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A GAzetA dos Municípios

Vendas na região  
crescem 2,5% em abril

Coral Municipal,  
Orquestra Popular e 

Cia Filarmônica reúnem 
na Vila em Ilhabela

 Pelo terceiro mês 
consecutivo, as vendas 
no comércio apresenta-
ram uma leve alta neste 
ano. Em abril, o varejo  na  
região de Taubaté cresceu 
2,5% na comparação com 
o mesmo mês de 2015 
e registrou faturamen-
to real de R$ 2,1 bilhões.  
 No acumulado do 
ano a alta é de 3,1% e nos 
últimos doze meses houve 
retração de 1,8%.
 Os dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista) 
são da Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista 
no Estado de São Paulo 
(PCCV), realizada men-
salmente FecomercioSP, 
com base em informações 
da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo 

 O clima de inver-
no tomou conta do fim de 
semana na programação 
“Julho é Mais Quente em 
Ilhabela”. Turistas e mora-
dores assistiram apresen-
tações do Coral Municipal 
“Celina Pellizzari”, da Or-
questra Popular de Ilhabe-
la e o espetáculo “Beatles 
e Música de Cinema se-
gundo a Cia Filarmônica”.
 Este último es-
tava previsto para a noi-
te de sábado (16/7), mas 
teve de ser transferido 
em razão do mau tempo.  
 O espetáculo foi 
realizado ao meio-dia 
de domingo (17/7) e a 
arena coberta monta-

(Sefaz-SP).
 Apesar do cres-
cimento, cinco entre as 
nove atividades analisa-
das apontaram queda no 
quarto mês do ano, no 
comparativo com o mes-
mo período do ano passa-
do. Os setores de lojas de  
vestuário, tecidos e calça-
dos (-19,5%),  de materiais 
de construção (-6,5%) e 
concessionárias de veícu-
los (-2,7%) impediram um 
resultado geral melhor.
 Já os segmentos de 
farmácias e perfumarias 
(14%) e supermercados 
(1,2%) garantiram o bom 
desempenho do varejo na 
região em abril.
 A pesquisa é seg-
mentada em 16 Delega-
cias Regionais, entre elas 
Taubaté - composta por 39 

da na Praça das Bandei-
ras, na Vila, ficou lotada. 
 Os principais clás-
sicos do cinema e as famo-
sas canções da banda de 
Liverpool fizeram o públi-
co cantar e dançar.
 Já durante a noi-
te de domingo, destaque 
para as apresentações do 
Coral Municipal, sob a re-
gência de Adriana Rego, 
e da Orquestra Popular de 
Ilhabela, regida por Al-
mir Clemente. “Mais uma 
bela apresentação de nos-
so coral e da Orquestra de 
Ilhabela. Parabéns a todos 
os artistas da nossa Ilha, 
realmente foi uma noite 
muito especial”, disse o 

municípios. 
 Para o presidente 
do Sincovat Dan Guins-
burg, apesar do  desem-
penho negativo registrado 
em abril por alguns se-
tores, os indicadores de 
confiança mostram uma 
melhora das expectati-
vas dos agentes econômi-
cos diante das mudanças 
do quadro político e da  
troca de comando das au-
toridades econômicas. 
 O mercado pa-
rece esperar que o  
protagonismo absolu-
to das questões políti-
cas se reduza e abra es-
paços para discussões e 
aplicações de medidas 
econômicas de ajuste  
efetivo e de controle das 
atuais distorções, sem ele-
vações da carga tributária.

