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A GAzetA dos Municípios

Vôlei Taubaté vence 
Campinas e mantém  

invencibilidade  
no Paulista

Moradores de São José 
aprovam Nova Feira 
Noturna aberta na  

região sul

Exposição “Retratos
de Ilhabela” é aberta

ao público

Artista plástica apresenta 
oficina e exposição  

“Maria, exemplo de mãe”, 
no Taubaté Shopping

 O Vôlei Taubaté 
derrotou o Vôlei Brasil 
Kirin/Campinas, na última 
sexta-feira (16), e perma-
nece invicto no Campeo-
nato Paulista. O jogo acon-
teceu no Ginásio Taquaral, 
em Campinas, e terminou 
3 sets a 2 (26/28, 23/25, 
26/24, 25/19 e 12/15) para 
a equipe da região.
 O jogo marcou a 
estreia do oposto Walla-

 Em São José dos 
Campos, o público com-
pareceu em massa na 
abertura da segunda Fei-
ra Noturna nessa semana, 
no Jardim Satélite, região 
sul da cidade. No local, 43 
bancas atendeu o grande 
público com frutas, legu-
mes e verduras, e variadas 
opções de gastronomia de 
rua, como sorvete orgâni-
co, culinária baiana, co-
mida mexicana, lanches, 
yakissoba, entre outros 
itens. 
 Segundo a Pre-

	 A	 abertura	 ofi-
cial da exposição “Re-
tratos de Ilhabela” das 
décadas de 40 e 50 foi 
realizada nessa semana, 
no Parque Municipal Fa-
zenda Engenho D’Água. 
O público presente, além 
de conferir as fotos, par-
ticipou de um coquetel 
ao som do músico Beto  
Di Franco.
	 A	 exposição	 fica-
rá aberta para visitação 

 A artista plástica 
Rose Danelli apresenta-
rá pela segunda vez suas 
obras	 na	 oficina	 e	 expo-
sição “Maria, exemplo 
de mãe”, na Alameda  
Cultural do Taubaté Sho-
pping.
A mostra reunirá mais de 
30 representações inéditas 
de Maria. Agora, além das 
novas peças, confecciona-
das em diversos tamanhos 
e modelos, os visitantes te-

ce e do central Éder na 
equipe. Os dois, que esta-
vam na equipe brasileira 
campeã olímpica, vieram 
do Cruzeiro para reforçar 
a equipe na temporada 
2016/2017.
“A estreia foi boa pelo 
fato de a equipe ter ga-
nho, mas acredito que 
tenho muito a melhorar. 
A equipe pode evoluir 
mais. Erramos em alguns 

feitura, a nova feira livre 
funcionará semanalmente, 
toda sexta-feira, das 17h 
às 22h, na Rua Antares, 
ao lado da Expo Vale Sul. 
A	 definição	 dos	 produtos	
vendidos na feira foi fei-
ta pelo poder público em 
conjunto com a Associa-
ção	Profissional	de	Feiran-
tes.
A nova Feira Noturna teve 
o	local	definido	após	estu-
dos técnicos e pedidos de 
feirantes e moradores. Re-
presentantes das secreta-
rias de Defesa do Cidadão 

até o dia 30 de setembro. 
 Os retratos são 
de uma Ilhabela anti-
ga, contando um pou-
co	 da	 história	 da	 cidade. 
	 A	 própria	 fa-
zenda faz parte da mos-
tra, assim como a Fa-
zenda da Feiticeira no 
sul do arquipélago, já  
que ambas possuem mui-
tas	histórias	que	aguçam	o	 
interesse e o imaginário 
das pessoas.

rão a chance de conferir de 
perto todo o processo de 
criação das imagens que 
estarão sendo produzidas 
no local da exposição.
Para decorar as peças, a 
artista utiliza, por exem-
plo, pérolas, renda e mate-
riais	 específicos	de	metal. 
 Entre as principais 
obras expostas, estarão 
representações de Nos-
sa Senhora de Aparecida,  
Nossa Senhora das Graças 

momentos que não podía-
mos e isso tem que dimi-
nuir. Temos que ter paci-
ência também pelo fato 
de não ter ainda muito en-
trosamento, mas é preciso 
nos policiar mais com re-
lação aos erros”, explica o 
oposto Wallace.
	 O	próximo	desafio	
da Funvic Taubaté é contra 
o Sesi-SP, dia 24 de setem-
bro, em Taubaté.

e de Serviços Municipais, 
envolvidas no projeto, se 
reuniram com os morado-
res para ouvir opiniões e 
sugestões.
A primeira - A região norte 
foi a  que ganhou primeira 
Feira Noturna, inaugurada 
há dois anos. Ela funciona 
toda quarta-feira, em fren-
te ao Parque da Cidade, 
com venda de produtos 
hortifruti e gastronomia de 
rua. A Prefeitura estuda a 
criação de novas feiras no-
turnas em outras regiões 
da cidade.

