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Público prestigia  
ganhadores do

13º Concurso de
Poesias de Ilhabela

 O Vôlei Taubaté 
derrotou o Vôlei Brasil 
Kirin/Campinas, na últi-
ma semana, e permanece 
invicto no Campeonato 
Paulista. O jogo aconte-
ceu 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-

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 

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.

Circuito da Longevidade 
abre inscrições  
para etapa de  

São José dos Campos

O Circuito Longevidade, 
de corrida de rua, realiza-
rá etapa em São José dos 
Campos no próximo dia 9 
de outubro, no Parque da 
Cidade. O evento é patro-
cinado pelo Grupo Brades-
co Seguros e as inscrições 
podem ser feitas pelo site 
www.circuitodalongevida-
de.com.br.
A etapa de São José dos 
Campos terá prova de cor-
rida 6km e para caminhada 
de 3km. As inscrições vão 
até 5 de outubro ou até o 
término das vagas, ao cus-
to de R$ 10 para a cami-
nhada, em todas as faixas 
etárias, e de R$ 20 e R$ 10 
para a corrida, nas catego-
rias até 49 anos e acima, 
respectivamente
O valor equivalente ao da 

renda obtida será destina-
do a uma entidade indica-
da pela Prefeitura de São 
José dos Campos. A ação 
se repete em todas as cida-
des onde o circuito é rea-
lizado e tem como objeti-
vo canalizar recursos para 
projetos que privilegiem a 
inclusão e o atendimento 
de pessoas carentes.
Este é o oitavo ano conse-
cutivo que a prova aconte-
ce em São José dos Cam-
pos. O circuito acontece 
desde 2007 em cidades 
dos estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Bahia, 
Minas Gerais, Distrito 
Federal, Goiás e Rio de 
Janeiro. Desde a primei-
ra edição, o evento já foi 
realizado em 19 cidades, 
reunindo mais de 380 mil 

inscritos. A expectativa é 
de que, em 2016, mais de 
50 mil pessoas participem 
do evento.
Kit de participação
A entrega dos kits de par-
ticipação ocorre sempre na 
véspera do evento, sábado, 
na arena do evento, das 9h 
às 17h. Na ocasião, e tam-
bém na data da prova, os 
inscritos poderão realizar, 
gratuitamente, avaliação 
física e teste de pisada. 
Além disso, todas as eta-
pas contam também com 
um bicicletário especial 
do “Movimento Conviva”, 
uma iniciativa do Grupo 
Bradesco Seguros para 
incentivar a convivência 
harmoniosa entre ciclistas, 
motoristas, motociclistas e 
pedestres.

Benito Di Paula realiza 
show em Taubaté

 O cantor Benito Di 
Paula se apresentará em 
Taubaté no próximo dia 29 
de setembro, quinta-feira, 
no palco do Sesc Taubaté, 
às 20h30.
 No show, o can-
tor, pianista e compositor 
interpreta clássicos como 
Charlie Brown, Mulher 
Brasileira e Retalhos de 
Cetim e apresenta seu 
novo single Essa Felicida-

de É Nossa. Benito tam-
bém divide o palco com 
seu	 filho	 cantor,	 Rodrigo	
Vellozo, com seu sobrinho 
Kauã Vellozo, que toca ca-
vaquinho e com o irmão 
guitarrista e compositor, 
Ney Vellozo, que o acom-
panha desde 1976.
 Os valores dos in-
gressos vão de R$ 12,00 a 
R$ 40,00, e estarão a venda 
a partir de terça-feira, dia 

20, no portal do Sesc São 
Paulo e a partir da quarta 
feira, dia 21, também esta-
rão disponíveis para com-
pra presencialmente em 
qualquer unidade do Sesc 
no estado. 
 O Sesc Taubaté 
fica	localizada	na	Avenida	
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, nº 1264, no bairro 
Esplanada Santa Terezi-
nha.

