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A GAzetA dos Municípios

Equipe de Jiu Jitsu
de Tremembé
vive momento

histórico no Esporte

Começam as competições
da 60ª edição dos Jogos

Regionais, em Caraguatatuba

 Por Gemima Breve
	 Nesse	 fim	 de	 se-
mana em São Paulo, no 
Ginásio	 do	 Ibirapuera,	
aconteceu	 o	 Campeonato	
Mundial	 de	 Jiu	 Jitsu	 da	
Confederação	 Brasilei-
ra	 de	 Jiu	 Jitsu	 Esportivo	
(CBJJE),	 sendo	 conside-
rado	pela	Confederação	o	
mais	importante	do	Brasil.	
Vários atletas que fazem 
parte	 da	 Equipe	 Pulga	 JJ	
de	 Tremembé	 participa-

A	 cidade	 de	 Caraguatatu-
ba	 é	 sede	 mais	 uma	 vez	
dos	Jogos	Regionais	da	2ª	
região	esportiva	do	Estado	
de	São	Paulo.	A	6ª	edição	

ram	 do	 evento	 em	 3	 dias	
da	competição,	colocaram	
em	 prática	 o	 que	 treinam	
diariamente	 na	 academia,	
tiveram	momentos	de	ale-
gria	e	conquistaram	meda-
lhas.
 As vitorias come-
çaram	 pelo	 líder	 da	 equi-
pe	Augusto	 Luiz	 (Pulga),	
na	 faixa	 preta,	 repetindo	
a	 conquista	 de	2015,	Pul-
ga	 teve	 o	 ouro	 e	 se	 con-
sagrou	 Bicampeão	 Mun-

do	evento	teve	início	com	
a	cerimônia	de	abertura	na	
noite	de	quarta-feira	 (20),	
no	CEMUG,	em	Caragua-
tatuba.	A	abertura	contou	a	

dial	 na	 categoria.	A	 atleta	
Patrícia	 Fernandes,	 faixa	
azul,	 também	 foi	 bicam-
peã	 Mundial	 2015-2016	
na	 categoria	 conquistan-
do	o	ouro	e	quando	subiu	
ao	pódio	 foi	 surpreendida	
com	a	graduação	receben-
do	 a	 faixa	 roxa.	 Os	 atle-
tas	Raimundo	Monteiro	 e	
Michel	 Cassiano	 também	
conquistaram	 o	 ouro.	 O	
Atleta	 Sando	 Domiciano	
conquistou	a	prata,	as	atle-
tas	Nathalia	 Lopes	 e	Ma-
ria	 Luiza	 conquistaram	 o	
bronze.
	 Só	tenho	a	agrade-
cer	mais	 uma	vez	 a	Deus	
e	 a	 todos	 que	 estão	 ao	
meu	 lado,	 a	 minha	 espo-
sa	 Gemima,	 meu	 filho,	 a	
Prefeitura	 de	 Tremembé,	
o	 Metralha,	 Restaurante	
Jardim,	 Bruno	 Lanches,	
ABC	 Doulgas,	 Dra	 Ra-
quel	 Vieira	 fisioterapeu-
ta,	 o	 preparador	 fisico	
Andrey	 da	 Silva,	 Somar	
Tintas,	 CIA	 -	 Centro	 de	
Inspeção	 Automotiva.	 
 Ao meu mes-
tre	 Careca	 e	 meu	 pro-
fessor	 Flavio	 Oliveira. 
	 A	 minha	 Equi-
pe	 Pulga	 JJ,	 ela	 é	 minha	
base,	a	equipe	Mega	Mus-
clegym	 Sp	 de	 Taubaté,	 a	
equipe	 Marcos	 Monteiro	
de	Pinda,	sem	vocês	nunca	
chegaria	ao	pódio.
	 O	 chão	 é	 só	 o	 co-
meço,	 Glorias	 a	 Deus,	
Oss!!!	Disse	Pulga.

presença	de	representantes	
das	37	cidades	que	dispu-
tam	os	 Jogos	Regionais	 e	
o	 ginásio	 do	CEMUG	 re-
cebeu	um	público	de	cerca	
de	mil	pessoas.
Nesta	 quinta-feira	 (21),	
tiveram	 início	 as	 disputas		
das	 24	 modalidades.	 Os	
Jogos	 Regionais	 seguem	
até	 o	 próximo	 dia	 30.	As	
provas	de	Ginástica	Artís-
tica,	 Ciclismo	 e	 Capoeira	
foram	realizadas	pela	ma-
nhã.	A	programação	ainda	
tem	 prevista	 o	 confronto	
de	 tênis	 feminino	 entre	
Pindamonhangaba	 e	 São	
José	dos	Campos.	

Shibata Taubaté recebe 
evento como chef  

Guga Rocha

	 Criada	 para	 levar	
conhecimento	sobre	carne	
bovina	 aos	 brasileiros,	 a	
plataforma	 Academia	 da	
Carne	 Friboi	 sai	 do	 uni-
verso on-line e monta uma 
aula	prática	no	Supermer-
cado	 Shibata	 deTaubaté	
(SP).	A	ação,	que	acontece	
em	23/07,	será	comandada	
pelo	renomado	chef	Guga	
Rocha,	embaixador	da	pla-
taforma,	que	dividirá	com	
os	clientes	e	moradores	da	
cidade	todas	as	suas	dicas	
e	truques	para	deixar	qual-
quer	receita	com	o	sabor	e	
a	aparência	daspreparadas	
por	 um	 chef	 profissional.	
A	 aula	 é	 gratuita	 e	 po-
dem	participar	clientes	do	
supermercado,	 donas	 de	
casa,	estudantes	de	gastro-
nomia e os famosos “chefs 
de	fim	de	semana”.
	 O	 evento	 é	 um	
prêmio	recebido	pelo	Shi-
bata,	 resultado	 da	 promo-
ção	“Por	que	a	minha	loja	
merece	a	visita	de	um	dos	
chefs	da	Academia	da	Car-
ne	Friboi?”.	Realizada	em	
maio	deste	ano	com	vare-
jistas	 de	 todo	 o	 Brasil,	 a	
ação	 escolheu	 três	 super-

mercados	 de	 todo	 o	 país	
para	 receberem	 o	 evento.	
A	resposta	criada	pelo	su-
permercado	 foi	 “O	 que	 é	
bom	 tem	 que	 ser	 mostra-
do.	 O	 que	 é	 gostoso	 tem	
que	ser	provado.		Friboi”.
	 “É	 gratificante	
para	 nós	 da	Rede	Shibata	
receber	 um	 evento	 deste	
nível,	 isso	 faz	 aumentar	
ainda	mais	 nossa	 parceria	
com	a	Friboi.	Convidamos	
a	 todos	 para	 participarem	
deste	 evento,	 que,	 com	
certeza,	 será	 um	 grande	
sucesso	para	todos”.	Dire-
toria	Rede	Shibata.
	 Aula	Academia	da	
Carne	Friboi
	 Local:	 Super-
mercado	 Hipermercado	
Taubaté
	 Endereço:	 Bandei-
rantes,	808	-	Jardim	Maria	
Augusta	em	Taubaté	-	SP
	 Data:	23/07
	 Horário:	 a	 partir	
das	11h30
	 Sobre	a	Friboi
 Com quase meio 
século	 de	 tradição,	 a	 Fri-
boi	 é	 a	 marca	 líder	 em	
carne	 bovina	 no	 Brasil.	
Após	 três	 anos	 de	 um	

amplo	 trabalho	 de	 divul-
gação	 e	 ações	 de	 marke-
ting,	 a	 marca	 promoveu	
uma	 grande	 mudança	 no	
setor,	 que	 até	 então	 era	
tido	 como	 commodity.	 A	
Friboi	 é	 hoje	 reconhecida	
espontaneamente	por	80%	
dos	 brasileiros	 por	 ofere-
cer	produtos	de	confiança,	
com	 garantia	 de	 origem	
e	 rigorosos	 processos	 de	
qualidade.	 Com	 o	 objeti-
vo	de	munir	o	consumidor	
com	 informações	 sobre	 o	
universo	 da	 carne,	 a	mar-
ca	 criou	 a	 Academia	 da	
Carne	 Friboi,	 uma	 plata-
forma	 de	 brandcontent-
com	 a	 assinatura	 de	 con-
teúdo	da	Globo,	que	reúne	
dicas,	 cursos	 e	 receitas	
para	 ampliar	 o	 repertório	
de	 todos	 os	 brasileiros. 
	 O	projeto	 tem	 três	
embaixadores	 de	 peso:	 a	
apresentadora	 Ana	 Maria	
Braga	 e	 os	 chefs	 Olivier	
Anquier	 e	Guga	Rocha,	 e	
conta	 ainda	 com	 parcei-
ros	 como	 os	 chefs	 Felipe	
Bronze,	Ana	 Luiza	Traja-
no,	Mônica	Rangel	e	Carla	
Pernambuco,	para	citar	al-
guns.