 As fotos são do 
acervo da Iphan (Institu-
to	 do	 Patrimônio	 Históri-
co e Artístico Nacional), 
vinculado ao Ministério 
da Cultura, que responde 
pela preservação do Patri-
mônio Cultural Brasileiro. 
Cabe ao Iphan prote-
ger e promover os bens  
culturais do País, assegu-
rando sua permanência e 
usufruto para as gerações 
presentes e futuras. 

e Nossa Senhora da Fáti-
ma.
	 A	 oficina	 de	 Rose	
Danelli	 fica	 em	 exibição	
na Alameda Cultural do 
Taubaté Shopping, ao lado 
da livraria Leitura, até o 
dia 30 de outubro, das 12h 
às 22h. A visitação do es-
paço é gratuita e os inte-
ressados poderão adquirir 
as peças em exposição ou 
mesmo as que estiverem 
sendo produzidas no local.
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Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso 
porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É a chamada “grafologia cri-
minal”, capaz de desvendar crimes quando há pistas escritas. A técnica serve ainda 
para promover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre casais ou 
grupos de pessoas. Há também a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a 
grafologia	é	muito	útil	na	contratação	de	cuidadores.	Nas	investigações	históricas,	
o	estudo	grafológico	 também	pode	ser	aplicado	e	o	método	auxilia	ainda	na	su-
peração	de	conflitos	pessoais.	O	estudo	da	letra	diagnostica	os	reais	problemas	e	
adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções mais 
eficazes.	É	o	que	os	especialistas	chamam	de	“grafoterapia”.
***
Basicamente as ações servem para dividir os gastos de uma empresa. Quando al-
guém compra, o dinheiro é injetado na companhia, garantindo capital para que a 
mesma cresça. O que o dono das ações recebe em troca é a participação nos lucros. 
Por isso as ações sofrem altas e baixas o tempo todo, pois se a empresa tende a ir 
mal ou se a economia do país entra em crise, as pessoas passam a vendê-las e o pre-
ço	das	mesmas	cai,	pois	ninguém	quer	investir	em	um	negócio	ruim.	Porém,	quando	
a empresa está bem no mercado e há uma expectativa de lucro, seu preço é elevado 
já	que	ela	oferece	retorno	financeiro.	Em	poucas	palavras,	o	preço	das	ações	é	con-
trolado pelo fator da oferta e da procura, assim como pelas previsões da situação 
das empresas e dos mercados, que depende muito, em nosso mundo globalizado da 
estabilidade econômica do país.

Humor

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. 
Meses depois se encontraram:
- Oh Manoel! Tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! Oitocentos reais e alguns cheques pré-datados! E no seu?
-	Nem	te	conto!	Tava	assim	de	Notas	Promissórias,	acabei	de	pagar	a	última	na	
semana passada!
***
O	cara	estava	no	cinema	assistindo	o	filme	com	o	cachorro	do	lado.	E	acredite,	o	
cachorro	não	parava	de	rir.	Um	homem	que	estava	na	fila	de	trás,	comentou:
-	O	cara!	Você	viu	isso?	O	seu	cachorro	não	pára	de	rir	do	filme!
E o dono do cachorro responde:
- Pois é, também estou estranhando! Ele odiou o livro!
***
Indignada,	a	loira	dirige-se	a	um	funcionário	do	Jardim	Zoológico:
- Moço, o senhor não imagina o que está acontecendo na jaula dos macacos! Quatro 
chimpanzés estão sentados em volta de uma mesa jogando baralho!
E o funcionário, encolhendo os ombros, responde:
-	Não	se	preocupe,	eles	só	estão	apostando	amendoins.

