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A GAzetA dos Municípios

Sábado é “Dia D” para 
atualizar caderneta de 
vacinação de crianças 

e adolescentes

Comércio da região 
perde 205 postos de 

trabalho em julho

O Dia D da campanha para 
a atualização de caderneta 
de vacinação será neste 
próximo sábado (24), de 
acordo com comunicado 
da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo. 
A campanha visa colo-
car em dia a vacinação de 
crianças paulistas com até 
cinco anos incompletos, 
crianças com nove anos de 
idade e adolescente de 10 
a 15 anos.
De acordo com a secreta-
ria, o objetivo é conferir 
a caderneta e aplicar, gra-
tuitamente, as doses em 
atraso, conforme a faixa 
etária e a situação vacinal 
de cada um.  As cidades 
do estado receberão 5,9 
milhões de doses, conta-
bilizando os quantitativos 
destinados à multivacina-

Dados da Pesquisa de 
Emprego no Comércio 
Varejista do Estado de 
São Paulo (PESP), Fe-
comercioSP indicam que 
o comércio varejista na 
região de Taubaté elimi-
nou 205 postos de tra-
balho no mês de  julho.  
Esse é o resultado de 3.038 
admissões contra 3.243 
desligamentos no período.
Em 12 meses, foram extin-
tos 2.864 empregos com 
carteira assinada. Na  com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, essa perda 
de postos representa 2,8% 
do estoque total, que atin-

ção e à imunização de ro-
tina prevista para o mês de 
setembro.
A campanha vai mobili-
zar 34 mil profissionais da 
saúde em 5.325 postos de 
saúde fixos e volantes em 
todo o Estado de São Pau-
lo, das 8h às 17h. No inte-
rior e litoral são 2.854 pos-
tos fixos e 1.388 volantes. 
Além disso, mediante par-
ceria com os municípios, 
haverá disponibilidade de 
veículos. A multivacina-
ção contempla 13 tipos 
de vacinas, que protegem 
contra 18 doenças:  BCG, 
que protege contra a tuber-
culose; rotavírus, contra 
um dos principais agentes 
causadores de diarreia; po-
liomielite, contra a parali-
sia infantil; pentavalente, 
contra a difteria, tétano, 

giu 100.367 trabalhadores 
formais no mês, em nove 
atividades analisadas.
A pesquisa foi elabo-
rada com base nos da-
dos do Ministério do 
Trabalho, por meio do  
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e o impacto do 
seu resultado no estoque 
estabelecido de trabalha-
dores no Estado de São 
Paulo, obtido com base na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).
Apenas os seto-
res de supermercados  
(2,3%) e farmácias e per-

coqueluche, hepatite B e 
Haemophilus influenza 
tipo b (Hib); pneumocóci-
ca conjugada 10-valente; 
meningocócica conjugada 
C; trivalente, contra sa-
rampo, caxumba e rubéo-
la; além das vacinas contra 
febre amarela, gripe, vari-
cela, hepatite A e a vacina 
contra o HPV, que previne 
o câncer de colo de útero e 
verrugas genitais. Os pais 
ou responsáveis devem 
levar a caderneta de va-
cinação das crianças e jo-
vens para conferência das 
doses em atraso. Caso o 
documento perdido ou ex-
traviado, é recomendado 
procurar o mesmo posto 
no qual a criança foi vaci-
nada anteriormente, para 
acesso ao arquivo. Fonte: 
Agência Saúde 

fumarias (0,2%) apre-
sentaram crescimento na 
ocupação formal em ju-
lho, na comparação com 
o mesmo mês de 2015.  
As quedas mais expres-
sivas foram observadas 
nos segmentos de con-
cessionárias de veículos 
(-11,2%), eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de 
departamentos (-8,8%) e 
lojas de móveis e decora-
ção (-7,4%).
A pesquisa é segmentada 
em 16 Delegacias Regio-
nais, entre elas Taubaté 
- composta por 39 muni-
cípios.