Proposta sobre Reforma
Trabalhista deve ser enviada 

ao Congresso até o fim do ano
O	 governo	 do	 presiden-
te	 interino	 Michel	 Temer	
pretende	 encaminhar	 ao	
Congresso	Nacional	 até	 o	
fim	deste	ano	uma	propos-
ta	de	reforma	trabalhista	e	
outra	 para	 regulamentar	 a	
terceirização.A	 informa-
ção	 partiu	 do	ministro	 do	
Trabalho	 e	 Previdência	
Social,	Ronaldo	Nogueira,	
durante	um	café	da	manhã		
ontem	 (20)	 com	 jornalis-
tas.
De	 acordo	 com	 o	 minis-
tro,	 a	 legislação	 traba-
lhista	 brasileira	 ainda	 é	 a	
mesma	dos	anos	40	e	que,	
de	lá	para	cá,	novas	ativi-
dades	 econômicas	 foram	
incorporadas	 à	 Consoli-

dação	 das	 Leis	 do	Traba-
lho	(CLT).	“Ela	virou	uma	
colcha	de	retalhos	que	per-
mite	 interpretações	 subje-
tivas”,	opinou.
Nogueira	 disse	 que	 	 o	
governo	 pretende	 ela-
borar	 a	 proposta	 de	 
reforma	 trabalhista	 levan-
do	em	consideração		a	va-
lorização	 da	 negociação	
coletiva.	O	documento	vai	
tratar	 de	 assuntos	 como	
salário	e	jornada,	mas	não	
vai	permitir,	por	exemplo,	
o	 parcelamento	 de	 férias	
ou	do	décimo	 terceiro	 sa-
lário.
“A	 CLT	 será	 atualizada	
com	o	objetivo	de	simpli-
ficar,	 para	 que	 a	 interpre-

tação	seja	a	mesma	para	o	
trabalhador,	o	empregador	
e	 o	 juiz”,	 disse.	 “Direi-
tos	não	 serão	 revogados”,	
completou.
Terceirização	–	O	ministro	
não	revelou	detalhas	sobre	
como	 será	 regulamentada	
a	terceirização,	mas	adian-
tou	que	pontos	da	proposta	
aprovada	 na	 Câmara	 dos	
Deputados	 poderão	 ser	
aproveitados.	
Proteção	 ao	 emprego	 -	 O	
Ministério	 do	 Trabalho	
informou	 ainda	 que	 pre-
tende	tornar	permanente	o	
Programa	 de	 Proteção	 ao	
Emprego	 (PPE)	 por	meio	
do	envio	de	projeto	de	lei	
ao	Congresso	Nacional.



página 2 A GAzetA dos Municípios 22 de julho de 2016

Exame toxicológico para
motoristas com habilitação

C, D e E passa a ser
obrigatório no

Estado de São Paulo
	 A	 partir	 de	 agora,	
será	 obrigatório	 no	 Esta-
do	de	São	Paulo	o	exame	
toxicológico	 para	 renovar	
ou	obter	a	Carteira	Nacio-
nal	de	Habilitação	 (CNH)	
nas	 categorias	 C,	 D	 e	 E,	
voltadas	 para	 motoristas	
profissionais.	
	 Apesar	de	ser	con-
trário	 à	medida,	 o	Depar-
tamento	Estadual	de	Trân-
sito	de	São	Paulo	(Detran.
SP)	 terá	de	 cumprir	 a	de-
terminação	 judicial	 pois	
foi	 derrubada	 na	 última	
sexta-feira,	15	de	 julho,	 a	
autorização	 prévia	 (tutela	
antecipada)	 que	 a	 Justiça	
Federal	 havia	 concedido	
para	que	 esse	 tipo	de	 tes-
te	 não	 fosse	 obrigatório	
no	 Estado	 de	 São	 Paulo.	
A	 Procuradoria	 Geral	 do	
Estado	(PGE)	já	está	ado-
tando	as	medidas	judiciais	
cabíveis	para	tentar	rever-
ter	a	decisão.	
 No momento, o 
condutor	 deve	 cumprir	 a	
exigência	 porque	 o	 siste-
ma	 federal	 de	 habilitação	
vai	 impedir	 a	 emissão	 de	
CNHs	nas	categorias	C,	D	
e	E	se	não	constar	a	apro-
vação	no	exame	 toxicoló-
gico,	 que	 deverá	 ser	 feito	
diretamente	na	rede	de	co-
leta	credenciada	aos	 labo-
ratórios	homologados	pelo	
Departamento	Nacional	de	
Trânsito	(Denatran).	
 “Não existe com-
provação	 da	 eficácia	 do	
exame	 toxicológico	 den-
tro	do	processo	de	habili-
tação,	 como	 foi	 imposto	
pela	atual	legislação	fede-
ral.	Por	 isso,	o	Detran.SP,	
diversas	 entidades	 médi-
cas	 e	muitos	 profissionais	
não são favoráveis a essa 
medida.	Seria	mais	efetivo	
realizar	um	exame	na	pró-
pria	 via,	 por	 exemplo,	 o	
que	comprovaria	se	o	con-
dutor	realmente	dirige	sob	
efeito	de	drogas”,	 ressalta	
Maxwell	Vieira,	diretor	de	
Habilitação	do	Detran.SP.	
	 Vieira	 também	
alerta	 que	 a	 nova	 regra	
vai	implicar	em	mais	cus-
tos	para	o	cidadão	e	prazo	

maior	 para	 obter	 a	 CNH,	
já	que	o	 resultado	do	 tes-
te	 demora,	 em	 média,	 15	
dias	 úteis.	 Além	 disso,	 o	
motorista	pode	 impruden-
temente	 utilizar	 drogas	
depois	 de	 conseguir	 ser	
aprovado	 e	 continuar	 ao	
volante.	 “Desta	 forma,	 a	
medida	pode	onerar	o	con-
dutor	e	não	obter	o	efeito	
positivo	 que	 se	 pretende.	
Reduzir	 acidentes	 e,	 con-
sequentemente, aumentar 
a	segurança	no	trânsito	de-
pende	de	ações	mais	efeti-
vas.”	
 Atualmente, exis-
tem	quase	5,2	milhões	de	
CNHs	 registradas	 nas	 ca-
tegorias	C,	D	e	E	no	Esta-
do	de	São	Paulo,	que	per-
mitem	conduzir	caminhão,	
ônibus	 e	 carreta,	 respecti-
vamente.	
	 Novo	procedimen-
to	–	A	exigência	do	exame	
toxicológico	 para	 renovar	
ou	 obter	 habilitação	 nas	
categorias	C,	D	e	E	foi	es-
tabelecida	 pela	 lei	 federal	
13.103/15,	 que	 alterou	 o	
Código	de	Trânsito	Brasi-
leiro	(CTB),	e	regulamen-
tada	 pela	 resolução	 529	
do	 Conselho	 Nacional	 de	
Trânsito	(Contran),	em	vi-
gor	 em	 todo	 o	 país	 desde	
março	 deste	 ano.	 Mesmo	
quem	 não	 utiliza	 a	 CNH	
para	fins	profissionais	pre-
cisa	 se	 submeter	 ao	 exa-
me.	
	 O	teste	é	feito	me-
diante	 a	 coleta	 de	 cabelo,	
pelo	ou	unhas	com	o	obje-
tivo	de	detectar	o	consumo	
de	substâncias	psicoativas	
que	comprometam	a	capa-
cidade	de	direção.	O	resul-
tado	 precisa	 dar	 negativo	
para	os	três	meses	anterio-
res	 ao	 teste,	 pois	 a	 janela	
de	detecção	é	de	90	dias.	
	 O	1º	passo	é	o	cida-
dão	escolher	o	laboratório	
de	 sua	 preferência.	Como	
são	 estabelecimentos	 co-
merciais,	 as	 empresas	 se-
guem	 a	 livre	 demanda	 de	
mercado	e	a	legislação	fe-
deral	 veta	 tabelar	 o	 preço	
que	 cobrado	 por	 elas	 (o	
custo	 varia	 entre	 R$	 295	

e	 R$	 380).	 A	 relação	 da	
rede	de	coleta	credenciada	
pode	ser	consultada	no	site	
do	 Denatran,	 no	 seguinte	
link:	http://www.denatran.
gov.br/toxicologico_novo.
htm.	
	 Com	 o	 laudo	 do	
resultado	em	mãos,	o	con-
dutor	poderá	agendar	a	ida	
ao	 Detran.SP	 e	 seguir	 o	
procedimento	padrão	para	
renovar	 a	CNH	ou	mudar	
para	 a	 categoria	 pretendi-
da.	 Esse	 laudo	 deverá	 ser	
apresentado	 no	 momen-
to	 do	 comparecimento	 ao	
posto	 do	 Detran.SP	 e	 ao	
médico	 credenciado	 para	
avaliar	os	candidatos	à	ha-
bilitação.	
	 O	 passo	 a	 passo	
para	 saber	 como	 renovar	
ou	mudar	a	categoria	está	
disponível	no	portal	www.
detran.sp.gov.br,	 na	 área	
“CNH-Habilitação”.	 As	
taxas referentes ao exame 
psicotécnico	 e	 à	 emissão	
da	carteira	de	motorista	só	
devem	ser	pagas	se	o	cida-
dão	 for	 considerado	 apto	
após	 realizar	 o	 exame	 to-
xicológico	e	o	exame	mé-
dico.	No	caso	de	mudança	
de	 categoria,	 o	 condutor	
também	 não	 deve	 pagar	
o	 valor	 referente	 às	 aulas	
práticas	da	autoescola	e	da	
aplicação	da	prova	prática	
de	 direção	 veicular	 antes	
de	 saber	 se	 poderá	 conti-
nuar	o	processo.	

Quem	 for	 reprovado	 e	 fi-
car	 impedido	 de	 tirar	 a	
CNH	 terá	 de	 esperar	 três	
meses,	 contados	 da	 data	
de	 realização	 do	 exame,	
para	 fazer	 um	novo	 teste.	
O	motorista	 que	 não	 qui-
ser realizar o exame toxi-
cológico	 tem	 a	 opção	 de	
pedir	 o	 rebaixamento	 da	
categoria	 ao	 Detran.SP,	
retornando	para	a	CNH	B,	
que	dá	o	direito	de	dirigir	
automóvel	com	peso	bruto	
total	de	até	3,5	mil	quilos	
e	 com	 lotação	 de	 até	 oito	
lugares,	 excluído	 o	moto-
rista.	A	solicitação	só	pode	
ser	 feita	antes	de	 ser	 sub-
metido	ao	teste.	

 
 
 
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.
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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	
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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	
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EXPEDIENTE



página 3A GAzetA dos Municípios22 de julho de 2016

AVISO	DE	LICITAÇÃO	-	A	P.M.	de	S.	L.	do	Paraitinga	torna	pública	a	abertura	de	lici-
tação	na	modalidade	Pregão	N°035/2016	-	Objeto:	Registro	de	Preços	para	aquisição	de	
Alimentos.	Data	da	realização:	04/08/2016	às	10:00	hs.	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	-	A	P.M.	de	S.	L.	do	Paraitinga	torna	pública	a	alteração	da	data	de	abertura	de	
licitação	na	modalidade	Pregão	N°034/2016	-	Objeto:	Registro	de	Preços	para	aquisição	
de	Pedra	Britada,	Pedra	Marruada,	Cascalho	e	Macadame.	Nova	Data	para	realização:	
28/07/2016	às	10:00	hs.,	as	demais	cláusulas	do	Edital	permanecem	inalteradas.	André	
L.	A.	Guimarães	–	Diretor	de	Compras	e	Licitações.
 