Mensagens

O tratado sobre a tolerância – Voltaire
Clássico é aquele livro que nunca envelhece e que sempre merece uma releitura 
(Voltaire).
Por um mundo mais digno, Voltaire defendia o direito de todo homem expressar 
livremente suas opiniões e crenças. O tratado sobre a tolerância que foi escrito há 
quase duzentos e cinqüenta anos, mas você vai perceber que ele ainda é atual. O 
célebre “Tratado sobre a tolerância” de Voltaire (1763): “Não é mais aos homens 
que me dirijo. É a você, Deus de todos os seres de todos os mundos e de todos os 
tempos. Que os erros agarrados à nossa natureza não sejam motivos de nossas ca-
lamidades. Você não nos deu o coração para nos odiarmos e nem as mãos para nos 
enforcarmos. Faça com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma 
vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que co-
brem nossos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas 
e	nossas	opiniões	insensatas	não	sejam	sinais	de	ódio	e	perseguição.	Que	aqueles	
que acendem velas em pleno dia para Te celebrar, suportem os que contentam com 
a luz do Sol. Que os que cobrem suas roupas com um manto branco para dizer que 
é preciso Te amar, não deteste os que dizem a mesma coisa sob um manto preto. 
Que aqueles que dominam uma pequena parte deste mundo, e que possuem algum 
dinheiro, desfrutem sem orgulho do que chamam poder e riqueza e que os outros 
não os vejam com inveja mesmo porque Você sabe que não há nessas vaidades nem 
o que invejar nem do que se orgulhar. Que eles tenham horror à tirania exercida 
sobre as almas, como também exercem os que exploram a força do trabalho. Se os 
flagelados	das	guerras	são	inevitáveis,	não	nos	violentemos	em	nome	da	paz.	Que	
possam todos os homens se lembrar que são irmãos”.
Voltaire	era	o	pseudônimo	de	François-Marie	Arouet.	Ele	foi	ensaísta,	escritor	e	fi-
lósofo	iluminista.	Suas	idéias	tiveram	influência	nos	processos	da	Revolução	Fran-
cesa e da Independência dos Estados Unidos. Nasceu em Paris em 21 de novembro 
de 1694 e lá morreu em 30 de novembro de 1778.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.

O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.

O	homem	espiritual	é	aquele	que	descobre	a	sua	própria	alma.

Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.

Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.

Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.

As	oportunidades	nunca	chegam,	elas	estão	entre	nós.

Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
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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.

Crianças do Colégio Dom 
Bosco visitam gabinete do 

Prefeito Antonio Carlos

 O Prefeito Antonio 
Carlos recepcionou os alu-
nos do 4º ano do Colégio 
Dom Bosco de Caraguá na 
tarde desta semana. Tam-
bém estiveram presentes 
na visita as professoras 
Taís da Silva Alves e Fa-
biana Regina de Souza.
 Durante o encontro, a pro-
fessora explicou ao prefei-
to que as crianças estão 
desenvolvendo o Projeto 
Dom Empreendedor, que 
tem	 como	 principal	 fina-
lidade ressaltar a impor-
tância da liderança e da 
comunicação que devem 
ser ensinadas a elas desde 
pequenas.
  Os alunos assis-
tiram ao vídeo de Presta-
ção de Contas referente 
ao mandato do prefeito no 
período de 2009 a 2016, 
onde puderam observar 
a evolução e desenvolvi-
mento das políticas públi-

cas e culturais da cidade, e 
fizeram	 alguns	 questiona-
mentos acerca de seu car-
go. Dentre alguns deles: 
como é exercer a função, 
se o prefeito sente-se va-
lorizado e feliz e como se 
sente diante dos resultados 
alcançados dentro de seu 
mandato.
 O estudante Gustavo, 
de 10 anos, perguntou ao 
prefeito quais os maiores 
desafios	 encontrados	 em	
seu cargo como líder. Ele 
respondeu às crianças que 
nas adversidades existem 
apenas três caminhos a 
serem seguidos: enfrentar, 
combater e vencer.
 O prefeito contou 
ainda que sente-se reali-
zado. Disse que a cida-
de passou por um grande  
processo de desenvol-
vimento e evolução. 
Exemplo disso é a obra 
do Hospital Regional, 

um marco no avanço da 
saúde para a população. 
 Ainda ressaltou 
que todas as políticas pú-
blicas são importantes no 
que diz respeito ao desen-
volvimento da cidade.
Para o prefeito, o que mais 
o motiva dentro da função 
é a vontade de melhorar, 
de realizar, e ter responsa-
bilidade. Disse ainda que 
seus principais objetivos 
como líder é o de transfor-
mar a cidade em um lugar 
melhor para se viver, con-
tribuindo não apenas para 
o município, como tam-
bém para o país.
	 Ao	 final	 do	 en-
contro, a professora Taís 
agradeceu ao prefeito pela 
oportunidade de os terem 
recebido e explicou que a 
visita foi fundamental para 
a formação das crianças 
para que entendam o real 
significado	de	ser	um	líder.	
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Hospital estadual promove 
gincana ambiental e ganha 

prêmio de “Amigo do
Meio Ambiente”

 Engajar funcioná-
rios e colaboradores em 
prol de ações sustentáveis 
dentro de um ambiente 
hospitalar. Foi com esse 
projeto que o Hospital 
Santa Marcelina de Ita-
quaquecetuba se tornou 
um dos ganhadores do 
prêmio “Amigo do Meio 
Ambiente” 2016, concedi-
do pela Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Paulo 
a organizações de saúde 
que compõem o SUS (Sis-
tema Único de Saúde). O 
evento de premiação ocor-
reu nesta quarta-feira, dia 
14 de setembro, no Hospi-
tal Sírio-Libanês, durante 
o IX Seminário Hospitais 
Saudáveis.
A ação premiada consis-
tia em duas frentes: a pri-
meira, voltada ao desen-
volvimento e implantação 
de um programa de reco-
lhimento de pilhas para 
reciclagem; e a segunda, 
a realização de uma gin-
cana ambiental com fun-
cionários que, durante 
dois meses, tiveram que 
colocar em prática ações 
sustentáveis, como reci-
clagem de materiais, doa-
ção de sangue, plantação 
de mudas de árvores, entre 
outras, que eram trocadas 
por pontos, que variavam 
de 0,5 a 30. O grupo que 
atingisse a maior pontu-
ação ganharia a gincana 
e alguns prêmios conce-
didos pela organização 
social “Santa Marcelina”, 
que administra a unidade.