Quatro cidades do Vale 
terão espetáculos do

Circuito Cultural Paulista
 Quatro cidades do 
Vale do Paraíba estão no 
trajeto do Circuito Cul-
tural Paulista que chega 
trazendo 20 atrações mu-
sicais, de dança, teatro, 
circo e espetáculos infan-
tis para 110 cidades do in-
terior e litoral do Estado.
Nos dias 24 e 25, Pinda-
monhangaba e Ilhabela, 
recebem o espetáculo Cir-
co Jazz, do grupo Cabaré 
dos Três Vinténs e a Trupe 
Baião de 2. Inspirado pe-
los espetáculos de varie-
dades da década de 1930, 
as duas trupes apresentam 
um trabalho com números 
de acrobacia, malabares e 
perna de pau, com direito 
a trilha sonora ao vivo.
 Em Pindamonhan-
gaba, as apresentações 
serão no Teatro Galpão, 
às 20h. Já em Ilhabela,  
será na Quadra Poliespor-
tiva da E. M. Waldemar 
Belisário, às 19h.
 Paraibuna recebe o 
show de dança Inteligên-
cia Ambiental, no dia 25. 
O espetáculo busca por 

meio da linguagem da dan-
ça urbana breaking sensi-
bilizar o público acerca dos  
problemas ambientais que 
nos afetam. Será às 20h00 
na Praça Mosenhor Ernes-
to Almirio Arantes.
No dia 28, será a vez de 
São Sebastião receber a 
peça O Abajur Lilás, que 
conta a história de três 
prostitutas exploradas por 
Giro, formando uma re-
lação de submissão que 
envolve jogos de poder 
e	 conflitos	 de	 interesses.	 
 Começa às 20hno 
Teatro Municipal. A peça 
conta com a presença do 
ator Nuno Leal Maia.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um programa 
de circulação de espetácu-
los gratuitos do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Apenas no primeiro se-
mestre de 2016, mais de 
230 mil pessoas prestigia-
ram as 440 apresentações  
gratuitas do Circuito Cul-
tural Paulista, que circu-
laram por 110 cidades do 
interior e litoral.

Programação Completa da 
Região
24/09 - 20h - Pindamo-
nhangaba
Circo Jazz - Cabaré dos 3 
Vinténs e Trupe Balão 2 
[Circo]
Local: Teatro Galpão - Av. 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso, 2.750, Parque das 
Nações
25/09 - 19h – Ilhabela
Circo Jazz – Cabaré dos 3 
Vinténs e Trupe Balão 2 
[Circo]
Local: Quadra  
poliesportiva da E.M. 
Waldemar Belisário - Rua 
Nova, 02 - Itaquanduba
25/09 - 20h – Paraibuna
Inteligência Ambiental 
Bioarte – Arte Educação 
Breaking [Dança]
Local: Praça Mosenhor 
Ernesto Almirio Arantes, 
s/nº
28/09 - 20h -  São Sebas-
tião
O Abajur Lilás - Teatraria 
[Teatro]
Local: Teatro Municipal - 
Av. Dr. Altino Arantes, s/
nº
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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 
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
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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.

Vale do Paraíba registra 
queda de 28% no número 

de mortes no trânsito

 As mortes decor-
rentes de acidentes de trân-
sito no Estado de São Pau-
lo tiveram queda de 6% 
no acumulado do ano em 
relação ao mesmo período 
de 2015, segundo o Infosi-
ga SP. Foram 226 óbitos a 
menos nos primeiros oito 
meses de 2016.Com rela-
ção ao mês de agosto, hou-
ve queda de 5% nos óbitos 
relacionados a acidentes 
de trânsito em relação ao 
mesmo período de 2015.
 Os acidentes com 
vítimas também mostra-
ram redução tanto no acu-
mulado do ano quanto no 
mês de agosto, sempre 
comparando com o mes-
mo período do ano ante-
rior. No acumulado houve 
uma diminuição de 23% 
nas ocorrências. E em re-
lação ao mês de agosto 
houve queda de 20%, de-
monstrando índices muito 
positivos e colaborando 
para que a meta para 2020, 
de redução em 50% no nú-
mero de vítimas fatais em 
decorrência de acidentes 
de trânsito seja alcançada.
OInfosiga-SP traz infor-
mações mensais sobre 
óbitos e acidentes com ví-
timas em consequência de 
ocorrências no trânsito.
A publicação refere-se 
sempre ao mês anterior, 
com dados de acidentes 
no Estado de São Paulo, 
incluindo seus 645 muni-
cípios,	que	ficam	disponí-
veis através do site www.
infosiga.sp.gov.br.
 O documento apre-
senta dados do gênero, fai-
xa	etária,	perfil	da	vítima	e	
tipos de acidentes. Do to-
tal de óbitos de acidentes 
de trânsito ocorridos em 