AVISO	DE	SUSPENSÃO	DE	LICITAÇÃO	-	A	P.M.	de	S.	L.	do	Paraitinga	torna	pú-
blica	a	suspensão	da	licitação	na	modalidade	Pregão	N°033/2016	-	Objeto:	Contratação	
de	empresa	especializada	para	a	prestação	de	serviço	de	conexões	de	acesso	contínuo	à	
internet	(IP	Dedicado).	Em	razão	da	necessidade	de	alterações	no	Edital,	fica	suspensa	
a	presente	licitação,	sendo	que	será	posteriormente	publicada	a	nova	data	de	abertura.
 
AVISO	 DE	 LICITAÇÃO	 -	 A	 P.M.	 de	 S.	 L.	 do	 Paraitinga	 torna	 pública	 a	 aber-
tura	 de	 licitação	 na	 modalidade	 Pregão	 N°036/2016	 -	 Objeto:	 Registro	 de	 Pre-
ços	 para	 aquisição	 de	 Medicamentos.	 Data	 da	 realização:	 05/08/2016	 às	 10:00	
hs.	 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. 
 
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	057/2016	-	Proc.	Adm.	Nº	203/2016	-	Objeto:	Con-
tratação	de	show	musical	do	grupo	regional	“Clube	do	Choro	Waldir	Azevedo”	para	
realização	de	roda	de	choro	no	coretinho	da	Praça	Euclides	Vaz	de	Campos	no	dia	16/07	
às	14h	na	16ª	Temporada	de	Inverno	-	Contratante:	Prefeitura	Munic.	de	São	Luiz	do	Pa-
raitinga	-	Contratada:	LUIZ	PAULO	DE	SIQUEIRA	MURUCY	21443215821	-	CNPJ:	
20.082.653/0001-74	-	Valor:	R$	940,00	-	Data:	15/07/2016	-	Base	Legal:	Art.	25,	Inciso	
III,	da	Lei	Nº	8.666/93.
 
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	058/2016	-	Proc.	Adm.	Nº	206/2016	-	Objeto:	Con-
tratação	 do	 cantor	 gospel	 “Eliezer	 de	Tarsis”	 para	 realização	 de	 show	no	 5º	Encon-
tro	Gospel	no	dia	26/08/2016	às	21h30	-	Contratante:	Prefeitura	Munic.	de	São	Luiz	
do	 Paraitinga	 -	 Contratada:	 ELIEZER	DE	TARSIS	TOMAZ	 34539985884	 -	 CNPJ:	
23.182.698/0001-09-	Valor:	R$	5.420,00	-	Data:	18/07/2016	-	Base	Legal:	Art.	25,	In-
ciso	III,	da	Lei	Nº	8.666/93.
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	059/2016	–	Proc.	Adm.	Nº	207/2016	-	Objeto:	Contra-
tação	do	show	musical	da	dupla	“Loro	&	Lucas”	para	apresentação	no	dia	23/07/2016	às	
14h	no	evento	“16ª	Temporada	de	Inverno	–	Um	Friozinho	Esquentadô”	-	Contratante:	
Prefeitura	Munic.	de	São	Luiz	do	Paraitinga	-	Contratada:	PAULO	BARONI	JUNIOR	
03208962851	 -	CNPJ:	 13.275.175/0001-53	 -	Valor:	R$	 400,00	 -	Data:	 19/07/2016	 -	
Base	Legal:	Art.	25,	Inciso	III,	da	Lei	Nº	8.666/93.
 
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	060/2016	–	Proc.	Adm.	Nº	208/2016	-	Objeto:	Con-
tratação	do	show	musical	de	“Lia	Marques	e	Negão	Santos”	para	apresentação	no	dia	
23/07	às	22h	no	evento	“16ª	Temporada	de	Inverno	–	um	Friozinho	Esquentadô”	-	Con-
tratante:	Prefeitura	Munic.	de	São	Luiz	do	Paraitinga	-	Contratada:	MARQUES	&	GAS-
PAR	PRODUÇÕES	LTDA	-	CNPJ:	12.820.449/0001-85	-	Valor:	R$	1.500,00	-	Data:	
19/07/2016	-	Base	Legal:	Art.	25,	Inciso	III,	da	Lei	Nº	8.666/93.
 
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	061/2016	–	Proc.	Adm.	Nº	209/2016	-	Objeto:	Con-
tratação	do	acordeonista	“Eliomar	Landim”	para	apresentação	no	dia	23/07	às	21h	no	
evento	“16ª	Temporada	de	Inverno	–	Um	Friozinho	Esquentadô”	-	Contratante:	Prefei-
tura	Munic.	de	São	Luiz	do	Paraitinga	-	Contratada:	DOUGLAS	MARINO	DA	SILVA	
21945331844	-	CNPJ:	19.209.452/0001-06	-	Valor:	R$	1.500,00	-	Data:	20/07/2016	-	
Base	Legal:	Art.	25,	Inciso	III,	da	Lei	Nº	8.666/93.
 
Extrato	de	Inexig.	de	Licitação	Nº	062/2016	-	Proc.	Adm.	Nº	210/2016	-	Objeto:	Con-
tratação	de	show	musical	do	grupo	regional	“Clube	do	Choro	Waldir	Azevedo”	para	
realização	de	roda	de	choro	no	coretinho	da	Praça	Euclides	Vaz	de	Campos	no	dia	23/07	
às	12h	na	16ª	Temporada	de	Inverno	-	Contratante:	Prefeitura	Munic.	de	São	Luiz	do	Pa-
raitinga	-	Contratada:	LUIZ	PAULO	DE	SIQUEIRA	MURUCY	21443215821	-	CNPJ:	
20.082.653/0001-74	-	Valor:	R$	940,00	-	Data:	19/07/2016	-	Base	Legal:	Art.	25,	Inciso	
III,	da	Lei	Nº	8.666/93.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Livro D- 24, FLS. nº 34, Termo nº 6337
Faço	saber	que	pretendem	se	casar	RENATO	MESSIAS	FELIZARDO	e	ANA	CLAUDIA	DA	SILVA,	apre-
sentando	os	documentos	necessário	exigidos	pelo	artigo	1.525,	incisos	1,	3	e	4	do	Código	Civil	Brasileiro.	
Ele	é	natural	de	São	Bento	do	Sapucaí	-	SP,	nascido	em	25	de	dezembro	de	1988,	de	profissão	auxiliar	de	
laboratório,	de	estado	civil	solteiro,	residente	na	rua	das	Helicôneas,	nº	206,	Vale	das	Flores,	filho	de	JOÃO	
FELIZARDO,	de	51	anos,	nascido	na	data	de	17	de	abril	de	1965	e	de	IZABEL	CRISTINA	FELIZARDO,	
de	48	anos,	nascida	na	data	de	28	de	abril	de	1968,	residentes	e	domiciliados	em	São	Bento	do	Sapucaí/
SP,	natural	de	São	Bento	do	Sapucaí/SP.	Ela	é	natural	de	Caçapava	-	SP,	nascida	em	6	de	março	de	1991,	
de	profissão	logística,	de	estado	civil	solteira,	residente	no	mesmo	endereço	do	contraente,	filha	de	RAUL	
DA	SILVA,	de	49	anos,	nascido	na	data	de	18	de	janeiro	de	1967,	residente	e	domiciliado	em	São	Bento	
do	Sapucaí/SP,	natural	de	Quiririm/SP	e	de	CRISTIANE	TURCI,	de	42	anos,	nascida	na	data	de	11	de	
fevereiro	de	1974,	residente	e	domiciliada	em	São	Bento	do	Sapucaí/SP,	natural	de	Jacareí/SP.	Se	alguém	
souber	de	algum	impedimento,	oponha-o	na	forma	da	Lei.	Lavro	o	presente	para	ser	afixado	em	Cartório	
e	na	imprensa	local	desta	cidade.	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Estrada para Saúde
atende 100 caminhoneiros 

durante ação em Pinda
O	programa	Estrada	para	a	
Saúde,	 da	 concessionária	
CCR	 NovaDutra,	 promo-
veu	 a	 sua	 segunda	 edição	
de	2016,	na	última	quarta-
feira,	 na	 Gerdau	 de	 Pin-
damonhangaba.	 O	 evento	
ofereceu	 exames	 clínicos	
e	 dicas	 de	 saúde	 aos	mo-
toristas	de	caminhões	que	
realizam	 o	 transporte	 de	
cargas	para	a	empresa.
Durante	 a	 ação,	 realiza-
da	 no	 estacionamento	 da	
Gerdau,	os	caminhoneiros	
puderam	 aferir	 a	 pressão	
arterial,	fazer	testes	de	co-
lesterol,	glicemia	e	visão	e	
avaliação	 de	 risco	 cardía-
co.	No	total,	cerca	de	100	
motoristas	participaram	da	

iniciativa, que tem como 
objetivo	contribuir,	grada-
tivamente,	para	a	reeduca-
ção	e	mudança	dos	hábitos	
desses	profissionais.
“Realizando	 essas	 parce-
rias	 com	 as	 empresas,	 te-
mos	condições	de	atender	
os caminhoneiros enquan-
to	 estão	 aguardando	 para	
carregar	ou	descarregar	e,	
com	 isso,	 abrimos	 mais	
um	 canal	 de	 comunica-
ção	 para	 cuidar	 da	 saúde	
desses	 profissionais”,	 sa-
lientou	 Carla	 Fornasaro,	
gestora	de	Relações	 Insti-
tucionais	e	Sustentabilida-
de	da	CCR	NovaDutra.
Criado	em	2001	pelo	Gru-
po	 CCR,	 o	 Programa	 Es-