Ao	final	do	projeto,	o	Hos-
pital atingiu a marca de 
13.098 pilhas recolhidas e 
encaminhadas para o des-
carte correto, 109 kg de la-
tas de alumínio destinadas 
para a reciclagem, seis ár-
vores plantadas, sem con-
tar as doações de sangue 
realizadas.
Além do Hospital Santa 
Marcelina de Itaquaquece-
tuba, outras 14 organiza-
ções sociais de saúde, de 
todo o Brasil, foram pre-
miadas por ações sustentá-
veis voltadas à reciclagem 
de materiais, reciclagem 
de resíduos, mobilidade, 
melhorias no gerencia-
mento de resíduos em ser-
viços de saúde, educação 
e gestão ambiental para os 
colaboradores e a comuni-
dade, plantio de árvores, 
tratamento	 de	 efluentes,	
economia no uso de água e 
energia elétrica, gerencia-
mento de resíduos perigo-
sos, eliminação do uso de 
mercúrio e outras substân-
cias nocivas, etc (segue a 
lista de vencedores abai-
xo).
“O conceito de sustentabi-
lidade é muito mais amplo 
do que colocar em prática 
ações de preservação am-
biental. Ser sustentável é 
implementar e desenvol-
ver projetos efetivos, a 
curto, longo e médio pra-
zo, que alinhem responsa-
bilidade social ao cuidado 
e respeito com o meio am-
biente. E é esse o principal 
objetivo deste prêmio, va-

lorizar as ações desenvol-
vidas por organizações de 
saúde que atendam o SUS 
para que elas sejam propa-
gadas e sirvam de exemplo 
e inspiração para outras 
unidades hospitalares”, 
diz David Uip, Secretário 
de Estado da Saúde de São 
Paulo.
Unidades de saúde ganha-
doras do prêmio “Amigo 
do Meio Ambiente” 2016
·        AME Santo André
·        Associação Congre-
gação de Santa Catarina
·        Associação Saúde da 
Família
·        Faculdade de Medi-
cina, Instituto de Medicina 
Tropical e Serviço de Veri-
ficação	de	Óbito	da	Capi-
tal da Universidade de São 
Paulo
·        Fundação do ABC 
e a Supervisão Técnica de 
Saúde de São Mateus
·        Hospital de Base de 
São José do Rio Preto
·        Hospital e Materni-
dade Celso Pierro
·        Hospital Estadual de 
Diadema
·        Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes
·        Hospital Municipal 
Vereador José Storopolli
·        Hospital Regional do 
Baixo Amazonas
·        Hospital Regional do 
Cariri
·        Hospital Santa Mar-
celina de Itaquaquecetuba
·        Instituto Butantan
·        Ouvidoria da Secreta-
ria de Estado da Saúde de 
São Paulo

Embraer é eleita pela segunda vez 
consecutiva a indústria que mais 

produz valor aos stakeholders
 A Embraer é eleita 
pela segunda vez consecu-
tiva a companhias do setor 
industrial que mais produz 
valores tangíveis e intangí-
veis aos seus stakeholders, 
conforme aponta a edição 
2016 do ranking Mais 
Valor Produzido (MVP) 
Brasil, desenvolvido pela 
consultoria nacional DOM 
Strategy Partners.
Com o objetivo de avaliar 
a capacidade das institui-
ções em gerar e proteger 
valor não apenas para si, 
mas também para seus 
clientes, consumidores, 
acionistas, funcionários e 
sociedade, o levantamen-
to mensurou ativos como 
Eficácia	 da	 Estratégia	
Corporativa, Resultados 
Gerados, Crescimento 
Evolutivo, Valor das Mar-
cas, Qualidade de Rela-
cionamento com Clientes, 
Governança Corporativa, 
Sustentabilidade, Ges-
tão de Talentos, Cultura 
Corporativa, Inovação, 
Conhecimento, Grau de 
Transformação e Uso das 
Tecnologias Digitais, den-
tre outros.
O CEO da DOM Strategy 
Partners, Daniel Domene-