agosto de 2016, por exem-
plo, 80% envolveram pes-
soas do sexo masculino, 
27% eram jovens de 18 a 
29 anos,37% foram pro-
vocados por colisões e 
30%atropelamentos.Os 
dados deste mês apontam 
que a maior parte das ví-
timas erammotociclistas 
(30%) e pedestres (29%).
Para mais informações so-
bre a metodologia do IN-
FOSIGA SP, acesse: http://
www.infosiga.sp.gov.br/
relatorios/Nota%20tecni-
ca_Infosiga-SP_finalfinal.
pdf
Sobre o Movimento Pau-
lista de Segurança no 
Trânsito
 O Movimento 
Paulista de Segurança no 
Trânsito foi lançado em 
agosto de 2015. É um 
programa que tem como 
principal objetivo reduzir 
pela metade as vítimas fa-
tais no trânsito no Estado 
até 2020. É um programa 
inspirado na “Década de 
Ação pela Segurança Vi-
ária” estabelecida pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o pe-
ríodo de 2011 a 2020.
 O comitê gestor é 
coordenado pela Secreta-
ria de Governo e composto 
por mais noveSecretarias 
de Estado: Casa Civil, Se-
gurança Pública, Logística 
e Transportes, Saúde, Di-
reitos	da	Pessoa	com	Defi-
ciência, Educação, Trans-
portes Metropolitanos, 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação,Planejamento 
e Gestão – por meio do 
Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN-SP, 
responsáveis por construir 

um conjunto de políticas 
públicas para redução de 
vítimas de acidentes de 
trânsito no estado.
Para que a meta de redu-
ção de 50% no número 
de vítimas fatais em de-
corrência de acidentes de 
trânsito seja alcançada, o 
governo	vem	intensifican-
do esforços em ativida-
des voltadas a educação 
no trânsito, segurança das 
vias e veículos, além de 
gestão nas respostas para 
acidentes.
 O Movimento 
Paulista de Segurança no 
Trânsito acontece também 
com o envolvimento da 
sociedade civil a parce-
ria técnica da Consultoria 
Falconi e a parceria estra-
tégica do Centro de Lide-
rança Pública – CLP.
 As empresas en-
gajadas são - Ambev, 
Abraciclo, Arteris, Banco 
Itaú, Porto Seguro, Op-
tas e Grupo Ultra. Dentre 
os apoiadores, a Abra-
ciclo, por exemplo, tem 
um programa chamado  
MotoCheck-Up de ava-
liação de motos e cons-
cientização no trânsito.  
Em cada evento, que dura 
em média três dias, são 
avaliados gratuitamente 
21 itens de segurança das 
motocicletas presentes.
 Já aArteris pos-
sui o Projeto Gerar, um  
Grupo Estratégico de 
Redução de Aciden-
tes, esse núcleo agrega  
profissionais	 de	 diversas	
áreas com o objetivo de 
implantar planos de ação 
para a segurança viária, 
assim como de estudar 
formas de aprimorá-la 
cada vez mais.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 63, Termo nº 6394
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO DOS SANTOS e ELIZABETE REGINA 
ALVES, 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 12 de junho de 1975, 
de	profissão	autônomo,	de	estado	civil	solteiro,	residente	e	domiciliado	na	Rua	Benedicto	
Rodrigues	Lopes,	nº	11,	Guedes,	nesta	cidade,	filho	de	BELMIRO	DOS	SANTOS,	desapa-
recido há 35 anos e de ALAIDE PIRES DOS SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 
26 de abril de 2010. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 19 de outubro de 1978, de 
profissão	autônoma,	de	estado	civil	solteira,	residente	e	domiciliada	no	mesmo	endereço	do	
contraente,	filha	de	FRANCISCO	MAXIMO	ALVES	FILHO,	de	69	anos,	nascido	na	data	
de 2 de novembro de 1946, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Pindamo-
nhangaba/SP e de ANTONIA AMELIA DA CONCEIÇÃO ALVES, de 65 anos, nascida na 
data de 25 de abril de 1951, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Caruarú/PE. 
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.	