trada	para	a	Saúde	oferece	
gratuitamente	 aos	 cami-
nhoneiros	 o	 trabalho	 de	
uma	 equipe	 de	 médicos,	
enfermeiros,	 profissionais	
e	 estudantes	 da	 área	 de	
Saúde	para	a	realização	de	
exames	clínicos.	Além	dis-
so,	 disponibiliza	 informa-
ções	 para	 melhorar	 o	 dia	
a	 dia	 ao	 volante	 e	 orien-
tação	sobre	cuidados	com	
a	 saúde.	Ao	 identificar	 os	
principais	 problemas	 de	
saúde	 que	 acometem	 os	
caminhoneiros,	 o	 progra-
ma	também	permite	que	a	
CCR	contribua,	gradativa-
mente,	para	a	reeducação	e	
mudança	dos	hábitos	des-
ses	profissionais.
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TV Cultura estreia série 
sobre trajetória de  
atletas olímpicos e  

paralímpicos

	 Com	 cinco	 episó-
dios	 de	 26	 minutos	 cada,	
em	Vitórias	Além	 do	 Pó-
dio	 as	 vidas	 de	 atletas	 se	
entrelaçam.	 Mesmo	 que,	
na	realidade,	muitas	vezes	
eles	 nunca	 se	 encontrem.	
Cada	 episódio	 é	 estrutu-
rado	 pelo	 relato	 de	 dois	
esportistas	 (um	 olímpico	
e	 um	 paralímpico)	 de	 di-
ferentes	modalidades,	com	
uma	 estética	 de	 narrativa	
ao	mesmo	 tempo	humana	
e	poética.
	 São	 retratadas	 as	
histórias	 e	 desafios	 dos	
atletas	 olímpicos	 Maria	
Portela,	do	judô;	Iris	Tang	
Sing,	do	taekwondo;	Feli-
pe	Wu,	 do	 tiro	 esportivo;	
Juliana	 Veloso,	 de	 saltos	
ornamentais;	e	Daniel	Xa-
vier,	 do	 tiro	 com	 arco.	 Já	
os	paralímpicos	são	Edson	
Dantas,	 do	 triatlo;	 Natá-
lia	Mayara,	do	tênis	sobre	
rodas;	 Renê	 Pereira,	 do	
remo;	 Paola	 Kloker,	 do	

basquete	 sobre	 rodas;	 e	
Regiane	 Nunes,	 da	 nata-
ção.
	 Vitórias	 Além	 do	
Pódio	–	O	Esporte	Trans-
formando	 Vidas	 é	 uma	
produção	 da	 Conteúdos	
com	 Conteúdo,	 empre-
sa	do	Grupo	Full	Jazz,	de	
Christina Carvalho Pinto, 
que	 cria	 e	 produz	 conte-
údos	 voltados	 a	 entreter,	
emocionar	e	transformar.
	 Primeiro	 Episódio	
–	Vencer	a	si	mesma
	 Nesse	 episódio	 de	
estreia, Vencer a si mesma, 
são	 contadas	 as	 histórias	
de	Maria	Portela	e	Regiane	
Nunes.	A	narrativa	dessas	
duas	mulheres	vai	além	do	
fato	de	viverem	do	espor-
te;	elas	tornaram-se	atletas	
à	medida	que	descobriram	
suas	 potencialidades	 por	
meio	de	suas	fraquezas.
	 Tendo	 enfrenta-
do	 incontáveis	 desafios,	
Maria	Portela,	 judoca,	su-

cumbiu	 em	 Londres	 sua	
primeira	 experiência	 em	
tatames	olímpicos.	Segun-
do	ela,	um	apagão	em	sua	
memória	fez	com	que	não	
se	 lembrasse	 de	 nada.	Na	
outra	 ponta,	 Regiane	 Nu-
nes,	nadadora	paralímpica,	
foi	 perdendo	 a	 visão	 gra-
dativamente,	fruto	de	uma	
doença	 degenerativa,	 ten-
do	de	enxergar	a	si	mesma	
de	outra	perspectiva.
	 Para	 ambas,	 fo-
ram	 momentos	 decisivos	
e marcantes em suas car-
reiras.	 Maria	 tem	 a	 luta	
dentro	 e	 fora	 do	 tatame	
como	 sua	 companheira,	 e	
considera	o	apagão	o	mo-
mento	mais	 difícil	 de	 sua	
vida,	pois	 tem	vontade	de	
voltar	 no	 tempo	 e	 reviver	
a	 disputa.	 Enquanto	 que	
para	 Regiane,	 a	 perda	 da	
visão	fez	com	que,	apenas	
dentro	da	piscina,	a	atleta	
revivesse	a	sensação	de	ser	
igual	a	todos.

PF prende grupo suspeito 
de planejar ataque terrorista 

durante Olimpíada do Rio

Comemoração pelos 249 
anos de São José começa 

neste domingo

A	 Polícia	 Federal	 defla-
grou	 nesta	 quinta-feira	
(21),	a	Operação	Hashtag,	
que	terminou	com	a	prisão	
de	 dez	 brasileiros	 acusa-
dos	 de	 trocar	 mensagens	
pelas	 redes	 sociais	 com	
informações	de	como	rea-
lizar ataques terroristas no 
Brasil,	durante	as	Olimpí-
adas,	e	com	 juramento	de	
lealdade	ao	Estado	Islâmi-
co	(EI).
O	Ministro	da	Justiça,	Ale-
xandre	de	Moraes,	conce-
deu	 entrevista	 coletiva	
nesta	 tarde	 e	 passou	 os	
detalhes	 da	 operação.	 Ele	
afirmou	 que	 o	 grupo	 era	
amador,	mas	que	não	podia	
ser	 ignorado	 pelas	 forças	
de	segurança	pública.	“Era	
uma	 célula	 amadora,	 sem	
nenhum	 preparo	 planeja-
do.	Uma	célula	organizada	
não	 tentaria	 comprar	 uma	
arma	pela	internet.	É	uma	

A	 festa	 de	 aniversário	 de	
São	 José	dos	Campos	co-
meça	neste	domingo	(24),	
no	Parque	da	Cidade,	que	
receberá	o	projeto	cultural	
Retro	 Park,	 da	 Organiza-
ção	Cultural	UBUNTU.	O	
grupo	de	DJs	é	conhecido	
por	 fazer	 apresentações	
nas	antigas	casas	noturnas	
de	 São	 José	 dos	Campos,	
com	 as	melhores	músicas	
dos	anos	70,	80,90.
	 Ritmos	 como	 pop	 rock,	
flash	 house,	 miami,	 char-
me,	 soul	 music,	 e	 black	
music	 serão	 lembrados	
numa	 apresentação	 ao	
lado	do	Pavilhão	Gaivotas,	
das	9h	às	16h.	No	repertó-
rio	 dos	 anos	 70,	 estarão	
That’s	 the	Way,	da	Banda	
KC	&	The	Sunshine	Band,	
Stayin’	 Alive,	 do	 grupo	
Bee	 Gees.	 Da	 década	 de	
80,	 sucessos	 como	Candy	
Girl,	 da	 Banda	 New	 Edi-
tion,	e	Girls	Just	Want	To	
Have	Fun,	de	Cyndi	Lau-

célula	 desorganizada”,	
disse.
O	ministro	 também	 infor-
mou	 que,	 além	 do	 jura-
mento	 pela	 internet,	 co-
nhecido	 como	 “batismo”,	
não	 houve	 contato	 direto	
dos	 brasileiros	 com	o	Es-
tado	 Islâmico.	 Também	
não	há	indícios	de	que	eles	
recebiam	 financiamento	
do	grupo	radical	sunita.
Os	 homens	 foram	 presos	
nos	 estados	 do	 Amazo-
nas,	Ceará,	Paraíba,	Mato	
Grosso, Goiás, Minas Ge-
rais,	 Rio	 de	 Janeiro,	 São	
Paulo,	Paraná	e	Rio	Gran-
de	do	Sul.	Em	depoimento,	
eles	disseram	que	o	Brasil	
seria	um	espaço	neutro	em	
relação	a	rota	de	ataque	do	
Estado	 Islâmico,	 porém	
com	 a	 proximidade	 dos	
Jogos	 Olímpicos,	 poderia	
ser	 um	 alvo	 grande	 para	
o	 grupo,	 por	 receber	 uma	

per.	Participarão	do	evento	
os	DJs	Bacana,	Oca,	Bran-
co,	 Saninho,	 Fabio	 Reis,	
Carlinhos,	Manu	e	Sylvan.
 Paralelamente, o Pavilhão 
Gaivotas	vai	receber	a	Ex-
posição	 de	 Carros	 Anti-
gos	da	Associação	Amicar	
(Amigos	 de	 Carros	 Anti-
gos).	Mais	de	300	veículos,	
entre	eles	guincho	FUSO,	
Mercuy	Hot	Rod,	Citroen	
47.	No	local,	também	terá	
food	 trucks	 (hamburger	 e	
pizza)	e	food	bikes	(chur-
ros	e	geladinho).
	 Durante	 a	 semana,	 se-
rão	 realizados	 os	 shows	
de	 aniversário	 no	 Parque	
da	Cidade.	Na	véspera	do	
aniversário	terça-feira	(26)	
haverá	 show	 de	 rock	 pop	
com	Dom	 Pescoço,	 Cele-
bração	 do	 Revezamento	
da	Tocha	Olímpica	 e,	 em	
seguida,	 um	 dos	 shows	
mais	esperados	com	a	can-
tora	Maria	Rita,	em	parce-
ria	com	o	SESC.

grande	quantidade	de	atle-
tas	e	turistas	de	diferentes	
nacionalidades.
Para	chegar	aos	suspeitos,	
a	 Polícia	 Federal	 estava	
monitorando	 desde	 abril	
mensagens	 trocadas	 pelo	
grupo	em	aplicativos	para	
celular	 como	 Telegram	
e	 WhatsApp	 e	 descobriu	
ações	 preparatórias	 como	
planejamento	 para	 início	
de	 treinamento	 de	 artes	
marciais e contato com um 
site	de	armas	clandestinas	
no	Paraguai	para	a	compra	
de	 um	 fuzil.	 O	 grupo	 se	
auto	 denominava	 ‘Defen-
sores	de	Sharia’.
“Não	 vamos	 esperar	 um	
milímetro	de	qualquer	ato	
preparatório,	 por	mais	 in-
significante	que	possa	ser.	
Qualquer ato terá uma rea-
ção	rápida,	dura	e	certeira	
do	 Poder	 Público”,	 com-
pletou	Moraes.