ghetti, explica que neste 
ano	o	desafio	do	estudo	foi	
entender como o mercado 
industrial se comunicou 
com os seus principais 
públicos diante da crise 
econômica, uma vez que o 
setor teve um recuo 9,1% 
no primeiro semestre de 
2016, de acordo com da-
dos do IBGE.  “Se com-
pararmos os resultados de 
2015, a Embraer teve um 
queda na média deste ano 
por conta da economia 
estagnada que impactou 
diretamente	 na	 fluidez	 da	
comunicação com os seus 
stakeholders, mantendo-
se na liderança”, explica o 
executivo.
 A Embraer nes-
te ano teve a pontuação 
de 8,06, nove décimos a 
menos do que em 2015. 
A Duratex, segundo lugar 
também no ano passado, 
saltou de 7,92 para 8,02. 
A Philips entra no lugar 
da Gerdau e estreia no 
ranking em terceiro lugar 
com 8,01. Outra estrean-
te, a Votorantim, ocupa o 
quarto lugar com 7,92. A 
vaga era da Fibria na últi-
ma edição, que neste ano 
ficou	 na	 quinta	 posição,	

fechando o MVP com a 
nota 7,90.
Para viabilizar a pesquisa, 
a consultoria se apoiou na 
metodologia EVM (Enter-
prise Value Management), 
tática que defende a tese 
de que o valor produzido 
pelas empresas, tanto ge-
rado, como protegido, seja 
este tangível ou intangível, 
é agregado (ou destruído) 
e	 materializado	 (quantifi-
cado) em função da per-
cepção de valor apreen-
dida e tangibilizado pelos 
stakeholders.
O levantamento e o re-
sultado analítico também 
uniu uma série de intera-
ções, pesquisas e monito-
rias feitas pela DOM com 
os diferentes públicos das 
empresas mais relevantes 
dos setores. Já a resposta 
sobre capacidade de cada 
empresa gerar e proteger 
valor para si e para esses 
públicos foi feita a partir 
da	 quantificação	 das	 qua-
tro	 dimensões	 que	 defi-
nem o Valor Corporativo 
de uma companhia: Resul-
tados,	Reputação	(definida	
como Credibilidade/Ima-
gem), Competitividade e 
Riscos.

Cartório	do	Registro	Civil	de	Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 58, Termo nº 6384
Faço saber que pretendem se casar CHALEN CESAR CALIXTO SILVA e FERNANDA 
RODRIGUES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo	1.525,	 incisos	1,	 3	 e	4	do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	 é	natural	de	Taubaté	 -	SP,	
nascido	em	30	de	junho	de	1996,	de	profissão	serviços	gerais,	de	estado	civil	solteiro,	resi-
dente	e	domiciliado	na	Rua	51,	Maracaibo,	nº	19,	Jardim	Maracaibo,	nesta	cidade,	filho	de	
FRANCISCO CESAR ALVES DA SILVA e de JOSIANE CALIXTO. Ela é natural de São 
Paulo	-	SP,	nascida	em	28	de	março	de	1996,	de	profissão	do	lar,	de	estado	civil	solteira,	
residente	e	domiciliada	na	Avenida	Souza	Ramos,	nº	454,	Guaianases,	São	Paulo/SP,	filha	
de FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS e de RESEMEIRE RODRIGUES LIMA DOS 
SANTOS. 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.	

Livro D- 24, FLS. nº 58, Termo nº 6385
Faço saber que pretendem se casar MARIO ROBERTO FILARETTI e ÉRIKA ÉTTORI, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Taubaté	-	SP,	nascido	em	19	de	janeiro	de	1980,	de	
profissão	advogado,	de	estado	civil	solteiro,	residente	e	domiciliado	Avenida	Contorno,	nº	
500,	apto.	54,	centro,	nesta	cidade,	filho	de	MARIO	AUGUSTO	FILARETTI,	falecido	em	
Taubaté/SP na data de 26 de maio de 2008 e de MARIA APARECIDA RIBEIRO FILARET-
TI, de 65 anos, nascida na data de 1 de fevereiro de 1951, residente e domiciliada Taubaté/
SP, natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascida em 26 
de	março	de	1988,	de	profissão	advogada,	de	estado	civil	solteira,	residente	e	domiciliada	no	
mesmo	endereço	do	contraente,	filha	de	LORIVAL	ANDERSON	ÉTTORI,	de	58	anos,	nas-
cido na data de 24 de novembro de 1957, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de 
São Caetano do Sul/SP e de LINDINALVA APARECIDA ÉTTORI, de 54 anos, nascida na 
data de 10 de novembro de 1961, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Taubaté/
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.	