prefeito Toninho Colucci, 
que acompanhou as apre-
sentações ao lado da pre-
sidente do Fundo Social, 
Dra. Lúcia Reale Colucci.
 Mais atrações
 Nesta semana, 
a programação “Julho é 
Mais Quente na Ilha” terá 
o evento “Ritmos e Poe-
sias”, de segunda (18/7) a 
quarta-feira (20/7), sem-
pre a partir das 14h. Já 
de quinta (21/7) a domin-
go (24/7) muita música  
popular com artistas de 
Ilhabela no “Boteco Cultu-
ral”. Todas as atrações são 
gratuitas e são realizadas 
na arena coberta da Praça 
das Bandeiras, na Vila.Chef Henrique Fogaça 

no 11º Caraguá a Gosto
 O renomado Chef 
Henrique Fogaça, jurado 
do programa MasterChef 
Brasil, é uma das ilustres 
presenças que integram a 
programação do 11º Cara-
guá a Gosto, a ser realiza-
do de 1º de agosto a 4 de 
setembro.
 No dia 3 de agosto, 
a Aula Show será minis-
trada pelo chef na Praça da 
Cultura, às 19h e o públi-
co, previamente inscrito, 
concorrerá à degustação 
do prato preparado por ele.
 Na sua vinda à Ca-
raguá, a convite do Gover-
no Municipal, por meio da 
Secretaria de Turismo, o 
Chef gravará um progra-
ma de entretenimento re-
gional, o Muito +, da TV 
Band.
 A participação do 
Chef Henrique Fogaça 
deverá ser inspiração aos 
participantes deste deli-
cioso evento gastronômi-
co, que desafia os amantes 
da culinária e chefs de co-
zinha a um verdadeiro fes-
tival de sabores.
 Os inscritos deve-

rão apresentar na entrada 
o voucher enviado pela 
secretaria de Turismo e 
um documento oficial 
com foto. Quem não fez 
a inscrição poderá assistir, 
porém sem lugar reserva-
do. Quem não recebeu o 
voucher, deve entrar em 
contato com a secretaria 
de Turismo pelo telefone 
(12)3897-7910.
 O Caraguá a Gos-
to contará também com o 
Jazz e Vinhos Festival, en-
tre os dias 5, 6 e 7 de agos-
to, e que reunirá convida-
dos especiais, como Chico 
Oliveira e Banda, Serial 
Funkerss, Felipe Blues e 
diversas big bands, no Pal-
co na Praça da Cultura, no 
Centro.
 O Jazz e Vinhos 
Festival será composto de 
estandes de massas e vi-
nhos, onde o público po-
derá saborear todas essas 
delícias ao ar livre, tudo 
em ritmo de jazz, e em um 
tributo a Glenn Miller.
 O Chef - Um dos 
nomes mais respeitados do 
cenário gastronômico pau-

lista na atualidade, Hen-
rique Fogaça nasceu em 
Piracicaba, interior de São 
Paulo, e foi criado em Ri-
beirão Preto. Matriculou-
se no curso de Chef Exe-
cutivo da FMU e começou 
sua carreira vendendo 
lanches em uma kombi na 
Rua Augusta. 
 Além de ser jurado 
no programa MasterChef 
Brasil, transmitido pela 
TV Band, Fogaça é sócio 
do restaurante Sal Gastro-
nomia, considerado um 
dos melhores restaurantes 
da cidade de São Paulo. 
 O Chef é sócio 
de mais dois bares e tem 
produtos com seu nome, 
como cervejas e um molho 
de Pimenta Chipotle e ma-
racujá.  
 
É também apoiador de 
causas sociais, principal-
mente aquelas voltadas 
para o público infantil. 
Desde 2010, leciona aulas 
de culinária para crianças 
com Síndrome de Down 
no Projeto Chefs Espe-
ciais.

Cerimônia de  
dispensa do Serviço 
Militar em São Bento

 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 au-
toridades presentes, a  
cerimônia contou com 
a ilustre presença do 1º 
Tenente Marco Anto-
nio Souza – Delegado da 
8ª Delegacia do Serviço 

Militar de Taubaté, da 2ª 
Sargento Comandante do 
1º JP Francieli Rosseene 
Martins, Exmo. Sr. Pre-
feito Municipal Ildefon-
so Mendes Neto – Presi-
dente da Junta de Serviço 
Militar, a Sra. Secretária 
da Junta Militar Simone 
Tarcísia Ribeiro da Silva, 
Auxiliar do Delegado – 
Leandro Campos; Direto-
ra de Escola Juliana Fran-

cine Barros Quintanilha,  
Vereadores Altino de Pau-
la Salgado e Jose Donati 
Nunes.
 A cerimônia foi 
conduzida pela Oradora 
Walkyria Ferraz, e compa-
receram ao compromisso 
o total de 71 jovens que  
fizeram juramento à Ban-
deira e receberam o Certi-
ficado de Dispensa de In-
corporação.
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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 pro-
cesso 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. Hi-
gienizar 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 podem 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 freqüen-
tes, 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, diante 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 usa-
vam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. 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 seguinte, 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, imediatamente, 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 di-
ferentes para alcançar 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 humildes.