Via Vale recebe feirão
com mais de 500 carros

até domingo

ACIT oferece curso
de vitrinismo

O Via Vale Garden Sho-
pping, em Taubaté, recebe 
até domingo (25) o “Feirão 
dos Amigos”, com mais 
de 500 carros disponíveis 
para quem procura uma 

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) está com inscri-
ções abertas para um cur-
so do projeto Empreende, 
em parceria com o Sebrae. 
Dessa vez o conteúdo 
abordado será “Vitrinis-
mo”.
Durante as aulas, serão 
discutidos temas como a 

boa oportunidade de com-
prar um automóvel usado.
Para driblar o sonho do 
carro zero, os expositores 
oferecem diversas vanta-
gens aos clientes, como: 

importância da exposição 
e montagem de uma vitri-
ne atrativa. O curso terá 
atividades diversas, como 
exposição dialogada, ati-
vidades e grupo, aplicação 
em exercícios práticos e 
discussões.
Dentro do conteúdo que 
será apresentado, estão 
itens como técnicas de 

facilidade no crédito com 
aprovação mais rápida, 
menor taxa de juros, me-
lhor avaliação no semino-
vo, o famoso ‘troca com 
troco’, além de transferên-
cia gratuita e tanque cheio. 
Tudo para incentivar a 
compra.
De acordo com os organi-
zadores, cerca de nove mil 
pessoas são esperadas no 
final de semana. Os carros 
estão expostos no estacio-
namento durante o horário 
de funcionamento do sho-
pping, das 10h às 22h.
O Via Vale Garden Sho-
pping fica na Av. Dom Pe-
dro I, 7181 - São Gonçalo, 
Taubaté.

exposição, composição e 
assimetria, cores e ilumi-
nação, espaços promocio-
nais, preços, elementos 
decorativos, datas espe-
ciais, entre tantos outros 
tópicos de extrema im-
portância para montagem 
desse espaço, que requer 
muita atenção e por vezes 
é a primeira impressão do 
cliente.
O curso tem carga horária 
de 8 horas a acontecerá 
no auditório da ACIT nos 
dias 27 e 28 de setembro, 
das 8h às 12h. As vagas 
estão abertas mas são li-
mitadas. Associados ACIT 
tem desconto e facilidades 
no pagamento. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
email cursos.acit@tauba-
te.com.br ou pelo telefone 
(12) 3635-6461 e 99198-
7964.
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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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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

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.

19ª edição do Dança e  
Movimento já é sucesso  

em Ilhabela

 Desde a última 
quinta-feira teve inicio a 
19ª edição do “Dança e 
Movimento” no arquipé-
lago de Ilhabela. A mostra 
de dança é uma das maio-
res do Estado de São Paulo 
e é promovida no municí-
pio pelo Espaço Cultural 
“Pés no Chão”, que fica na 
Barra Velha.
 Na abertura e no 
sábado (17/9) foram feitas 
duas intervenções com o 
“Laboratório Corpo e Arte 
UNIFESP”  em espaços 
abertos, a primeira na Es-
cola Paulo Renato, no Alto 
da Barra Velha (Estrada do 
Camarão) e a segunda na 
Vila, centro histórico.
As apresentações no Es-
paço Cultural Pés no Chão 
começaram na sexta-feira 
com as apresentações de 
Chemical Funk com “Dan-
ças Urbanas – Locking”; 
no sábado foi a vez da 
Companhia de Danças de 

Diadema com o espetácu-
lo “por+vir”. E no domin-
go a programação da pri-
meira semana fechou com 
a apresentação de “Céu de 
Espelhos”, com Irupé Sar-
miento e Samuel Kavaler-
ski.
 A programação do 
evento segue até o dia 9 
de outubro, inclusive com 
apresentações nas Praias 
dos Castelhanos e do  
Bonete com a palhaça  
Carmelaa.
O Espaço Cultural Pés  
no Chão fica na Rua Ma-
capá 72, na Barra Velha, 
em Ilhabela. Mais infor-
mações pelo fone: (12) 
3896-6727 ou no site 
www.pesnochao.org.br. 
Indicação: Livre. Entrada 
Franca.
Programação
Dia 24/9
20h –Cia Druw – Espaço 
Cultural Pés no Chão
Dia 25/9