Livro D- 24, FLS. nº 59, Termo nº 6386
Faço saber que pretendem se casar THIAGO DE LUCENA MATHEUS SANTOS e TAMI-
RIS MARIA CAMARGO RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos	pelo	artigo	1.525,	incisos	1,	3	e	4	do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Tremembé	
-	SP,	nascido	em	24	de	agosto	de	1988,	de	profissão	vendedor,	de	estado	civil	solteiro,	resi-
dente	e	domiciliado	na	Rua	Paulino	Rossi,	nº	99,	Centro,	nesta	cidade,	filho	de	ALFREDO	
MATHEUS DOS SANTOS, de 55 anos, nascido na data de 22 de dezembro de 1960 e de 
MARIA NOEDÍ DE LUCENA MATHEUS SANTOS, de 50 anos, nascida na data de 18 
de fevereiro de 1966, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
Ela	é	natural	de	Tremembé	-	SP,	nascida	em	1	de	outubro	de	1989,	de	profissão	aux.	dispen.	
medicamento, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Hipolito José Ribeiro, 
nº	1184,	Jardim	Santana,	nesta	cidade,	filha	de	CICERO	CARLOS	CAMARGO	RODRI-
GUES, de 57 anos, nascido na data de 17 de abril de 1959, residente e domiciliado em Tre-
membé/SP, natural de Andradina/SP e de TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES, de 51 
anos, nascida na data de 6 de março de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/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	cópia	para	a	imprensa	local	desta	cidade.	

2° Batalhão de Engenharia De Combate - Aviso de Licitação
O  2° Batalhão de Engenharia De Combate – Batalhão Borba Gato, sediado no município de Pindamonhangaba, 
comunica o Pregão Eletrônico 18/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO

 Uasg: 160477 – 2° Batalhão de Engenharia de Combate

Pregão Eletrônico 18/2016

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes e Materiais de Consumo de Saúde

Data da Sessão Pública: 22 De Setembro de 2016 – 08:30 (Oito Horas E Trinta Minutos - Horário de Brasília)

Retirada do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br

Cartório	do	Registro	Civil	de	Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 62, Termo nº 6392
Faço saber que pretendem se casar FABIO LUIZ DOS SANTOS e DAIANE APARECIDA 
DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3	e	4	do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Taubaté	-	SP,	nascido	em	18	de	janeiro	de	
1987,	de	profissão	ajudante	de	montagem,	de	estado	civil	solteiro,	residente	e	domiciliado	
na	Estrada	Particular	Porto	de	Areia	Antonio	Costa,	nº	291,	Aterrado,	nesta	cidade,	filho	de	
JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, de 56 anos, nascido na data de 28 de outubro de 1959 e 
de ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS, de 55 anos, nascida na data de 27 de abril de 
1961, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é 
natural	de	Tremembé	-	SP,	nascida	em	4	de	janeiro	de	1995,	de	profissão	do	lar,	de	estado	
civil	solteira,	residente	e	domiciliada	no	mesmo	endereço	do	contraente,	filha	de	CLAUDIO	
ROQUE DA SILVA, de 48 anos, nascido na data de 3 de janeiro de 1968, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de ADRIANA PIRES DOS 
SANTOS SILVA, de 47 anos, nascida na data de 14 de abril de 1969, residente e domicilia-
da 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	cópia	para	a	
imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 62, Termo nº 6393
Faço saber que pretendem se casar BRENO BARROS PINHEIRO e ANDREIA GUI-
MARÃES CONSTANCIO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525,	incisos	1,	3	e	4	do	Código	Civil	Brasileiro.	Ele	é	natural	de	Itajubá	-	MG,	nascido	em	
31	de	agosto	de	1987,	de	profissão	militar,	de	estado	civil	solteiro,	residente	e	domiciliado	
Avenida	Agostinho	Manfredini,	nº	1071,	Bloco	B,	Apto.	31,	dos	Guedes,	nesta	cidade,	filho	
de ANTONIO CÉSAR RÊGO PINHEIRO, de 54 anos, nascido na data de 10 de fevereiro de 
1962, residente e domiciliado Recife/PE, natural de Caruaru/PE e de HELENA BARROS 
PINHEIRO, de 52 anos, nascida na data de 29 de março de 1964, residente e domiciliada 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 6 de 
agosto	 de	 1986,	 de	 profissão	 auxiliar	 administrativa,	 de	 estado	 civil	 solteira,	 residente	 e	
domiciliada	Rua	São	José,	nº	133,	Vila	Santo	Antonio,	nesta	cidade,	filha	de	JOSÉ	CARLOS	
CONSTANCIO, de 61 anos, nascido na data de 11 de outubro de 1954 e de CELIA REGINA 
GUIMARÃES CONSTANCIO, de 57 anos, nascida na data de 13 de novembro de 1958, 
residentes e domiciliados Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de al-
gum	impedimento,	oponha-o	na	forma	da	Lei.	Lavro	o	presente	para	ser	afixado	em	Cartório	
e	cópia	para	a	imprensa	local	desta	cidade.	