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.

É melhor andar a pé do que montar num burro velho.

Saber o que é possível é o começo da felicidade.

MISCELÂNEA Ilhabela realiza Festival  
“Ritmos e Poesia” até  

quarta na Vila

 Ilhabela será palco 
até quarta-feira (20/7) do 
Festival “Ritmos e Poe-
sias”, na Praça das Bandei-
ras, na Vila – centro histó-
rico da cidade. O festival 
integra a programação do 
“Julho é Mais Quente em 
Ilhabela”, com atrações 
durante todo o mês.
 Já a partir desta se-
gunda-feira (18/7) o even-
to promete apresentações 
bem diversificadas, muita 
diversão com esporte, po-
esia, oficina de DJ, batalha 
de Mc’s, demonstração de 
skate e shows musicais, 
entre eles: Mc Garden, que 
apresenta o funk conscien-
te, uma linha diferente do 
estilo com letras cheias de 
conteúdo sobre política, 
educação e desigualdade 
social. Em suas letras, ele 
procura conscientizar os 
jovens sobre o uso abusivo 
de álcool e drogas e gravi-
dez na adolescência.
 O cantor de rap 
Thaíde, muito conhecido 
no cenário do rap nacio-
nal, sendo um dos prin-
cipais nomes do estilo, é 
uma das atrações. Entre 
as músicas mais tocadas: 
A Noite, Afro brasileiro, 
Apresento meu amigo, Se-
nhor Tempo Bom e muitos 
outros sucesso. Hoje, além 

de cantor, é radialista e 
apresentador do programa 
“A Liga”, da Band.

Edi Rock, velho conheci-
do do rap nacional, inte-
gra o conjunto Racionais 
MC’s paralelamente a sua 
carreira solo. Em suas mú-
sicas, o cantor e composi-
tor narra histórias de supe-
ração, fatos do cotidiano, 
denúncias e desigualdade 
social. Entre os sucessos 
da carreira, Mágico de Oz, 
Tempos Difíceis, Negro 
Drama, A vida é desafio e 
Rapaz Comum. A música 
That’s my Way do seu cd 
solo Contra Nós Ninguém 
Será, com participação 
especial de Seu Jorge, foi 
eleita pela Revista Rolling 
Stones Brasil como a 14ª 
melhor música do ano. O 
evento tem a realização da 
Prefeitura e a organização 
da Secretaria de Turismo.
 Programação Rit-
mos e Poesias
 Dia 18 (segunda)
 14h  – Pista de 
Skate / Snack Line / Expo 
Vinil
 16h30 – Apampa
 18h – Visão de 
Quebrada
 19h40 – Liberta-
mente
 21h – MC Garden

 Dia 19 (terça)
 14h – Atividades 
/ Pista de Skate / Snack 
Line / Expo Vinil
 15h – Oficina Dj 
“Tenda Mix”
 16h30 – Batalha de 
MCs
 18h – CineRitmos 
apresenta: “PROFISSÃO 
MC”, filme com o rapper 
Crioulo.
 19h – Silêncio 
Criatura participação Mar-
celo Mira / Joãozinho Tri-
bo de Jah
 20h30 Sr Bamba
 21h40 Thaide