	Na	quarta-feira	(27),	data	
oficial	 dos	 249	 anos	 de	
São	 José	 dos	 Campos,	 a	
festa	 começa	com	a	Feira	
de	 Artesanato	 e	 Exposi-
ção	de	Carros	Tunados,	no	
Pavilhão	Gaivotas,	das	9h	
às	16h.	A	apresentação	da	
Orquestra	Bachiana	Filar-
mônica	SESI,	 com	 regên-
cia	do	maestro	João	Carlos	
Martins,	 será	 no	 gramado	
do	 lago,	 próximo	 à	 Resi-
dência	 Olivo	 Gomes,	 às	
11h.	A	atração	será	trazida	
pela	 TIM	 e	 Programa	 de	
Ação	 Cultural	 do	 Estado	
de	São	Paulo.
	 A	 dupla	 sertaneja	 Fer-
nando	 &	 Sorocaba	 can-
tará	 os	 parabéns,	 a	 par-
tir	 das	 16h.	 O	 show	 terá	 
canções	 como	 “Anjo	 de	
Cabelos	 Longos”,	 “Gave-
ta”,	 “Madri”,	 “Veneno”,	
“Da	 Cor	 do	 Pecado”,	 “É	
Tenso”,	 “As	 Mina	 Pira”,	
“Bobeia	 Pra	 Ver”,	 “Dia	
Dez”.
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Vendas dos supermercados
retraem 2,15% em 2016

O	faturamento	 real	dos	 super-
mercados	 no	 Estado	 de	 São	
Paulo	 (deflacionado	 pelo	 IPS/
FIPE)	no	conceito	de	mesmas	
lojas	 –	 que	 considera	 as	 lojas	
em	operação	no	tempo	mínimo	
de	12	meses	–	registrou	queda	
de	2,15%,	de	janeiro	a	maio	de	
2016	em	relação	ao	mesmo	pe-
ríodo	de	2015.	Em	maio	hou-
ve	queda	de	5,14%	nas	vendas	
em	 relação	 ao	mesmo	mês	 de	
2015,	 e	 em	 comparação	 com	
abril	 de	 2016	 houve	 retração	
de	1,58%.
	 Já	 no	 conceito	 de	 to-
das	 as	 lojas	 –	 que	 considera	
todas	as	 lojas	 criadas	no	perí-
odo	pesquisado	–	houve	queda	

de	2,47%,	de	janeiro	a	maio	de	
2016	em	relação	ao	mesmo	pe-
ríodo	de	2015.	Em	maio	houve	
queda	de	4,91%	em	relação	ao	
mesmo	mês	de	2015,	e	retração	
de	1,74%	em	relação	a	abril.
	 Conforme	 explicou	 o	
gerente	de	Economia	e	Pesqui-
sa	da	APAS,	Rodrigo	Mariano,	
o cenário econômico continua 
a	 impactar	 negativamente	 as	
vendas	 do	 setor	 supermerca-
dista	ao	longo	de	2016.	“A	jun-
ção	 de	 desemprego	 elevado,	
queda	na	renda	e	inflação	ainda	
são	 entraves	 para	 o	 desempe-
nho	do	consumo	das	famílias”,	
disse.	 Ele	 ressaltou	 ainda	 que	
o	 ritmo	 das	 vendas	 apresenta	

tendência	 de	 estabilidade	 das	
quedas,	 o	 que	 pode	 contribuir	
para	uma	desaceleração	menor	
ao	longo	dos	próximos	meses.
	 Já	 o	 faturamento	 real	
dos	 supermercados	 no	 Estado	
de	 São	 Paulo	 (deflacionado	
pelo	 IPCA/IBGE)	 no	 acumu-
lado	 de	 2016	 em	 relação	 ao	
mesmo	período	de	2015	apon-
tou	 ligeira	 alta	 de	 0,63%	 no	
conceito	de	mesmas	lojas.	Em	
maio	 houve	 queda	 de	 1,59%	
em	 relação	 ao	mesmo	mês	 de	
2015	e	queda	de	1,56%	em	re-
lação	a	abril.
	 No	 conceito	 de	 todas	
lojas	registrou	alta	de	0,31%	de	
janeiro	 a	 maio	 em	 relação	 ao	

mesmo	 período	 de	 2015.	 Em	
maio	 houve	 queda	 de	 1,35%	
em	 relação	 ao	 mesmo	 mês	
de	 2015	 e	 retração	 de	 1,72%	
em	relação	a	abril.	 O	
faturamento	 nominal	 dos	 su-
permercados	no	Estado	de	São	
Paulo	no	acumulado	de	janeiro	
a	maio	de	2016,	em	 relação	a	
2015,	 teve	 alta	 de	 10,49%	 no	
conceito	de	mesmas	lojas.	Em	
maio	a	alta	foi	de	7,58%	em	re-
lação	ao	mesmo	mês	de	2015	e	
houve	 ligeira	queda	de	0,80%	
em	relação	a	abril.	No	concei-
to	de	todas	lojas	houve	alta	de	
10,14%	de	 janeiro	 a	maio	 em	
relação	a	2015.	Em	maio	a	alta	
foi	 de	 7,85%	 em	 relação	 ao	

mesmo	mês	 de	 2015	 e	 houve	
queda	 de	 0,96%	em	 relação	 a	
abril.	 O	economista	comen-
tou	que,	diante	deste	quadro	de	
baixo	 consumo	 e	 consequente	
queda	nas	vendas,	as	empresas	
têm	 buscado	 alternativas	 para	
enfrentar o momento como, 
por	exemplo,	promoções,	“Este	
cenário	prejudica	a	margem	do	
setor,	 que	 é	 inferior	 a	 outras	
atividades	 econômicas.	A	 jun-
ção	de	redução	de	vendas	com	
alta	dos	custos	por	conta,	prin-
cipalmente,	de	preços	adminis-
trados,	 força	o	setor	a	 intensi-
ficar	ações	para	que	a	margem	
não	 seja	 afetada	 de	 maneira	
expressiva,	 contribuindo	 as-

sim,	 para	 a	 estabilidade	 do	
negócio”,	 explica.	 Expecta-
tivas:A	 expectativa	 para	 este	
segundo	 semestre	 de	 2016	 é	
de	um	desempenho	melhor	que	
2015,	mesmo	diante	de	um	ce-
nário	econômico	 instável	para	
o	 Brasil,	 segundo	 Mariano.	 
	 “A	 inflação	 tende	 a	
permanecer	 em	 alta	 ao	 lon-
go	 do	 ano,	 mesmo	 apresen-
tando	 redução	 em	 relação	 a	
2015,	 já	 que	 não	 deve	 atingir	
novamente	 os	 dois	 dígitos.	 
	 O	 emprego	 e	 a	 renda	
serão	 pontos	 de	 preocupação,	
já	 que	 são	 variáveis	 que	 im-
pactam	 diretamente	 no	 setor	
supermercadista”,	finaliza.
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PIS/Pasep:
talvez você tenha direito