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°046/2016 – Objeto: Registro de Preços para aqui-
sição	de	Utensílios,	Equipamentos,	Asseios	e	Afins.	Data	da	realização:	30/09/2016	
às 10:00hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, 
São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°043/2016 – Objeto: Registro de Preços para aqui-
sição de Material Hospitalar IV. Data da realização: 03/10/2016 às 10:00hs. Local da 
realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/
SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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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Projeto de música  
clássica realiza  

apresentações em  
escolas públicas  

de Pinda

 Com o intuito de 
ampliar e democratizar o 
acesso de estudantes e fa-
miliares a espetáculos de 
música clássica, o Projeto 
Ópera	 na	 Escola	 chega	 a	
Pindamonhangaba neste 
sábado (17) com apresen-
tações gratuitas nas esco-
las estudais Monsenhor 
João José de Azevedo e 
Profa Ivone Nogueira de 
Azevedo, respectivamen-
te, com duas sessões, às 
11h e às 15h.
 O projeto traz em 
sua 5ª edição o espetácu-
lo “A Criada Patroa”, uma 
versão em português da fa-
mosa obra do compositor 
italiano Giovanni Battista 
Pergolesi. O espetáculo 
aborda com humor o con-
flito	de	classes	e	fala	da	re-

configuração	de	uma	rela-
ção hierarquizada através 
do	 amor,	 da	 identificação	
com o outro, do afeto.
O espetáculo conta com 
a participação da cantora 
Isabella Luchi, do baríto-
no Márcio Marangon, do 
ator Rodrigo Manzelli e 
do pianista João Morei-
ra, com direção artística 
e cênica de Livia Sabag e 
direção musical de Fábio 
Bezuti.
 Para que os alu-
nos possam compreender 
a importância da música 
erudita e do teatro como 
expressão artística, o pro-
jeto realiza ações socioe-
ducativas que abrangem 
as escolas e o seu entor-
no. Além do espetáculo, a 
comunidade participa de 

atividades didáticas que 
abordam temas relaciona-
dos à música clássica.
“A	 ópera,	 por	 sua	 nature-
za híbrida, é uma forma 
de arte que pode ser facil-
mente apreciada por qual-
quer tipo de público. No 
entanto, pelos mais diver-
sos motivos, que vão des-
de	 questões	 geográficas	
até econômicas, a maior 
parte da população brasi-
leira não tem acesso a es-
petáculos deste tipo. Daí 
surgiu a ideia de irmos até 
públicos que estão afasta-
dos dos grandes centros, 
dando preferência por re-
giões economicamente 
desfavorecidas. Além da 
experiência artística, o 
projeto propicia uma ex-
periência compartilhada 
na comunidade, criando 
laços, referências comuns 
e um espaço alternativo de 
diálogo e debate”, explica 
a diretora, Livia Sabag.
 Além de Pinda, ou-
tras 10 cidades receberão 
as apresentações gratui-
tas	 aos	 finais	 de	 semana. 
 O projeto é ide-
alizado por Livia Sabag 
e Cléia Mangueira, com 
realização da Tulipa Pro-
duções Artísticas e patro-
cínio da Gerdau, por meio 
do	Instituto	Gerdau,	firma-
do através da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura - 
ProAC.

Raul Gil visita Caraguá

 O Centro Integra-
do de Atenção à Pessoa 
com	Deficiência	e	ao	Ido-
so (CIAPI), no Jardim Ja-
queira, parou com a visita 
do apresentador de TV e 
cantor Raul Gil, 78 anos, 
nesta semana.
  Ciceroneado pelo 
prefeito Antonio Carlos e 
a secretária dos Direitos 
da	Pessoa	com	Deficiência	
e do Idoso, Ivy Malerba, 
o apresentador conhe-
ceu as dependências do  

Ciapi e acompanhou de 
perto as atividades desen-
volvidas no espaço - aula de  
hidroginástica, dança, can-
to, ginástica, musculação e 
informática, entre outras. 
Fez questão de tirar fotos 
com vários fãs e funcioná-
rios no local.
  Na rápida visi-
ta, Raul Gil assistiu ao 
vídeo institucional do  
município	e	ficou	 impres-
sionado com os avanços 
da cidade.

 “Conheço Caraguá há 
50 anos e mudou tudo. 
É uma nova Caraguá.  
 Os serviços ofere-
cidos no Ciapi são de pri-
meiro mundo. É um exem-
plo para outros municípios.  
 As ações do Go-
verno Municipal valori-
zam o ser humano desde 
a infância até a fase idosa. 
Parabéns ao prefeito e aos 
vereadores, que dão supor-
te a esse trabalho”, decla-
rou.

Relação de Vagas – PAT
de Caraguá

Veja as vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguá (PAT). O inte-
ressado deve apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, CTPS e PIS) no PAT ou 
no Poupatempo.
 