 Dia 20 (quarta)
 14h – Demo skate 
Sandro Sobral e Master-
son Magrao / Snack Line / 
Expo Vinil
 16h – Dj Phill
 16h40 – Dj George
 17h40 – Espírito 
de Rua
 18h30 – Emerson 
Rosa e Body Paint artista 
“Vespa”
 19h30 – Aloha, 
projeto dos músicos, Julia-
no e Samambaia (Planta e 
Raiz) e Plic (Edi Rock)
 20h50 – Ganhado-
res da Batalha de MCs
 21h – Felipe Peti-
natti
 22h – Edi Rock
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Local: Projeto Montanh´arte (Mercado) 
Todas as Sextas-Feiras das  

8h ás 11h30

 
Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 34, Termo nº 6336
Faço saber que pretendem se casar LUIZ OTAVIO DA SILVA OLIVEIRA e DAYANE PEREIRA DA 
SILVA, 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 23 de março de 1992, de profissão servidor 
público municipal, estado civil solteiro, residente na Rua Alberto Guizard, nº 43, Centro, nesta cida-
de, filho de LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA, desaparecido há 10 anos e de MARIA CRISTINA DA SIL-
VA, de 48 anos, nascida na data de 9 de setembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida a 29 de junho de 1988, de profissão 
cabeleireira, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha de JUSCELINO 
REIS DA SILVA, de 61 anos, nascido na data de 15 de agosto de 1954, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Anguera/BA e de MARILENE PEREIRA DE JESUS, de 53 anos, nascida 
na data de 12 de dezembro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Anguera/
BA. 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.

Livro D- 24, FLS. nº 33, Termo nº 6335
Faço saber que pretendem se casar CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA LICO e ADRIANA CA-
ROLINA DE FARIA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 19 de março de 1979, de 
profissão repozitor, estado civil divorciado, residente na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 93, Jardim San-
tana, nesta cidade, filho de ARY DE OLIVEIRA LICO JUNIOR, de 66 anos, nascido na data de 12 de 
agosto de 1949, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA ELIANA 
DE OLIVEIRA LICO, falecida em Taubaté/SP na data de 15 de novembro de 2010. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida a 31 de agosto de 1982, de profissão do lar, estado civil solteira, residente no 
mesmo endereço do contraente, filha de JORGE FRANCISCO DE FARIA, falecido em Tremembé/
SP na data de 27 de março de 2015 e de VERA LUCIA DE FARIA, de 65 anos, nascida na data de 10 
de novembro de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/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. 

Poupatempo comemora 
meio bilhão de  
atendimentos

WhatsApp: Justiça do RJ 
manda bloquear aplicativo 

em todo o Brasil

O governador Geraldo Al-
ckmin fez uma visita sur-
presa ao Poupatempo Sé, 
na manhã desta terça-feira, 
19, para fazer o atendimen-
to número 500 milhões do 
Programa Poupatempo. O 
total de cidadãos atendi-
dos desde o início do Pro-
grama, em 1997, inclui as 
71 unidades do Poupatem-
po espalhadas por todas as 
regiões administrativas do 
Estado.
O governador chegou à Sé 
às 8h30 e seguiu pela en-
trada dos funcionários para 
a área de atendimento do 
Instituto de Identificação 
(IIRGD). Lá, sentou-se no 
lugar de um dos colabo-
radores do Poupatempo 
e aguardou a chegada do 
próximo cidadão chama-
do pela senha: a copeira e 
artesã Ana Maria Nunes, 
de 55 anos, moradora da 
Cohab Educandário, no 
Jardim Raposo Tavares.
 “Fiquei tremendo 
de surpresa, mas ele me 
explicou que veio come-
morar o sucesso do Pou-
patempo”, disse a cidadã, 
que é natural de Cristais 
(MG) e mora em São Pau-
lo há 36 anos. Ela compa-
receu ao Poupatempo para 
renovar o RG que tirou no 
ano 2000. Acompanha-
da pelo neto de 15 anos, 
estudante da 2ª série do 
ensino médio, Ana Maria 
agradeceu o governador 
pelo certificado que rece-
beu comprovando que ela 
é a cidadã número 500 mi-
lhões do Poupatempo.
 Alckmin recebeu 
explicações dos funcio-
nários sobre o sistema de 
coleta digital de imagem, 