ao saque e nem saiba
Por	Rudi	Cassel

	 Atualmente	mas	de	4.6	milhões	de	brasileiros,	com	
mais	de	70	anos	de	idade,	tem	direito	a	sacar	um	valor	mé-
dio	de	R$	1.135,00.	Uma	quantia	razoável,	que	para	alguns	
significa	um	salário	a	mais	para	enfrentar	os	 tempos	difí-
ceis.	O	problema	é	que	muitos	desconhecem	esse	direito,	o	
PIS/Pasep.
	 O	PIS	-	Programa	de	Integração	Social,	está	rela-
cionado	aos	trabalhadores	da	iniciativa	privada,	os	celetis-
tas,	e	financia	pagamentos	da	seguridade	relacionados	à	as-
sistência,	como	o	seguro-desemprego	e	o	abono	salarial.	O	
benefício	é	pago	pela	Caixa	Econômica	Federal.	Já	o	Pasep,	
Programa	de	Formação	do	Patrimônio	do	Servidor	Público,	
está	relacionado	aos	servidores	públicos	e	militares.	O	pro-
grama	foi	criado	pela	Lei	Complementar	nº	8,	de	1970,	e	é	
pago	pelo	Banco	do	Brasil.	Os	dois	foram	unificados	como	
PIS/Pasep	a	partir	da	Lei	Complementar	26/75.
	 Em	ambos	os	casos,	o	saldo	é	destinado	a	progra-
mas	sociais	e	ao	FAT	(Fundo	de	Amparo	ao	Trabalhador).	
Todos	 os	 anos,	 no	 início	 do	 exercício	 contábil	 do	 Pasep,	
em	 1º	 de	 julho,	 o	 valor	 existente	 é	 atualizado	 por	 índice	
definido	pelo	Ministério	da	Fazenda	e	as	contas	individuais	
dos	participantes	que	têm	saldo	apresentam	um	percentual	
que	pode	ser	sacado.	Caso	não	haja	o	saque,	os	rendimentos	
são	incorporados	ao	saldo	total	no	dia	1º	de	 julho	do	ano	
seguinte.
	 Para	o	PIS,	os	requisitos	para	receber	o	abono	sala-
rial	são:	(1)	mínimo	de	cinco	anos	de	cadastro	no	PIS;	(2)	
mínimo	de	30	dias	com	carteira	assinada	no	ano	anterior;	
(3)	média	de	dois	salários	mínimos.	Para	os	beneficiários	do	
Pasep	é	apresentado	dois	momentos	diferenciados	quanto	
aos	efeitos.	Até	a	Constituição	de	1988,	os	cadastrados	há	
mais	de	cinco	anos	no	programa	podem	sacar	o	saldo	em	
determinadas	condições,	além	de	terem	direito	anualmente	
aos	 rendimentos	do	valor	 depositado,	 fora	 o	 abono	 anual	
para	quem	 recebe	 até	dois	 salários	mínimos.	Para	os	que	
tiveram	a	inscrição	no	Pasep	a	partir	de	04	de	outubro	de	
1988,	existe	direito	apenas	ao	abono.
	 De	acordo	com	os	dados	do	Ministério	da	Fazenda,	
são	 ao	menos	R$	7,4	 bilhões	 em	4,62	milhões	 de	 contas	
de	idosos.	Portanto,	se	você	ainda	não	resgatou	seu	saldo,	
e	contribuiu	até	4	de	outubro	de	1988,	você	deve	buscar	o	
Banco	do	Brasil,	no	caso	de	ser	servidor	público,	ou	a	Caixa	
Econômica	Federal,	se	for	celetista.
	 O	próprio	Banco	do	Brasil	destacou	que	auditoria	
da	Controladoria-Geral	da	União	 (CGU)	nos	 fundos	PIS/
Pasep	mostrou	que	aproximadamente	15,5	milhões	de	pes-
soas	contribuíram	para	o	programa	até	1988	e	não	têm	co-
nhecimento	dos	créditos	que	possuem.
	 Os	 critérios	 para	 o	 saque	 são	 ser	 aposentado,	 ter	
idade	igual	ou	superior	a	70	anos,	invalidez	do	participante	
ou	 dependente,	 transferência	 para	 reserva	 remunerada	 ou	
reforma	no	caso	militar,	idoso	e/ou	portador	de	deficiência	
alcançado	pelo	Benefício	da	Prestação	Continuada,	 parti-
cipante	 ou	 dependente	 acometido	 por	 neoplasia	maligna,	
vírus	HIV	ou	doenças	listadas	na	Portaria	Interministerial	
MPAS/MS	nº	2998/2001,	ou	morte,	situação	em	que	o	saldo	
da	conta	será	pago	aos	dependentes	ou	sucessores	do	titular.
	 Para	sacar,	os	trabalhadores	inscritos	no	Pasep	de-
vem	procurar	o	Banco	do	Brasil	pelo	site	www.bb.com.br/
Pasep,	na	aba	“Quando	e	Como	Sacar	o	Saldo”.	Os	cotistas	
no	PIS	 devem	procurar	 as	 agências	 da	Caixa	Econômica	
Federal,	apresentando	os	documentos	relacionados	no	site	
www.caixa.gov.br/pis,	 e	 ver	 o	 item	 “Quotas	 do	 PIS”.	 A	
Caixa	também	presta	informações	pelo	telefone	0800	726	
0207.	Para	aqueles	que	não	sabem	seu	número	de	inscrição	
no	PIS/Pasep,	basta	se	dirigir	aos	respectivos	bancos	com	o	
CPF.
Rudi	Cassel	é	advogado	e	sócio-fundador	do	escritório	Cas-
sel	 Ruzzarin	 Santos	 Rodrigues	Advogados,	 especializado	
em	direito	do	servidor	público.	

Sobre	o	Cassel	Ruzzarin	Santos	Rodrigues	Advogados:

www.servidor.adv.br	-	(61)	3223	0552

Fundado	pelos	advogados	Rudi	Cassel,	Jean	Ruzzarin,	Mar-
cos	 Joel	 dos	Santos	 e	Aracéli	Rodrigues,	 todos	 formados	
pela	Universidade	Federal	de	Santa	Maria,	no	Rio	Grande	
do	Sul,	a	organização	conta	com	13	advogados	e	cerca	de	
40	funcionários,	que	atuam	nacionalmente	por	meio	de	es-
critórios	localizados	em	Brasília,	Rio	de	Janeiro,	Belo	Ho-
rizonte	e	Santa	Maria.	O	escritório	possui	atuação	focada	na	
defesa	de	agentes,	servidores	e	candidatos	a	cargos	públicos	
e	suas	entidades	de	representação.

Informações	para	a	imprensa:

InformaMídia	Comunicação

Welton	Ramos

ramos@informamidia.com.br

(11)	2834	9295	/	(11)	98760	7396

Juliana	Colognesi

juliana@informamidia.com.br

(11)	2834	9295/	98393	3689
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XVIII Semana
da Educação
em Ubatuba

	 Interessados	 em	
participar	 da	 XVIII	 edi-
ção	da	Semana	da	Educa-
ção	já	podem	se	inscrever.	
O	 cadastro	 deve	 ser	 feito	
somente	 pelo	 sitehttp://
www.ubatuba.sp.gov.br/
semanadaeducacao	 até	 o	
dia	17	de	 julho.	O	evento	
tem	início	no	dia	21	de	ju-
lho	 e	 conta	 com	 diversas	
palestras	e	oficinas	a	partir	
do	tema	–	O	futuro	da	es-
cola	e	a	educação	do	futu-
ro:	investindo	em	pessoas.
	 Confira	 a	 progra-
mação	e	o	público-alvo	de	
cada	evento:
	 D a t a :	
21/07/2015(quinta-feira)
	 Destinado:	AGEN-
TES	 EDUCACIONAIS	
(efetivo	e	temporário):
	 PERÍODO	 MA	
MANHÃ=	 PLANEJA-
MENTO	NAS	ESCOLAS
	 PERÍODO	 DA	
TARDE:	 Auditório	 da	
UNITAU	 –	 Palestra	 de	
Abertura	às	14h.
	 D a t a :	
22/07/2015(sexta-feira)
	 Minipalestras
	 Local:	UNITAU
	 Manhã:	 8:00h	 as	
12:00h
	 Destinado:	 Agen-
tes	Educacionais
	 Filme:	 O	 começo	
da	vida
	 Minipalestra:	 De-
senvolvimento	 Infantil,	
Jogos	e	Brincadeiras
	 Tarde:	 13:30h	 as	
17:30h
	 M i n i p a l e s t r a :	
Agressividade	 e	 Sexuali-
dade
	 Minipalestra:	 Tra-
balho	em	Equipe
Data:	 25/07/2016(segun-
da-feira)
	 Palestra	de	Abertu-
ra
	 Facilitador:	 Pro-
fessor	 Doutor	 Leandro	
Karnal
	 Horário:	 18:30	 –	
Credenciamento	/	19h	Iní-
cio	da	Palestra
	 Local:	 Centro	 de	
Convenções
	 Destinado:
	 CONVOCAÇÃO:	
PROFESSORES	 (efeti-
vos,	Adjuntos	 e	Contrata-
dos)	e
	 EQUIPE	 GESTO-
RA;
CONVITE:	PROFESSOR	
TEMPORÁRIO	(com	sala	
de	aula	na	rede	municipal).	
E	AGENTE	EDUCACIO-
NAL	(efetivo	e	temporário	
com	 atuação	 contínua	 na	
rede	municipal)
	 OBS:	 Professor	 e	
Agente	 Educacional	 tem-
porário	não	serão	remune-
rados

	 En c e r r amen t o :	
Banda	Lira	Anchieta
	 DIA	 26/07/2016-	
terça-feira
	 ATIVIDADES	NO	
PERÍODO	DIURNO	(ma-
nhã	e	tarde)
	 M I N I PA L E S -
TRAS	 –	 CENTRO	 DE	
CONVENÇÕES
	 CONVOCAÇÃO:
	 1.	 –	 PEBI	 (efeti-
vos,	Adjuntos	 e	Contrata-
dos)	–	INSCRIÇÃO	POR
	 PERÍODO	 DE	
TRABALHO.
	 –	 PEBI	 (EJA)	 e	
PEB	II	(efetivos,	Adjuntos	
e	Contratados)	–	LIVRE
	 ESCOLHA	 DE	
PERÍODO	 (de	 acordo	
com	as	vagas).
	 2.	 EQUIPE	 GES-
TORA:	 INSCRIÇÃO	 DE	
DIRETOR,	 VICE	 DIRE-
TOR
	 E	 COORDENA-
DOR	EM	UM	PERÍODO	
E	NO	OUTRO
	 ATENDIMENTO	
NA	ESCOLA.
	 CONVITE:
	 1.	 PROFESSOR	
TEMPORÁRIO	(com	sala	
de	aula	na	rede	municipal).

OBS:	Atividade	não	remu-
nerada.
	 Painel	1	–	Planeja-
mento:	Desafios	e	Contra-
dições
	 Facilitador:	 Profª.	
Ms.	 Heloísa	 Helena	 Dias	
Martins	Proença
	 Atenção:	 chegar	
meia	 hora	 antes	 para	 cre-
denciamento.
	 P e r í o d o s : M a -
nhã(7:30h)	e	Tarde(13:30)	
350	vagas	cada	período
	 Local:	 Centro	 de	
Convenções
	 Painel	 2	 –	Oficina	
de	 Dança:	 diálogo	 possí-
vel	entre	a	Educação	Físi-
ca e Artes
	 Facilitador:	 Pro-
fª.	 Dra.	 Mônica	 Caldas	
Ehrenberg
Atenção:	chegar	meia	hora	
antes	 para	 credenciamen-
to.
	 Períodos:	 Ma-
nhã(7:30h)	e	Tarde(13:30)	
50	vagas	cada	período
	 Local:E.M.	 Presi-
dente	Tancredo	de	Almei-
da	Neves
	 Painel	 3	 –	 Educa-
ção,	uma	Equipe	Medalha	
de	Ouro	se	faz	com	a	par-
ticipação	de	todos.
	 Facilitador:	 Prof.	
Ms.	Carlos	Eduardo	Cruz
	 Períodos:	 10:30h,	
16:30	e	19:00h	350	vagas	
cada	período
	 Local:	 Centro	 de	
Convenções