Campanha de prevenção de 
acidentes aborda população  

em Caraguá

 A Secretaria Muni-
cipal de Trânsito de Cara-
guatatuba deu início nes-
ta segunda-feira, 19/09, 
à campanha “Eu Sou + 1 
por 1 Trânsito Mais Segu-
ro”, com uma entrevista 
coletiva com o Secretário 
de Trânsito, João Batis-
ta Amandes e o Tenente 
Franco, do Corpo de Bom-
beiros, que trouxeram da-
dos atuais sobre acidentes 
no país e no município.
 Os Clowns da 
Cia Popatapataio inicia-
ram as intervenções nos 
transportes coletivos, com 
distribuição de folhetos 
educativos e brincadeiras 
teatrais para conscientizar 
a população sobre os as-
sentos preferenciais e uso 
do transporte público.
De acordo com o Secretá-
rio de Trânsito, João Ba-
tista Amandes, o Brasil é 
signatário de uma Comis-
são da ONU que quer re-
duzir mortes no trânsito e 
para isso estabeleceu uma 
data para reduzir aciden-
tes e uma meta, que é a de 
reduzir 50% dos aciden-
tes em 10 anos. “Para isso 
são previstas várias ações, 
como tornar a legislação 
mais rigorosa e as multas 
mais caras, além de cam-
panhas educativas para 
conscientizar motoristas”, 
explicou.
 De acordo com es-
tatísticas de acidentes em 
Caraguá, no primeiro se-
mestre de 2015, houve 117 
acidentes com vítimas e no 
mesmo período de 2016, 
ocorreram 144 acidentes. 
Atropelamentos foram 8 
em 2015 e 6 este ano. En-
volvendo bicicletas foram 
28 em 2015 e 21 em 2015. 
Envolvendo motociclistas 
foram 80 acidentes no ano 
passado e 70 este ano.
O mais preocupan-
te segundo ele são as 
mortes decorrentes de  
acidentes de trânsito em 
Caraguá. No ano de 2015, 
foram 12, e este ano, até 
agora, já foram 11 óbitos. 

De acordo com Amandes, 
os acidentes envolvem 
pessoas de todas as faixas 
etárias. O maior número 
de mortes são de motoci-
clistas. Em geral, grande 
parte dos acidentes ocor-
rem na região central.
Também haverá na cam-
panha uma Simulação 
de Acidente de Trânsi-
to com resgate de vítima  
presa em ferragens e trei-
namento à população 
sobre Reanimação Car-
diopulmonar (RCP), pelo  
Corpo de Bombeiros e 
SAMU. De acordo com 
o Tenente Franco. “Será 
uma manobra simples 
que qualquer pessoa pode 
fazer. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, 720 pesso-
as morrem por dia devido 
problemas do coração”, 
informou o tenente.
A campanha é promovida 
pela Secretaria Municipal 
de Trânsito e realizada em 
parceria com a Secretaria 
de Saúde, Fundação Cul-
tural de Caraguatatuba - 
FUNDACC, Secretaria de 
Comunicação e conta com 
o apoio do Corpo de Bom-
beiros e SAMU.
Programação da Semana 
do Trânsito 
19/09 – Segunda-feira - 
Intervenção no transporte 
público
Intervenções com a equipe 
de Clowns da Cia Popata-
pataio para conscientizar a 
população sobre os assen-
tos preferenciais e uso do 
transporte público.
Local: Linhas de ônibus 
Jaraguá, Tabatinga, Vapa-
pesca e Pegorelli e Morro 
do Algodão.
Horário: 15h às 18h (horá-
rio de “pico”)
20/09 – Terça-feira - Blitz 
com alunos do Programa 
Trânsito Legal
Alunos da rede muni-
cipal que participam do 
Programa Trânsito Legal  
realizarão Blitz juntamen-
te com a Cia Popatapataio 
em uma ação junto a mo-

