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A GAzetA dos Municípios

Estão abertas as  
inscrições para a 2ª 

edição da Beer Run no 
Taubaté Shopping 

 Quer a receita 
para um dia memorá-
vel? O Taubaté Shopping, 
em parceria com a XTry 
Marketing e Eventos, traz 
a solução ao juntar três in-
gredientes queridos pelo 
público: corrida, cerve-
ja e música. Assim nas-
ce a Beer Run Night, um 
evento temático que segue 
o formato tradicional de 
uma prova de corrida, mas 
com elementos, no míni-
mo, inusitados.
 No dia 20 de agos-
to, os participantes percor-
rerão 5 km saindo às 19h 
do estacionamento do cen-
tro de compras e realizarão 
um percurso nos arredores 
do shopping. Antes da lar-
gada, será oferecida uma 
degustação de 180 ml da 
cerveja Madalena e, após 
o fim da prova, como prê-
mio para todos que cruza-
rem a linha de chegada, 
mais 400 ml em uma cane-
ca personalizada do even-
to.
 A iniciativa será 
enriquecida ainda por uma 
pequena feira sobre a his-
tória e as curiosidades da 
cerveja. As bebidas, por 
sua vez, serão armazena-
das em Kombis estiliza-

das e modificadas para se 
transformarem em gran-
des barris de chopp. Após 
a corrida, o público poderá 
curtir também um show da 
banda Bellator Rock.
 Inscrições
 As inscrições para 
a Beer Run Night devem 
ser feitas pelo site www.
corridabeerrun.com.br e 
vão até o dia 15 de agos-
to ou até quando o núme-
ro máximo de vagas for 
atingido. O valor é de R$ 
90,00 até o dia 5 de agos-
to e de R$ 100,00 do dia 
6 ao dia 15. Cada partici-
pante inscrito terá direito a 
um kit (camiseta e caneca 
personalizadas), que deve 
ser retirado no dia da cor-
rida no balcão de trocas do 
shopping, das 13 às 17h, 
mediante a apresentação 
do comprovante de paga-
mento. Pessoas acima de 
60 anos têm desconto de 
50% no valor da inscrição. 
No dia da prova, os corre-
dores devem chegar com 
uma hora de antecedência. 
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-

pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Com 25 anos de experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

Caminhada Solidária, no 
dia 24/7, vai arrecadar 

roupas para a Campanha 
do Agasalho

 A ARTESP (Agên-
cia de Transporte do Es-
tado de São Paulo) e as 
20 concessionárias de 
rodovias paulistas cola-
boram com o sucesso da 
Campanha do Agasalho 
2016. Inúmeras ações de 
coleta de roupas e even-
tos em prol da campanha 
estão sendo desenvolvidos 
desde maio. Milhares de 
peças de roupa e coberto-
res já foram angariados e 
estão sendo distribuídos 
para a população carente. 
A meta para 2016 é arreca-
dar o dobro de peças ante a 
campanha de 2015, quan-
do foram obtidas 100.911 
unidades pela ARTESP e 
concessionárias.
 No próximo do-
mingo, dia 24 de julho, a 
ARTESP desenvolve mais 
uma edição da Caminha-
da Solidária, tradicional 
agenda da Campanha do 
Agasalho: uma caminhada 
pelas ruas da Zona Nor-
te da capital paulista. O 

evento é coordenado pela 
ARTESP com o apoio do 
Fundo de Solidariedade do 
Estado de São Paulo.
 “Quem quiser 
comparecer somente para 
fazer suas doações, con-
tribuir para a Campanha 
do Agasalho, é muito bem 
vindo. É só comparecer a 
partir das 9 horas, quan-
do começa a concentração 
na Praça Miguel Delgado, 
em Santana, ou contribuir 
na campanha, participar 
da caminhada, coletando 
as doações no bairro da 
zona Norte de São Paulo”, 
convida Giovanni Pengue 
Filho, diretor geral da AR-
TESP.
 A Caminhada 
Solidária da ARTESP 
contará com a ajuda de 
Grupos de Escoteiros 
e Polícia Militar. Terá 
início a Praça Miguel 
Delgados, em Santana.  
 O trajeto passará 
pela rua Ana Benvinda de 
Andrade, depois rua Pedro 

Doll, avenida Voluntá-
rios da Pátria, do nº 3229 
ao 3050 e termina na rua 
Francisca Júlia.
 Outros dois even-
tos já foram realizados 
pela Agência nas últimas 
semanas e contaram com 
a participação de cente-
nas de pessoas e arreca-
daram grande quantida-
de de doações. Foram 
realizados dois passeios 
ciclísticos. Um na Baixada  
Santista, no dia 26 de ju-
nho, e outro na capital, no 
dia 10 de julho. Nesses 
eventos há participação 
dos colaboradores da AR-
TESP e várias entidades 
envolvidas.
 Já as concessioná-
rias realizam eventos em 
suas regiões de atuação. 
Em pouco mais de um 
mês de atividades, milha-
res de peças de roupas já 
foram arrecadadas para  
serem enviadas para as 
instituições que receberão 
as doações. 