20h – Cia Ballet de Lon-
drina – Espaço Cultural 
Pés no Chão
Dia 30/9
21h – Raça e Cia de Dança 
de São Paulo – Praça das 
Bandeiras – Vila
Dia 1/10
21h – Cisne Negro Cia de 
Dança – Praça das Bandei-
ras – Vila
Dia 4/10
16h – Palhaça Carmelaa – 
Praia de Castelhanos
Dia 6/10
16h – Palhaça Carmelaa – 
Praia do Bonete
Dia 7/10
20h – Sônia Galvão e Gru-
po – Espaço Cultural Pés 
no Chão
Dia 8/10
20h – Corpo de Baile de 
Caraguatatuba – Espaço 
Cultural Pés no Chão
Dia 9/10
20h – Grupo Artes Cruza-
das – Espaço Cultural Pés 
no Chão
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 64, Termo nº 6396
Faço saber que pretendem se casar KELVIN KOJI NARISAWA e TAMIRES SOARES DE 
SOUZA, 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 15 de novembro 
de 1993, de profissão montador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pri-
meiro de Janeiro, nº 297, Centro, nesta cidade, filho de GILBERTO HIÇASHI NARISAWA, 
falecido em Taubaté/SP na data de 11 de março de 2009 e de LUZIA APARECIDA DE 
CAMPOS NARISAWA, de 47 anos, nascida na data de 20 de novembro de 1968, residente 
e domiciliada Tremembé/SP, natural de Cunha/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
16 de julho de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de PEDRO DE CASSIO RODRIGUES DE SOUZA, 
de 48 anos, nascido na data de 29 de junho de 1968, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de ROSÂNGELA SOARES DE SOUZA, de 42 anos, 
nascida na data de 7 de maio de 1974, residente e domiciliada em 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. 

Mercado financeiro diz
que inflação deve fechar

2016 em 7,34%

 Uma nova estima-
tiva de queda de inlação 
em 2016 foi projetada pelo 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). 
O mercado financeiro  
estima queda de inflação 
no ano, em 7,34% e não 
mais em 7,36%, como 
previsto anteriormente. 
 O IPCA é usado 
pelo governo para estabe-
lecer as metas inflacioná-
rias

 Para 2017, a es-
timativa foi mantida em 
5,12% e estão acima do 
centro da meta de inflação, 
de 4,5%. O limite supe-
rior da meta de inflação 
é 6,5% este ano e 6% em 
2017. Um dos instrumen-
tos usados para influenciar 
a atividade econômica e, 
consequentemente, a in-
flação, é a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
em 14,25% ao ano.

 As projeções fa-
zem parte de pesquisa Bo-
letim Focus, divulgada às 
segundas-feiras pelo Ban-
co Central (BC).
 Na prática, o au-
mento da Selic é uma me-
dida tomada pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central 
que visa conter a demanda 
aquecida, e isso gera refle-
xos nos preços, porque os 
juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam 
a poupança.
 Já quando reduz 
os juros básicos, o crédito 
tende a ficar mais barato 
e incentiva a produção e 
o consumo. No entanto, a 
medida obriga o Copom a 
aliviar no controle sobre a 
inflação. A expectativa das 
instituições financeiras 
para a Selic permanece em 
13,75% ao ano, ao final de 
2016, e segue em 11% ao 
ano, no fim de 2017.

Costureira em geral
Farmacêutico
Gerente de loja e supermercado
Promotor de vendas – PCD
Promotor de vendas
PCD – pessoas com deficiência
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO

Relação de Vagas – PAT de Taubaté
-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

Consumidor de Taubaté 
está mais confiante em
setembro, diz Sincovat

Uma pesquisa divulgada 
nesta semana pelo Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista) revela que 
o Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) junto 
ao comportamento do con-
sumidor  taubateano subiu 
com relação a agosto.  A 
pesquisa foi realizada en-
tre os dias 12 e 14 de se-
tembro e foram entrevista-
das 618 pessoas.
Os dados do levantamento 
identificam o “humor” dos 
consumidores mediante 
sua percepção relativa às 
suas condições financeiras, 
às suas perspectivas futu-
ras e também à percepção 
das condições econômicas 
do país, o ICC (Índice de 

Confiança do Consumi-
dor) saltou de 90,3 pontos 
para 103,2.
O consumidor de Taubaté 
se mostrou bem mais con-
fiante no mês de setembro, 
com relação a agosto. A 
pesquisa do Sincovat iden-
tifica o “humor” dos con-
sumidores mediante sua 
percepção relativa às suas 
condições financeiras, às 
suas perspectivas futuras 
e também à percepção 
das condições econômicas 
do país, o ICC (Índice de 
Confiança do Consumi-
dor) saltou de 90,3 pontos 
para 103,2. O otimismo 
foi detectado em 75,1% 
das pessoas ouvidas . 
Todos os índices do le-