 A Justiça do Rio 
de Janeiro determinou o 
bloqueio do WhatsApp 
em todo o Brasil; veja re-
portagem da GloboNews 
no vídeo acima. Uma no-
tificação foi enviada para 
as empresas de telefonia 
após o Facebook se recu-
sar a cumprir uma decisão 
judicial e fornecer infor-
mações para uma investi-
gação policial.
 JUSTIÇA x 
WHATSAPP
Veja casos em que app foi 
bloqueado
4º bloqueio: 19/7/16
3º bloqueio: 2/5/16
2º bloqueio: 16/12/15
1º bloqueio: 25/2/15
 De acordo com 
Eduardo Levy, presidente 
do Sindicato das Opera-
doras de Telefonia (Sin-
diTeleBrasil), o app de 
mensagens começaria a 
ser tirado do ar a partir 
das 14h desta terça-feira 
(19). Ainda de acordo com 
Levy, o bloqueio completo 
acontecerá até as 18h.
A decisão tomada pela juí-
za Daniela Barbosa manda 
as operadoras suspende-
rem o acesso imediatamen-
te. Segundo a GloboNews, 
as provedoras de conexão 
foram notificadas da deci-
são por volta das 11h30.
O Facebook informou que 
não vai se manifestar e a 
assessoria do Whatsapp 
disse que não tem ainda 
uma posição sobre a de-
cisão. Esta é a quarta vez 
que um tribunal decide 
pela suspensão do acesso 
ao aplicativo no Brasil. 
Diferentemente das outras 

assinatura eletrônica e im-
pressões digitais (coleta 
biométrica), que está sen-
do implantado em todas as 
unidades do Poupatempo.  
 A nova tecnologia 
elimina a necessidade de 
fotos 3x4 e aumenta a se-
gurança e a eficiência do 
sistema de identificação de 
São Paulo.
 O governador 
atendeu também o cidadão 
Hiroaki Kawaguchi, de 49 
anos, morador da Vila Cle-
mentino, que precisava re-
novar o RG tirado quando 
ele tinha apenas 12 anos. 
“Na minha identidade a 
minha foto é de criança, 
do tempo em que a gente 
tirava o RG na delegacia”, 
contou Kawaguchi. Ele 
lembrou que na época o 
RG podia demorar até três 
meses para ficar pronto, e 
hoje o Poupatempo entre-
ga em no máximo cindo 
dias.
 Durante a visita, 
Alckmin lembrou que es-
teve na inauguração do 
Poupatempo Sé, quando 
era vice-governador na 
gestão Mario Covas. Na 
época, o governo de São 
Paulo resolveu criar o 
maior programa de des-
burocratização da história 
do Brasil, reunindo em 
um só espaço todos os ser-
viços públicos. A ideia é 
a de que o cidadão possa 
resolver todas as questões 
relacionadas à emissão ou 
renovação de documentos 
em um mesmo local.
 De acordo com Al-
ckmin, o Poupatempo está 
entrando agora em uma 
nova fase em que a ênfase 
será nos serviços eletrô-

decisões, não há um prazo 
definido para o retorno do 
serviço assim que ele for 
bloqueado.
Procuradas pelo G1, Cla-
ro, Vivo e Tim afirmam 
que ficaram sabendo do 
bloqueio pela imprensa e 
ainda não possuem um po-
sicionamento.
‘Impossibilidades técni-
cas’
Segundo Barbosa, o Fa-
cebook, empresa proprie-
tária do WhatsApp, foi 
notificado três vezes para 
interceptar mensagens que 
seriam usadas em uma 
investigação policial em 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. A juíza acres-
centou que a empresa res-
pondeu através de e-mail, 
com perguntas em inglês, 
“como se esta fosse a lín-
gua oficial deste país” e 
tratou o Brasil “como uma 
republiqueta”. O Whatsa-
pp diz não cumprir a deci-
são “por impossibilidades 
técnicas”.
Segundo a decisão, o que 
se pede é “a desabilitação 
da chave de criptografia, 
com a interceptação do 
fluxo de dados, com o des-
vio em tempo real em uma 
das formas sugeridas pelo 
MP, além do encaminha-
mento das mensagens já 
recebidas pelo usuário (...) 
antes de implementada a 
criptografia.”
O bloqueio anterior do 
Whatsapp foi em maio 
de 2016. Outro bloqueio 
aconteceu em dezembro 
de 2015, quando a Justiça 
de São Paulo ordenou que 
as empresas impedissem a 