página 8 A GAzetA dos Municípios 22 de julho de 2016

Jacareí promove 
em agosto
9º Festival

dos Imigrantes

Uma	das	maiores	celebra-
ções	 populares	 do	 Vale	
dos	Paraíba	já	tem	data	de-
finida.	É	o	9°	Festival	dos	
Imigrantes	 de	 Jacareí	 que	
será	realizado	nos	dias	05,	
06	e	07	de	agosto.	O	even-
to	da	família	é	organizado	
pela	organização	Associa-
ção	Cultural	 e	Desportiva	
Nipo-Brasileira	 -Bunkyo	
Jacareí,	 que	 tem	 a	 expec-
tativa	 de	 receber	 mais	 de	
35	mil	pessoas.
De	acordo	com	os	promo-
tores,	nesta	edição	estarão	
participando	 onze	 entida-
des	 assistenciais	 e	 socio-
culturais	 que	 representam	
dez	países.	São	 eles:	Ale-
manha,	Argentina,	 Brasil,	
Chile,	 Itália,	 Japão,	 Lí-
bano,	 México,	 Portugal	 e	
Rússia.	Além	de	represen-
tar	a	cultura	destas	nações,	
as	 entidades	 também	 são	
responsáveis	 pela	 produ-
ção	das	iguarias	que	serão	
vendidas	por	cada	uma	de-
las.	
Os	preços	dos	 	pratos	va-
riam	de	R$5	a	R$45,	com	
opções	para	todos	os	gos-
tos	e	tamanhos.Toda	renda	
obtida	 com	 a	 venda	 dos	
pratos	 é	 revertida	 para	 as	
próprias	 entidades	 que	 se	
dedicaram	o	ano	todo	para	
mais	uma	edição	do	festi-

val.
Pratos	 mais	 esperados	 -	
Após	 enquete	 realizada	
nas	 redes	 sociais,	 ficou	
constatado	 que	 29%	 dos	
participantes	 preferem	 o	
yakissoba	como	prato	pre-
ferido.	A	lasanha	alcançou	
16%,	o	yakitori	(prato	que	
foi	 inserido	 pelos	 inter-
nautas)	 recebeu	 14%	 de	
votos,	 enquanto	 a	 comida	
mineira	ficou	com	9%.
Comida	 Japonesa	 -	 Os	
pratos	 tradicionais	 do	 Ja-
pão	 são	 preparados	 por	
nisseis e sanseis, vo-
luntários	 do	 Bunkyo.	 
Os	mais	procurados	são	o	
yakissoba	 (macarrão	 com	
legumes	 e	 molho	 espe-
cial)	 e	 yakitori	 (espetinho	
de	 frango),	 conforme	 a	
preferência	 do	 público	 na	
enquete.	O	dorayaki	(doce	
com	 recheio	 de	 feijão),	
guioza,	udon,	sashimi,	ni-
guiri,	 temaki	 e	 makisushi	
também	 serão	 servidos	
pela	entidade.
O	9º	Festival	dos	Imigrantes	
de	Jacareí	será	realizado	no	 
Bunkyo	 Jacareí,	 que	 fica	
no	 seguinte	 endereço:	
Variante	 Lucas	 Noguei-
ra	 Garcês,	 1.940,	 Jardim	
Esperança	 -	 Jacareí.	Mais	
informações	pelo	telefone:	
(12)	3956-1488

Três coisas que você precisa saber sobre gripe canina
	 A	 gripe	 canina	 acomete	
desde	 filhotes	 até	 cães	 idosos.	 O	
contágio	 pode	 acontecer	 em	 qual-
quer	época	do	ano,	pelo	ar	ou	por	
meio	do	contato	direto	com	outros	
cães	 e	 em	 lugares	 onde	 há	muitos	
animais,	como	parques,	praças,	pet	
shops,	e	até	em	um	simples	passeio	
na	rua.
	 Conheça	mais	sobre	a	do-
ença,	tratamento	e	como	evitá-la:
	 1-				Assim	como	nos	hu-
manos, os sintomas normalmente 
começam	 com	 uma	 tosse,	 geral-
mente	seca,	forte	e	persistente,	que	
pode	 ser	 agravada	 após	 algum	 es-
forço	físico,	causando	dificuldades	
respiratórias	 e	 ânsia	 de	 vômito.	
“Muitos	 proprietários	 relatam	 que	

o	 animal	 parece	 estar	 engasgado”,	
conta	 Alexandre	 Merlo,	 gerente	
técnico	 da	 Zoetis.	 Outros	 indícios	
podem	ser	febre,	perda	de	apetite	e	
apatia.	Ao	 notar	 esses	 sintomas,	 o	
recomendável	é	levar	o	cãozinho	ao	
veterinário.
	 2-	 	 	 	 Uma	 gripe	 cani-
na	 que	 não	 foi	 bem	 cuidada	 pode	
evoluir	 para	 um	quadro	 clínico	 de	
pneumonia,	 por	 isso	 ela	 deve	 ser	
combatida	 rapidamente	 com	apoio	
do	seu	médico	veterinário.
	 3-	 	 	 	 Algumas	 formas	
de	 prevenção	 da	 gripe	 canina	 são	
semelhantes	 aos	 cuidados	 toma-
dos	para	 evitar	 a	 gripe	 humana.	É	
preciso	deixar	o	cão	longe	do	frio,	
mantê-lo	 em	 local	 coberto	 e	 sem	

correntes	de	vento,	acomodá-lo	em	
camas, casas, oferecer mantas e va-
ciná-lo.	“A	vacinação	é	uma	aliada	
importante	 para	 proteger	 o	 animal	
da	gripe	não	só	durante	o	inverno.	
É	fundamental	imunizá-lo	precoce-
mente,	 a	 partir	 dos	 dois	meses	 de	
idade,	antes	que	ele	entre	em	con-
tato	com	os	agentes	causadores	da	
enfermidade”,	afirma	Alexandre.
	 A	 Zoetis,	 líder	 global	
em	 saúde	 animal,	 possui	 diferen-
tes	 vacinas	 que	 auxiliam	 na	 pro-
teção	 contra	 a	 gripe	 canina.	 Uma	
delas	 é	 a	 BronchiGuard®,	 vacina	
injetável,	 que	 pode	 ser	 implemen-
tada	nos	programas	de	imunização.	
“O	 cão	 pode	 ser	 protegido	 ainda	
filhote,	 a	 partir	 da	 8ª	 semana	 de	

vida,	 sendo	 a	 primeira	 vacinação	
composta	 de	 duas	 doses,	 com	 in-
tervalo	 de	 duas	 a	 quatro	 semanas.	
Essa	 proteção	 deve	 ser	 reforça-
da	 anualmente,	 em	 dose	 única. 
Monovalente,	a	vacina	age	contra	o	
principal	 agente	causador	da	gripe	
canina,	a	bactéria	Bordetella	bron-
chiseptica.	Outra	opção	que	ofere-
cida	pela	Zoetis	é	a	Bronchi-Shield	
III:	 vacina	 intranasal,	 composta	
por	três	agentes	envolvidos	na	gri-
pe	canina	e	que	dispensa	o	uso	de	
agulhas,	 ideal	para	a	vacinação	de	
filhotes.	 É	 indolor	 e	 uma	 alterna-
tiva	 excelente	 quando	 uma	 rápida	
proteção	 é	 necessária	 ao	 animal”,	
explica	Fabiana	Avelar,	Gerente	de	
Produto	da	Zoetis
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Mídias sociais
como minha empresa
deve se comportar?

Por	Daniel	Galvão

	 É	estranho	pensar	que	deve	haver	uma	espécie	
de	código	de	bom	comportamento	empresarial	dentro	
das	redes	sociais.	Um	ambiente	tão	livre	e	que	sempre	
incentiva	essa	 liberdade,	como	a	 internet,	pode	pare-
cer	 isento	desse	 tipo	de	normatização,	e	utilizar	uma	
espécie	de	guia	de	conduta	pode	parecer	estar	na	con-
tramão	dessa	liberdade	de	expressão.
	 O	ponto	é	que	não	estamos	falando	apenas	de	
opiniões	e	posições	pessoais.	Quando	a	rede	social	é	
da	empresa,	ela	deve	se	posicionar	como	empresa.	Ou	
seja,	os	mesmos	valores	e	missão	que	valem	dentro	da	
empresa,	valem	para	sua	imagem	na	web.
	 Como	empresa,	você	deve	 representar	 a	 soli-
dez	 e	 ética	 que	 seu	 consumidor	 espera.	 Seu	 público	
aceita	que	haja	maior	descontração?	Ótimo!	Mas	não	é	
sempre	assim,	muitas	vezes	os	clientes	e	público	alvo	
da	empresa	são	justamente	pessoas	mais	conservado-
ras,	e	arriscar	demais	pode	te	fazer	ser	mal	visto.
	 Além	 disso,	 é	 importante	 que	 você	 converse	
sempre	com	seu	alvo	e,	se	seu	alvo	comercial	tem	opi-
niões	diversas,	é	bom	não	tomar	partidos.	Um	exemplo	
comum	são	discussões	políticas.	Para	a	empresa,	não	
importa	a	posição	pessoal	do	seu	fundador,	do	seu	ana-
lista	de	redes	sociais,	ou	mesmo	da	maioria	de	acio-
nistas.	O	que	importa	é	o	cliente	e	o	consumidor,	e	se	
ele	está	em	ambos	os	lados	de	uma	discussão,	é	bom	
simplesmente	se	isentar.
	 Essas	 restrições	 se	 estendem	 aos	 principais	
chefes	da	empresa.	A	imagem	deles	está	atrelada	de-
mais	à	da	empresa,	então	sim,	sua	liberdade	como	in-
divíduo	fica	um	pouco	tolhida,	mas	isso	não	é	o	fim	do	
mundo.
	 É	 bom	 sempre	 buscar	 ser	 idôneo	 e	 partilhar	
apenas	aquilo	que	te	mantém	seguro.	Da	mesma	for-
ma	que	você	não	fornece	seus	dados	pessoais	para	um	
estranho	que	te	liga,	você	não	deve	fazê-lo	na	internet,	
seja	lá	em	qual	rede	social	você	esteja.
	 Sua	postura	 como	empresa	 faz	 a	diferença,	 e	
as	pessoas	estão	de	olho.	Além	disso,	os	próprios	me-
canismos	 de	 Big	 Data	 se	 aproveitam	 disso.	 Se	 sua	
empresa	mostra	 uma	 postura	 e	 investe	 naquela	 rede	
social,	ela	vai	aparecer	principalmente	para	o	tipo	de	
consumidor	que	se	alinha	às	suas	ideias.
	 Ou	seja,	assumir	uma	posição	te	ajuda	a	estar	
entre	aqueles	que	você	está	buscando	quando	investe	
em	campanhas	online.	É	bom	sempre	montar	uma	es-
tratégia	de	posicionamento	de	marca	que	se	reflita	nas	
redes	sociais.
	 Ações	 de	marketing	 devem	considerar	 o	 am-
biente	online,	mas	devem	se	perguntar	coisas	simples,	
como	“estou	ofendendo	alguém?”,	“para	quem	estou	
falando	isso?”,	“estou	alinhado	como	minha	missão	e	
valores	como	empresa?”.
	 É	bom	contar	com	analistas	e	pessoas	especia-
lizadas	para	cuidar	de	sua	estratégia	de	marketing.	Às	
vezes,	algo	inofensivo	a	seus	olhos,	pode	fazer	toda	a	
diferença	para	 a	 empresa	 em	um	 futuro	próximo	 -	 e	
não	é	toda	marca	que	consegue	suportar	críticas	pesa-
das,	mesmo	que	momentâneas,	até	que	haja	correções	
de	uma	postura.
	 Tome	 cuidado	 antes	 de	 fazer	 uma	 conta	 em	
uma	 rede	 qualquer	 e	 sair	 por	 aí	 falando	 e	 comparti-
lhando	tudo	que	vê.	Essas	coisas	demandam	estratégia	
e	isso	será	visível	em	termos	de	prevenção	de	perdas,	
gerenciamento	de	crise	e,	inclusive,	na	captação	de	no-
vos	 leads.	Mídia	social,	hoje	em	dia,	é	coisa	série	e,	
como	tal,	merece	planejamento	e	atenção.