vantamento apresentaram 
variação positiva em re-
lação a agosto. Esta foi a 
segunda amostragem co-
letada pela pesquisa, que 
desde agosto é feita men-
salmente pelo Sincovat. 
Apesar da situação atual 
ser desfavorável, os entre-
vistados acreditam que o 
segundo semestre de 2017 
a situação de suas famílias 
estará melhor, 60,6% pen-
sa que no mesmo período 
o Brasil também passará 
por bons momentos e ou-
tros 73,5% espera que em 
cinco anos o país esteja 
livre da recessão e do de-
semprego generalizado. O 
indicador varia de 0 a 200 
pontos. Índices abaixo de 
100 pontos indicam pes-
simismo do consumidor e 
acima otimismo. É com-
posto pelo Índice das Con-
dições Econômicas Atuais 
(ICEA) e pelo Índice de 
Expectativas do Consumi-
dor (IEC), calculado com 
base em perguntas dicotô-
micas (com respostas po-
sitivas e negativas). Com 
informações do Sincovat 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N°044/2016 – Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Material Hospitalar V. Data da realização: 06/10/2016 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°047/2016 – Objeto: Registro de Preços para pres-
tação de serviço de serralheria. Data da realização: 05/10/2016 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.

Decreto Municipal de nº 30, de 09 de setembro de 2016.

“Altera o interventor na Irmandade Santa Casa de Misericórdia.”

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso V et XXII;  e tendo em 
vista o disposto no art. 74, inciso I, alínea n, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

 Art. 1°. Fica exonerado como interventor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
São Luiz do Paraitinga, o Sr. Thiago de Marchi Oliveira da Silva, portador da Cédula 
de Identidade RG n° 44.595.185 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF 
sob o número 227.789.618-79.
Art. 2º. Fica nomeada como Interventora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
São Luiz do Paraitinga, a Sra. Carla Daniela Andrade Silva, portador da Cédula de Iden-
tidade RG n° 0980938600 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o núme-
ro 020.932.035-45, residente e domiciliada, temporariamente, na Rua Antonio Benildo 
Vaz de Campos, 213, bairro Medeiros, São Luiz do Paraitinga-SP, CEP 12140-000, po-
dendo executar todas as medidas necessárias, para que cumpram os objetivos previstos 
no Decreto Municipal n° 05, de 13 de janeiro de 2016, observadas as responsabilidades 
pertinentes a função.
Art. 3°. Conceder à interventora nomeada no artigo 1° deste decreto, amplos poderes 
para realizar a administração financeira da instituição, mormente realizar a abertura de 
contas em banco oficial, apor sua assinatura em documentos, realizar compras e paga-
mentos e outros atos necessárias para a concretização de suas funções, observando a 
restrição estabelecida no artigo 8°, § 3° do Decreto Municipal supramencionado.
Art. 4°. Autorizar a interventora nomeada no artigo 2° deste decreto, a movimentar as 
contas correntes abertas em nome da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Luiz 
do Paraitinga nas instituições bancárias Santander e Banco do Brasil, com sede no Mu-
nicípio de São Luiz do Paraitinga, para o exclusivo fim de cumprir com as obrigações 
constantes no decreto municipal n° 05/2016.
Art. 5°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Seja publicado, e seja registrado, e seja cumprido.

São Luiz do Paraitinga, 09 de setembro de 2016.

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga. 

Nótula: Texto de lei publicado em consonância com a Lei Orgânica do Município de 
São Luiz do Paraitinga, art. 74, § 2º., inc. I., em 09 de setembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

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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Shopping Pátio Pinda oferece programação 
variada para crianças e adolescentes

Estudantes de Caraguá fazem 
Blitz Educativa no trânsito

“Bola de Sabão”, oficina 
para confecção de másca-
ras e percurso para cons-
cientização no trânsito são 
algumas das atividades 
No Shopping Pátio 
Pinda, setembro já é 

 Nessa semana, 
foi a vez dos alunos dos 
4º anos da EMEI/EMEF 
Prof. Jorge Passos (Jara-
guazinho) realizarem a 
blitz educativa, na Pra-
ça Dr. Cândido Mota, no 
Centro. A Blitz educativa 
faz parte da programação 
da Semana Nacional do 
Trânsito, já que no dia 25 
de setembro é o Dia Na-
cional do Trânsito.
Para assegurar um trânsi-
to mais pacífico, há qua-
tro anos a secretaria de 
Educação e de Trânsito 
de Caraguá firmaram uma 
parceria para educar os 
futuros motoristas. Nes-
se período, mais de 1.700 
alunos já passaram pelo 
programa Trânsito Legal, 
ministrado pelos agentes 
de trânsito Luciane Apare-
cida dos Santos e Rubem 
Delgado Barbosa Júnior.
 O projeto é voltado 
para alunos dos 4º anos, 
que passam por oito aulas, 
sete teóricas e uma prática, 
ministradas pelos dois ins-
trutores.