nicos. “Estamos usando 
todas as tecnologias dis-
poníveis para levar o Pou-
patempo às pessoas pela 
internet e até por aplicati-
vos de celular”, disse.
 Ele destacou que 
foram abertas 37 unida-
des nos últimos dois anos, 
e que o posto número 72 
será aberto nos próximos 
dias em Tupã. “Pelo celu-
lar já dá para saber exata-
mente o que é preciso para 
cada documento, dá para 
fazer o agendamento e ser 
atendido no dia e hora que 
o cidadão escolher, sem 
perda de tempo”.
 Programa Poupa-
tempo
 O Poupatempo é 
um programa do Gover-
no do Estado, executado 
pela Diretoria de Serviços 
ao Cidadão da Prodesp 
– Tecnologia da Informa-
ção, que, desde a inaugu-
ração do primeiro posto, 
em 1997, já prestou mais 
de 500 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 71 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral que 
atendem mais de 171 mil 
cidadãos por dia.
 Em 2016, o Pou-
patempo foi eleito pelo 
segundo ano consecutivo 
o melhor serviço público 
de São Paulo pelo Institu-
to Datafolha. Em pesquisa 
anual de satisfação, obte-
ve 97% de aprovação dos 
usuários e a Prodesp, que 
administra o Poupatempo, 
foi eleita a melhor empre-
sa do Brasil no setor de in-
dústria digital, no ranking 
Melhores & Maiores 2016 
da revista Exame.

conexão por 48 horas em 
represália ao WhatsApp 
ter se recusado a colaborar 
com uma investigação cri-
minal. O aplicativo ficou 
inacessível por 12 horas e 
voltou a funcionar por de-
cisão do Tribunal de Justi-
ça de SP.
Ícone do Whatsapp, um 
dos aplicativos de conver-
sa mais populares do mun-
do, é visto na tela de um 
smartphone
Ícone do Whatsapp, um 
dos aplicativos de conver-
sa mais populares do mun-
do, é visto na tela de um 
smartphone (Foto: Fábio 
Tito/G1)
Bloqueio em maio
A investigação que cul-
minou no bloqueio em 
maio foi iniciada após 
uma apreensão de drogas 
na cidade de Lagarto, a 
75 km de Aracaju. O juiz 
Marcel Montalvão pediu 
em novembro de 2015 que 
o Facebook informasse 
o nome dos usuários de 
uma conta no WhatsApp 
em que informações sobre 
drogas eram trocadas. As 
informações desse proces-
so corriam em segredo de 
Justiça.
Segundo o delegado Aldo 
Amorim, membro da Di-
retoria de Combate ao 
Crime Organizado da Po-
lícia Federal em Brasília, 
a investigação foi inicia-
da em 2015 e esbarrou na 
necessidade informações 
relacionadas às trocas de 
mensagens via WhatsApp, 
que foram solicitadas ao 
Facebook. A empresa não 
cumpriu a decisão.

 
EXTRATO DE CONTRATO - Contrato Nº 071/2016 - Contratante: P.M. São 
Luiz do Paraitinga - Contratado: Banco Santander (Brasil) S.A. - Modalida-
de: Pregão Nº 025/2016 - Objeto: Seleção de instituição financeira objetivan-
do a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores 
públicos do poder executivo do município de São Luiz do Paraitinga. - Valor: 
R$300.000,00 - Vigência: 15/07/2016 à 15/07/2021 - Luiz Carlos Pião - Pre-
feito Municipal.
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DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
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Paraitinga/SP.
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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.

Varejo elimina 451  
postos de trabalho na  

região em abril
 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-

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 

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. 