Daniel	Galvão	é	publicitário	especializado	em	mídias	
digitais	e	fundador	da	Mango	Digital.

Sobre	 a	Mango	Digital:	 www.mangodigital.com.br	 /	
(11)	3424-3250
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InformaMídia	Comunicação

Welton	Ramos

ramos@informamidia.com.br

(11)	2834	9295	/	(11)	98760	7396

Juliana	Colognesi

juliana@informamidia.com.br

(11)	2834	9295/	98393	3689

Uma em cada três pessoas está 
“sempre preocupada” com sua 

segurança e proteção
	 No	Brasil	e	na	Tur-
quia,	 esses	 números	 mais	
do	que	dobram
Suécia,	 Alemanha	 e	 Ho-
landa	 lideram	 no	 quesito	
sensação	de	segurança
Homens	 e	mulheres	 apre-
sentam	níveis	semelhantes	
de	preocupação	com	a	se-
gurança
	 Quase	 um	 terço	
(32%)	 da	 população	 onli-
ne	dos	21	países	entrevis-
tados	 indica	 estar	 sempre	
preocupada	 com	 a	 segu-
rança	 e	 proteção	 pessoal,	
contra	 dez	 por	 cento	 da-
queles	 que	 indicam	 não	
estar	preocupados.
	 Em	recente	pesqui-
sa,	 a	GfK	 perguntou	 para	
mais	 de	25.000	pessoas	o	
quanto	 elas	 concordam	 e	
discordam	 da	 afirmação	
–		“Eu	estou	sempre	preo-
cupado(a)	com	a	minha	se-
gurança	e	proteção”	–	con-
siderando	uma	escala	de	1	
(um)	à	7	(sete)	pontos,	em	
que	“1”	significa	“discordo	
totalmente”	e	“7”	significa	
“concordo	totalmente”.	Os	
resultados	dessa	avaliação	
permitem	que	as	empresas	
entendam	 os	 países	 e	 os	
segmentos	 de	 população	

com	 as	 maiores	 preocu-
pações	 sobre	 segurança,	
para	 identificar	 oportuni-
dades	 comerciais	 e	 criar	
produtos	 que	 atendam	 às	
necessidades	 específicas	
de	cada	mercado.	
	 Brasil,	 Turquia,	
México,	Argentina	e	Rús-
sia	são	os	cinco	primeiros	
países	 mais	 preocupados	
com	a	segurança	pessoal
	 64%	 dos	 brasi-
leiros	 e	 54%	 dos	 turcos	
apontaram	 estar	 sempre	
preocupados	com	a	sua	se-
gurança	 e	 proteção.	 Logo	
atrás estão os mexicanos 
com	48%,	argentinos	com	
43%	e	russos	com	42%.	
	 Para	 os	 países	 da	
América	 Latina	 e	 a	 Rús-
sia,	 esses	 resultados	 estão	
associados	aos	altos	níveis	
criminalidade,	 principal-
mente	 relacionados	 aos	
crimes	violentos	e	homicí-
dios	registrados	nesses	pa-
íses,	ao	passo	que	o	nível	
de	preocupação	na	Turquia	
é	provavelmente	resultado	
da	percepção	dos	riscos	de	
ataques	terroristas.	
	 Suécia,	 Alemanha	
e	a	Holanda	têm	os	níveis	
mais	altos	de	percepção	de	

segurança	pessoal	
	 Em	 contrapartida,	
a	Suécia,	Alemanha	e	Ho-
landa	 registraram	 as	mais	
altas	porcentagens	de	dis-
cordância	 da	 afirmação	
“sempre	 preocupado(a)	
com	 a	 segurança”,	 preva-
lecendo,	 assim,	 a	 percep-
ção	 de	 segurança	 pessoal	
nesses	 países.	 Em	 núme-
ros,	 tem-se	 que	 30%	 da	
população	 sueca	 discorda	
da	 afirmação,	 seguida	 pe-
los	 alemães	 e	 holandeses,	
com	22%	cada	uma.	
	 Na	 Suécia,	 são	
os homens que mais se 
sentem	 seguros,	 sendo	
que	 um	 terço	 (34%)	 dos	
homens	 discordaram	 da	
afirmação,	 em	 compara-
ção	com	apenas	um	quar-
to	 (26%)	 das	 mulheres.	 
 Na Alemanha e na 
Holanda,	 esses	 grupos	 se	
dividem	 de	 forma	 mais	
equilibrada.		
	 Nem	 sempre	 as	
mulheres	 estão	 mais	 pre-
ocupadas	com	a	segurança	
do	que	os	homens	
	 Homens	 e	 mu-
lheres	 apresentam	 níveis	
de	 preocupação	 com	 a	
segurança	 e	 proteção	 se-

melhantes	 —	 34%	 das	
mulheres	 em	 comparação	
com	30%	dos	homens	—,	
apenas	quatro	pontos	por-
centuais	de	diferença.	
	 Examinando	 os	
países	 separadamente,	
as	 maiores	 diferenças	 de	
gênero	 foram	 registradas	
na	 Turquia,	 Rússia	 e	 Es-
panha,	 o	 que	 revela	 12	
pontos	 porcentuais	 de	 di-
ferença	entre	o	número	de	
mulheres que estão sem-
pre	preocupadas,	em	com-
paração	com	os	homens.

Porém,	 em	 Hong	 Kong,	
Bélgica	 e	 Holanda,	 são	
os homens, e não as mu-
lheres,	 que	 apresentam	
números	 ligeiramente	 su-
periores	 e	 afirmam	 que	
estão	 sempre	 preocupa-
dos	 com	a	 sua	 segurança.	
Em	Hong	Kong,	39%	dos	
homens	 concordam	 com	
a	 afirmação	 (três	 pontos	
porcentuais	a	mais	que	as	
mulheres),	 e	 na	 Bélgica,	
18%	dos	homens	(um	pon-
to	 porcentual	 a	 mais	 que	
as	mulheres)	e	na	Holanda	
11%	 dos	 homens	 (quatro	
pontos	porcentuais	a	mais	
em	relação	às	mulheres).	
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Fazendinha temática é atração 
do Taubaté Shopping

O	 Taubaté	 Shopping	 re-
cebe	 até	 o	 dia	 7	 de	 agos-
to	uma	exposição	de	mini	
animais,	 a	 “Fazenda	 do	
Tio	 Jack”.	 Instalado	 pró-
ximo	 à	 escada	 rolante	 de	
acesso	ao	cinema,	o	espaço	
é	cheio	de	bichos	de	todos	
os	 tipos	e	 traz	um	resgate	
da	 vida	 rural,	 encantando	
o	público	em	um	ambiente	
totalmente	temático.
As	crianças	terão	a	oportu-
nidade	de	alimentar	alguns	
dos	animais	e	até	dar	uma	
voltinha	em	um	pônei.	En-
tre	os	bichinhos	estão	um	
casal	de	mini-vaca	e	mini-
touro,	 cordeiros,	 coelhos,	

cabritos,	 lhama,	 alpaca,	
porquinhos	 da	 índia,	 ca-
sais	de	pavão	e	faisão.
Outros	 destaques	 são	 um	
exemplar	de	emu,	a	segun-
da	maior	ave	do	mundo,	e	
uma	cobra	píton	com	mais	
de	 4	 metros	 que	 estará	
exposta	 junto	 com	 outros	
animais	 em	 um	 estúdio	
para	 fotografias	que	serão	
impressas	na	hora.
Para	 garantir	 o	 bem-estar	
dos	animais,	o	evento	con-
ta	com	uma	equipe	de	pro-
fissionais	no	local,	além	da	
assessoria	de	um	veteriná-
rio	durante	todo	o	período	
de	funcionamento,	que	vai	

das	15h	às	22h,	de	segun-
da	a	sexta,	e	das	14	às	22h	
aos	 sábados,	 domingos	 e	
feriados.
O	 passeio	 é	 gratuito	 para	
crianças	 de	 até	 2	 anos	
e	 custa	 R$	 15,00	 para	
qualquer	 pessoa	 a	 par-
tir	 dos	 3	 anos.	 A	 volta	
de	 pônei	 custa	 R$	 5,00,	 
a	 foto	 10x15cm	 em	 es-
túdio	 com	 a	 cobra	 custa	
R$	 15,00	 e	 com	qualquer	
outro	 bicho	R$	10,00.	Os	
visitantes	 podem	 filmar	 e	
fotografar	 à	 vontade	 e	 as	
crianças	 têm	direito	 a	 um	
peixinho	grátis	na	saída	do	
evento.