toristas, pedestres e ciclis-
tas, visando à conscienti-
zação sobre segurança no 
trânsito.
Local: Praça Cândido 
Mota
Horário: 9h às 11h
21/09 – Quarta-feira - Pé 
na Faixa
Intervenção na faixa de 
pedestre com a Cia Popa-
tapataio
Clowns realizam inter-
venções nas faixas de pe-
destres para conscientizar 
motoristas, pedestres, ci-
clistas e motociclistas.
Local: Praça Cândido 
Mota, Av. Anchieta com 
Santa Cruz e Avenida da 
Praia na Altura da Praça 
de Skate.
Horário: 11h às 14h
22/09 – Quinta-feira - Dia 
Nacional sem Carro – RCP 
em massa
Atividades juntamente 
com Bombeiros e Cia Po-
patapataio em treinamento 
à população sobre Reani-
mação Cardiopulmonar 
(RCP) no Centro da Cida-
de.
 Local: Praça Cân-
dido Mota (Coreto)
Horário: 10h às 13h
Simulação de Acidente de 
Trânsito com resgate de 
vítima presa em ferragens, 
pelo Corpo de Bombeiros.
Local: Praça Candido 
Mota (Rua Altino Arantes) 
em frente ao Museu.
Horário: 14h às 16h
Obs.: Este segundo evento 
depende	 da	 confirmação	
pelo Corpo de Bombeiros 
da disponibilidade de um 
veículo para o acidente si-
mulado.
 23/09 – Sexta-feira - Aci-
dente Simulado
Realização de encenação 
de um acidente pela Cia 
Popatapataio e demons-
tração pelos Bombeiros/
SAMU de uma ação de 
resgate de vítima presa em 
ferragem.
Local: Praça Candido 
Mota (Rua Altino Arantes) 
em frente ao Museu.
Horário: 14h às 16h

Relação de Vagas – PAT de Caraguá
Veja as vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O interessado deve apresentar os do-
cumentos pessoais (RG, CPF, CTPS e PIS) no PAT ou no 
Poupatempo.
 Auxiliar de limpeza, Camareira de hotel, Confeiteiro, Co-
zinheiro de restaurante, Encarregado de bar, Farmacêuti-
co, Farmacêutico hospitalar, Funileiro de veículos (repa-
ração), Instalador de alarmes residenciais, Marceneiro, 
Mecânico de automóveis, Mecânico de veículos a diesel, 
Pintor de veículos (reparação), Recepcionista de hotel, 

Técnico em manutenção de aparelhos celulares, Técnico 
de manutenção elétrica e Técnico em banco de sangue.
As	vagas	possuem	perfis	específicos	com	relação	à	experi-
ência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações 
e não estarem mais disponíveis se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores que as disponibilizaram.
 
O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Suma-
ré. O telefone é (12) 3882-5211.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº080/2016 – Proc. Adm. Nº256/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical do grupo “Sopro Caipira” para apresentação no dia 10/09 ás 16h 
no evento “Semana Elpídio dos Santos” no Largo da Mercês - Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: MARQUES & GASPAR PRODU-
ÇÕES LTDA - CNPJ: 12.820.449/0001-85 - Valor: R$ 1.000,00 - Data: 08/09/2016 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 081/2016 - Processo Adm. Nº 257/2016 - Obje-
to: Contratação de show musical do grupo de música regional “Clube do Choro Wal-
dir Azevedo” para apresentação no dia 11/09 às 14h no evento “Semana Elpídio dos 
Santos” no Largo das Mercês- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Parai-
tinga - Contratada: LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURUCY 21443215821 - CNPJ: 
20.082.653/0001-74 - Valor: R$ 940,00 - Data: 08/09/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso 
III, da Lei Nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Costureira em geral
Farmacêutico
Gerente de loja e supermercado

Relação de Vagas – PAT
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA	A	SEXTA-FEIRA	DAS	08H	ÀS	17H

Promotor de vendas – PCD
Promotor de vendas
PCD	–	pessoas	com	deficiência
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Vôlei Taubaté vence 
Campinas e mantém  

invencibilidade  
no Paulista

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-

	 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 

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.

 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.