mês de comemorar o  
Dia das Crianças e, por 
isso, o empreendimen-
to está com uma pro-
gramação especial que 
promete agradar crian-
ças e adolescentes. Entre 

 Nas aulas teóricas 
os alunos aprendem so-
bre a importância de usar 
equipamento de segurança 
para carros e motos, o pa-
pel dos agentes de trânsi-
to, primeiros socorros em 
casos de acidentes, entre 
outros assuntos.
 Na aula prática, os 
estudantes vão para a rua 
e orientam os motoristas, 
motociclistas e pedestres. 
Em alguns casos, aplicam 
multas fictícias ou adver-
tem os condutores sobre 
procedimentos incorretos 
como dirigir sem cinto de 
segurança ou falando ao 
celular, atravessar fora da 
faixa, por exemplo.
Participaram 32 alunos, 
entre eles Vitória Letícia 
Venâncio Barti, 10 anos, e 
José Carlos de Andrade Jú-
nior, 9 anos, que abordaram 
e conversaram com alguns  
motoristas e pedes-
tres. A menina aler-
tou para que os pais  
sempre transportem os 
filhos no banco de trás e 
em cadeirinhas apropria-

as principais atividades 
está a “Bola de Sabão”,  
instalada na Praça de 
Eventos, e também uma 
minicidade para conscien-
tização de trânsito envol-
vendo a garotada.

das até os 7 anos e meio 
como manda a lei. Já o co-
lega José Carlos, 9 anos, 
explicou aos pedestre a 
importância de atravessar 
sempre na faixa para evitar 
acidentes.
Acidentes de trânsito são 
uma das principais cau-
sas de morte no mundo, 
vitimando 1,25 milhão de 
pessoas por ano, fora as 
que ficam com seqüelas ou 
algum tipo de deficiência.
 De acordo com re-
latório publicado em ou-
tubro do ano passado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), desde 2009, 
o número de acidentes de 
trânsito no Brasil deu um 
salto de 19 por 100 mil ha-
bitantes para 23,4 por 100 
mil habitantes, o maior  
registro na América do 
Sul.
 As principais cau-
sas dos acidentes são a 
falta do uso de cinto de 
segurança, de capacete, 
excesso de velocidade e 
ingestão de bebida alcoó-
lica antes de dirigir.

Atletas de Caraguá  
disputam Mundial de 

Karatê no Japão

O Prefeito Antônio Carlos, 
junto com o secretário de 
Esporte Luiz Carlos De 
Mello Cardim, recebeu 
hoje na Secretaria de Tu-
rismo, os atletas Priscila 
Ribeiro e Everton Dou-
glas, de Caraguá, que dis-
putarão em outubro des-
te ano o “So-Kyokushin 
1st World Karate Cham-
pionship”, realizado no 
Japão.
Com data de embarque 
prevista para o próximo 
dia 16 de outubro, os jo-
vens estão arrumando as 
malas para a longa via-
gem. O Prefeito desejou 
boa sorte aos atletas, que 
compõe a delegação bra-
sileira.
Os treinos são realizados 
na infraestrutura cedida 
pela cidade, os atletas pre-
cisam se dividir entre os 
tatames e os livros, além 
de buscar apoio para a tão 
sonhada viagem.
Segundo o treinador Sen-
sei José Ribeiro, com uma 
rotina puxada, os atletas 
acreditam estarem pre-
parados para o Mundial. 
”Eles estão trabalhando 
duro para trazer bons re-
sultados ao Brasil”.
Conheça os atletas - Pris-
cila contou que iniciou seu 

