços de 
interesse do universo con-
tábil. O evento tem como 
tema “Interagir para Evo-
luir” e conta com uma 

Segue até o dia 2 de setem-
bro o período de inscrições 
para o 9º FET – Festival 
Estudantil de Teatro de 
Caraguatatuba. O evento 
tem abrangência nacional 
e será realizado entre os 
dias 17 e 21 de outubro, 
integrando a 10ª edição 
do Litoral Encena - Mos-
tra Nacional de Teatro de 
Rua, Teatro de Bonecos, 
Circo e Dança de Caragua-
tatuba.
Segundo a Fundacc - Fun-
dação Educacional e Cul-

Começou nesta semana 
em Taubaté a tradicional 
Festa do Folclore da Rua 
Imaculada, o mais impor-
tante evento de preserva-
ção cultural da região. A 
abertura está prevista para 
as 19h e, como de cos-
tume, terá apresentação 
dos grupos folclóricos de 
Taubaté e região, além de 
personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo.
O evento tem em sua pro-
gramação atrações diver-
sas, danças, grupos folcló-
ricos, violeiros, oficinas 
de modelagem, shows mu-
sicais, comidas típicas e 
cultura local. Neste ano a 
56ª da Festa do Folclore de 

programação especial 
composta por debates, pa-
lestras e painéis comanda-
dos por renomados espe-
cialistas e personalidades 
empresariais e de grande 
credibilidade no mercado. 
Já no primeiro dia do En-
contro, após a solenidade 
de abertura, um coquetel 
marcará a abertura oficial 
da Feira de Negócios.
No dia 25, a primeira pa-
lestra será sobre “Atitude 
inovadora e inovação ao 
alcance de todos”, apre-
sentada pelo doutor em 
comunicação, executivo e 
consultor em grandes em-
presas Dado Schneider; 
em seguida, o experiente 
auditor, contador e con-
troller Marcos Assi aborda 
o tema “Riscos da profis-
são contábil e o complian-
ce”. Na parte da tarde, 
Vânia Ferrari, especialis-
ta em melhoria contínua 
de processos e detentora 
do título de Green Belt 
pela GE, conduz a pales-
tra “Geração Flux! Intera-
ção e Evolução no Século 

tural de Caraguatatuba, 
que é a organizadora do 
evento, podem participar 
do festival todos os gru-
pos de teatro vinculados a 
escolas estaduais, munici-
pais e particulares do En-
sino Fundamental, Médio 
e Técnico de todo o país, 
com exceção as escolas 
técnicas e profissionali-
zantes de teatro.
Inscrições - Os interessa-
dos poderão se inscrever 
pessoalmente na sede da 
Fundacc, de segunda a 

Taubaté terá como atração 
principal o Grupo Demô-
nios da Garoa que se apre-
sentará no palco principal.
A festa terá suas atividades 
distribuídas simultanea-
mente em três polos, que 
são: Rua Imaculada, Palco 
principal (onde acontece-
rão a maioria dos eventos) 
e Casa do Figureiro.
Demônios da Garoa - No 
início, em 1942, chamava-
se Grupo do Luar, até que 
o radialista Vicente Lepo-
race sugeriu um concur-
so para a troca do nome. 
Leporace acreditava que 
o nome “grupo” lembrava 
o Jogo do Bicho. Em pou-
co tempo, os Demônios 

XXI”. Encerrando a pro-
gramação do segundo dia, 
o jornalista e apresentador 
do programa Bem-Estar 
da TV Globo, Fernando 
Rocha, apresenta o tema 
“Na medida do possível - 
Por uma melhor qualidade 
de vida”.
Dia 26, as novidades em-
presariais e tecnológicas, 
as mudanças comporta-
mentais e as novas práticas 
de mercado ganham des-
taque nas apresentações. 
O primeiro painel aborda 
“O futuro das empresas 
contábeis com a evolução 
da tecnologia”; na sequ-
ência, o debate será sobre 
“Visão 360° - Oportuni-
dades e negócios para as 
empresas contábeis”, com 
a participação do empresá-
rio contábil Paulo Godoy. 
O professor e difusor de 
conceitos e atividade liga-
dos à inovação Gil Giar-
delli apresentará a palestra 
magna do 25ª EESCON, 
que terá como tema “Dis-
ruptura, estamos prontos? 
Evoluir ou morrer!”.
Fechando o evento com 
chave de ouro, na sexta-
feira, haverá sorteios de 
prêmios e, à noite, um jan-
tar dançante.
Outras informações sobre 
o 25º Encontro das Em-
presas de Serviços Con-
tábeis do Estado de São 
Paulo:www.sescon.org.br/
eescon
25º Encontro das Empre-
sas de Serviços Contábeis 
do Estado de São Paulo 
(EESCON) será realiza-
do entre os dias 24 e 26 
de agosto em Campos do 
Jordão

sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 17h. A ins-
crição também poderá ser 
feita via correio. O edital, 
a ficha de inscrição e de-
mais informações estão 
disponíveis no site www.
fundacc.com.br e também 
podem ser solicitados pelo 
e-mail fetcaragua2016@
gmail.com.
Serão premiadas com tro-
féus e certificados as cate-
gorias: Melhor Ator, Atriz, 
Ator Coadjuvante, Atriz 
Coadjuvante, Diretor, 
Cenografia, Iluminação, 
Figurino, Maquiagem, 
Sonoplastia, Pesquisa e 
Peça de Opinião Pública, 
os grupos que conquis-
tarem a 1ª Melhor Peça e 
2ª Melhor Peça, receberão 
prêmios em dinheiro no 
valor de R$ 1,5 mil e R$ 
1 mil, respectivamente. 
Mais informações: (12) 
3897.5672.
A Fundacc está localizada 
na Rua Santa Cruz, nº 396, 
região central de Caragua-
tatuba.

da Garoa se consolidaram 
como o maior sucesso en-
tre os ouvintes da Rádio 
Bandeirantes de São Pau-
lo. 
Após conhecer o compo-
sitor Adoniran Barbosa, 
a parceria teve início em 
1949 e rendeu estrondosos 
sucessos como “Iracema”, 
“Saudosa Maloca”,  “Pro-
va de Carinho” e a épica 
“Trem das Onze”, que em 
2000 foi eleita a música 
símbolo da cidade de São 
Paulo. Atualmente, com 
mais de 70 anos de ativi-
dades, é a mais antiga for-
mação musical ainda em 
atividades, de acordo com 
o Guinness Book

Dia 17/08 – Quarta-feira
19h - Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e Adriano
20h - Show com Céu de Lamparina
21h - Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e Adriano

Dia 18/08 – Quinta-feira
19h - Música Sertaneja com o cantor Wesley Jordani
20h - Show com Orquestra de Viola de SJC
21h - Música Sertaneja com o cantor Wesley Jordan

Dia 19/08 – Sexta-feira
19h - Música Sertaneja com o cantor Claudio Henrique
20h - Show com o cantor Peleco
21h - Música Sertaneja com o cantor Claudio Henrique

Dia 20/08 – Sábado
13h - Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
14h - Dança da Fita com o projeto de adolescentes do Lar 
Irmã Amália
14h30 - Integrarte Dança
15h - Alunos da EMEF Vereador Pedro Grandchamp
15h30 - Balé da Cidade

16h - Fanfarra Municipal de Taubaté - FAMUTA
17h - Banda Músicos do Futuro - BAMUF
18h - Zumba com a ONG Ajuda Já
19h - Quadrilha de Bonecões com Os Bonecões da Manti-
queira
20h - Show com Demônios da Garoa
21h - Música Sertaneja com o cantor Rolando

Dia 21/08 – Domingo
11h - Música Sertaneja com a cantora Cristiane
12h - Coral Conexão UMADET
13h30 - Samba de Roda e Maculelê com o Grupo Capoeira 
Vida
14h - Cia O Clã da Dança
15h30 - Balé da Cidade
16h - Música Sertaneja com o cantor Silvio Chagas
17h - Grupo Raiz Catira
17h30 - Música Sertaneja com o cantor Saturno
18h - Música Sertaneja com a dupla Rony e Roney
19h - Música Sertaneja com o cantor Gabrielzinho
20h - Show com Circuladô de Fulô
21h - Música Sertaneja com o cantor Gabrielzinho

Festa da Imaculada: Confira programação do palco principal!