Camareira de hotel, Farmacêutico, Farmacêutico hospitalar, Funileiro de veículos 
(reparação), Instalador de alarmes residenciais, Marceneiro, Mecânico de veículos 
a diesel, Pintor de veículos, Recepcionista de hotel, Técnico em manutenção de 
aparelhos celulares, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em banco de sangue 
e Vendedor pracista.     

As	vagas	possuem	perfis	específicos	com	relação	à	experiência,	escolaridade,	en-
tre outros, podendo sofrer variações e não estarem mais disponíveis se atingirem 
o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento pelos 
empregadores que as disponibilizaram.
 
O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. O telefone é  
(12) 3882-5211.

Indústria paulista
fecha 11.000 vagas

em agosto
 No mês de agos-
to, a indústria de trans-
formação paulista fechou 
11.000 postos de trabalho, 
segundo levantamento da 
Fiesp e do Ciesp. Os nú-
meros representam recuo 
no desemprego de 0,49% 
em relação ao mês ante-
rior.    Com ajuste 
sazonal, a retração foi de 
0,27%.
Os dados foram divulga-
dos nesta semana e são 
da pesquisa de Nível de 
Emprego do Departamen-
to de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depecon) da 
Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp e Ciesp). 
Dos 22 setores que inte-
gram a pesquisa do Depe-
con, 73% (16) registraram 
queda do nível de empre-

go, com destaque para 
Produtos de Metal, exceto 
Máquinas e Equipamentos 
(-2.187 postos); Produtos 
Alimentícios (-1.981pos-
tos) e Produtos de Borra-
cha e de Material Plásti-
co (-1.624 postos). Três 
setores	 ficaram	 estáveis	 e	
outros três apresentaram 
variação positiva no mês 
de agosto.
 Paulo Francini, di-
retor titular do Depecon, 
diz que o resultado da pes-
quisa indica que não hou-
ve alteração no mercado 
em relação à oferta de em-
pregos na indústria. 
“É uma continuidade, um 
sinal de que o emprego 
continuará caindo e, infe-
lizmente, isto deve pros-
seguir	até	o	final	do	ano”,	
explica.

Segundo o diretor, con-
tinua a projeção de 2016 
que estima o encerramen-
to de 165.000 vagas de 
trabalho contra a perda 
de 235.500 postos no ano 
passado. “Este ano vamos 
perder três estádios de fu-
tebol, destes construídos 
para a Copa, cheios de  
trabalhadores da indús-
tria.”
Francini crê que ainda não 
é nítida uma tendência de 
recuperação do cenário.  
 Ele lembra que o 
emprego é sempre a última 
variável a sofrer e a se re-
cuperar dos efeitos de uma 
crise	 econômica.	 “Nós	 fi-
camos ansiosos por querer 
enxergar	a	 luz	no	final	do	
túnel. Por enquanto esta-
mos vendo apenas redução 
da taxa de queda”, conclui.

MPF denuncia Lula
Marisa Letícia e mais 

seis pessoas na
Lava Jato

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, sua esposa 
Marisa Letícia da Silva e 
outras seis pessoas à Jus-
tiça pela Operação Lava 
Jato, pelos crimes de cor-
rupção ativa, passiva e 
lavagem de dinheiro. O 
anúncio foi feito nesta se-
mana pela força-tarefa do 
Ministério Público Fede-
ral (MP), responsável pela 
operação.
Na denúncia, que tem 
mais	 de	 270	 tópicos,	 os	
procuradores	afirmam	que	
o ex-presidente recebeu 
vantagens indevidas refe-
rentes à reforma de um tri-

plex no Guarujá, feita pela 
empreiteira OAS. De acor-
do com o MPF, a reforma 
foi oferecida a ele como 
compensação por ações do 
ex-presidente no esquema 
de corrupção da Petrobras.
Segundo o procurador 
Delta Dallagnol, a opera-
ção	reuniu	provas	suficien-
tes para indicar que Lula 
era o “comadante máximo 
do esquema de corrupção 
identificado	na	Lava	Jato”.	
Lula teria recebido R$ 3,7 
milhões em propinas, pa-
gas de maneira dissimu-
lada. A denúncia também 
envolve mais R$ 87 mi-
lhões em corrupção.
Além do ex-presidente 

e sua esposa, a denúncia 
também inclui os nomes 
do presidente do Instituto 
Lula, Paulo Okamotto, do 
ex-presidente da OAS Léo 
Pinheiro, e quatro pessoas 
ligadas à empreiteira Age-
nor Franklin Magalhães 
Medeiros: Paulo Roberto 
Valente Gordilho, Fábio 
Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira.
O MPF também investiga 
ainda se as obras em um 
sítio de Atibaia, frequen-
tado pela família de Lula, 
que foram realizadas pela 
Odebrecht, também fazem 
parte de um esquema de 
vantagens indevidas rece-
bidas por Lula.