treinamento com 5 anos de 
idade em uma academia 
perto de sua casa. Com 
o passar dos anos, foi se 
aprimorando, ganhan-
do campeonatos, e várias 
portas foram abertas a 
ela. “No começo foi difí-
cil conciliar a faculdade e 
os treinos”, disse a atleta 
que se divide com as res-
ponsabilidades diárias de 
trabalho, estudos e treinos.  
Atualmente, o maior so-
nho da jovem no esporte 
é ser campeã do mundial 
que ocorrerá no Japão e, à 
longo prazo, participar de 
uma olimpíada.
 Já Douglas iniciou no Ka-
ratê aos 12 anos, quando 
sua família mudou para 
Caraguá e passou a fre-
quentar uma academia 
próxima de sua casa. Ele 
acredita que a estrutura do 
esporte na cidade é boa, 
pois conta com duas aca-
demias, uma no Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug) e ou-
tra no Centro Integrado de 
Ações Sócio-Educativas 
(CIASE).  
Para o rapaz, a maior di-
ficuldade no esporte é 
enfrentar o dia a dia na 
academia, pois é preciso 
sempre melhorar em al-

gum aspecto em todo trei-
no realizado. O atleta tem 
que entrar e sair de forma 
diferente. O que Douglas 
mais espera deste mundial 
é obter um bom resultado, 
pois estão treinando muito 
todos os dias e aqueles que 
foram convidados para 
lutar tem boas chances de 
serem campeões.
De acordo com o treina-
dor Sensei José Ribeiro, 
apesar de tudo, os atletas 
estão focados para o mun-
dial. “É a primeira vez que 
participamos de um cam-
peonato no Japão, e isso 
acaba nos deixando ansio-
sos” disse. Para ele, o Ka-
ratê representa uma vida, 
pois treina desde os 9 anos 
de idade. José acredita que 
todos estão trabalhando 
duro para o Mundial. “A 
preparação está sendo in-
tensa, todos estão treinan-
do como nunca treinaram 
antes. Por conta disso, a 
responsabilidade é gran-
de”, contou.
O treinador deixou ainda 
uma mensagem final para 
aqueles que estão inician-
do no esporte: “treinem, 
se dediquem e se esforcem 
ao máximo, pois todos são 
capazes de realizar seus 
sonhos”.

Pindamonhangaba  
recebe o 1º Pet Day 
Corrida/Caminhada

 P i n d a m o n h a n -
gaba terá um evento  
diferente no próximo dia 16 
de outubro, no estaciona-
mento do Shopping Pátio  
Pinda. É o Pet Day 1° 
Corrida/Caminhada que  
deverá  com abertura ao 
público prevista para as 
08h30.
 O evento é ini-
ciativa da GoWalk Pas-
seio e Adestramento de  

Cães em parceria com Dal 
Piero Veterinária e conta 
com o apoio do shopping.  
A atividade  foi progra-
mada com o intuito de  
criar momento de diversão,  
socialização e descontra-
ção entre donos e seus ani-
mais de estimação.
 A entrada é fran-
ca e todos poderão  
prestigiar o evento  
trazendo seu animal de es-

timação. No entanto,  para 
a participação das  moda-
lidades corrida ou cami-
nhada será necessária a 
realização de inscrições 
antecipadas no site http://
sites.minhasinscricoes.
com.br/
 O Shopping Pá-
tio Pinda está localiza-
do à Rua Alcides Ramos  
Nogueira, 650, Pindamo-
nhangaba, São Paulo. 

Emprega São Paulo Mais Emprego 
oferece 248 oportunidades para o  

Vale do Paraíba
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), oferece 
nesta semana 248 vagas de 
trabalho divididas entre as 
áreas de serviços, comér-
cio, entre outras, para o 
Vale do Paraíba.
As vagas estão distribuí-
das entre os municípios de 
Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Jacareí, 
Lorena, Pindamonhanga-

ba, São José dos Campos, 
São José dos Campos e 
Taubaté. Os itens “esco-
laridade” e “experiência” 
variam de acordo com as 
oportunidades.
Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas, 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br  criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do em-
pregador também poderá 
ser feito no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 

Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-
tante.
Emprega São Paulo: Desde 
a implantação do Empre-
ga São Paulo, em agosto 
de 2008, o programa  re-
colocou no mercado de 
trabalho mais de 700 mil 
trabalhadores. O sistema 
conta com um banco de 
3,5 milhões de currículos 
cadastrados.
Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/
Mais Emprego, acesse: 
www.empregasaopaulo.sp.
gov.br .

Biblioteca Municipal
de São Bento do Sapucaí
recebe Cia Malas Portam

Não percam na próxima 
segunda, 26/09, um mun-
do mágico com a contação 
de histórias da Cia Malas 

Portam, através do pro-
grama Viagem Literária. 
É na Biblioteca Municipal 
de São Bento do Sapucaí, 

GRATUITO.
Horários: Das 09h às 10h e 
das 14h às 15h.
Esperamos você!