Prefeitura sanciona lei 
que garante músicos 

em Ilhabela
 O prefeito de Ilha-
bela, Toninho Colucci, 
sancionou na noite de 
quinta (21/7) durante a 
abertura do “Boteco Cul-
tural”, na Praça das Ban-
deiras, na Vila, a lei que 
prioriza a participação de 
músicos locais na abertu-
ra dos grandes shows na 
cidade. “Gostaria de dizer 
da alegria de estar sancio-
nando essa lei, a música já 
faz parte do dia a dia de 
Ilhabela que é uma cidade 
inspiradora, com grandes 
músicos e eles merecem 
nosso reconhecimento” 
declarou o Prefeito Toni-
nho Colucci.
 Para o presi-
dente da Associação de  
Músicos de Ilhabe-
la, Tarcisio Edson 
César, a data é mar-
cante para todos os profis-
sionais da música na cidade. 
 “Tem muito músi-
co na cidade que o pessoal 
nem sabe que tem CD gra-
vado, que ta ai pelo mundo 

e a população de Ilhabela 
desconhece. Então, para a 
classe é muito importante, 
porque vamos ter a opor-
tunidade de se apresentar 
e aparecer. Mesmo porque 
quando vem artistas reno-
mados o público sempre 
é maior, então, pessoas de 
outras localidades também 
passam a conhecer o nosso 
trabalho e assim podemos 
expandir a nossa música” 
disse o presidente.
 Prestigiaram o 
acontecimento os vere-
adores Luizinho da Ilha 
e Valdir Veríssimo, os 
secretários municipais  
Benedito Augusto dos 
Santos (Cultura), Sérgio 
Badito (Esporte), Sandra 
Maria Adão (Educação) e 
Cleuza Maciel (Turismo). 
A lei sancionada na noite 
de quinta-feira foi propos-
ta pelo vereador e presi-
dente da Câmara, Adilton 
Ribeiro.
 O “Boteco Cul-
tural”, que faz parte da 

programação do “Julho é 
mais quente em Ilhabela”, 
termina somente no do-
mingo (24/7), e é apresen-
tado pela cantora Larissa 
Cavalcanti e pelo músico 
Beto Di Franco. Parte da 
renda da venda do “Bote-
co” será revertida ao Fun-
do Social de Solidarieda-
de.
 Programação Bo-
teco Cultural
 22/7 (sexta)
 Quarteto Trombro-
ther’s
 Dona Alice
 Trio Luar
 Bruxos S.A.
 Forróbodó
 23/7 (sábado)
 Nós na Goma
 Pop Music
 Helinho do Pagode
 Grupo Tamba
 Mano Beethoven
 24/7 (domingo)
 Marcelo Batuque
 Effe Brasil
 Aline Outa
 Roney Allves

Novas vagas no PAT de 
Caraguá

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Auxiliar de en-
fermagem, Cabeleireiro, 
Caseiro (sitio), Chapeiro, 
Confeiteiro, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Esteticista, Garçom, 

Governanta de hotelaria, 
Instrutor de academia, 
Manicure, Massagista, 
Mecânico de automóvel, 
Mecânico de refrigeração, 
Misturador de fios de fi-
bras de vidro, Motorista de 
automóveis, Nutricionista, 
Padeiro, Pintor de veícu-
los (reparação), Pizzaiolo, 
Técnico de manutenção 
eletrônica.
 As vagas possuem 
perfis específicos com re-

lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
 O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.



página 2 A GAzetA dos Municípios 23-24-25 de julho de 2016

 
 
 
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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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Poupatempo Tupã abre as 
portas na segunda-feira, 25

 O Poupatempo 
Tupã será aberto ao públi-
co nesta segunda-feira, dia 
25, em fase de pré-ope-
ração – período em que a 
unidade testa equipamen-
tos e serviços e os atendi-
mentos passam a ocorrer 
de forma gradativa. 
 Com investimento 
de R$ 2,5 milhões (sendo 
R$ 1,5 milhão do Gover-
no do Estado, através da 
Prodesp e Detran, e R$ 1 
milhão da prefeitura), o 
72º posto do programa de 
serviços públicos estadual 
tem estrutura para realizar 
até 1.100 atendimentos ao 
dia e contará com cerca de 
45 colaboradores. O cus-
teio mensal é de R$ 140 
mil.
 A inauguração 
completa o plano de ex-
pansão iniciado em 2014, 
com a instalação de mais 
40 unidades de atendi-
mento. “O Poupatempo 
mais do que dobrou de 
tamanho e agora está dan-
do um novo salto com a 
ampliação da oferta de 
serviços eletrônicos, por 
aplicativos e pelo portal”, 
afirma a superintendente 
de operações, Tânia Vir-
gínia Andrade. O governo 
do Estado ainda estuda a 
implantação de mais uma 
unidade em São Vicente, 
em parceria com a admi-
nistração municipal.
 Como os demais 

postos do Poupatempo pre-
sentes em todas as regiões 
administrativas do Estado, 
a de Tupã vai oferecer os 
serviços mais procurados 
pela população, como os 
do Instituto de Identifica-
ção (IIRGD), responsável 
pela Carteira de Identidade 
e Atestado de Anteceden-
tes Criminais; Detran.SP, 
responsável por serviços 
de veículos e da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH); e serviços eletrô-
nicos – como os da Nota 
Fiscal Paulista e consulta 
de multas –, além de um 
correspondente bancário 
exclusivo para pagamento 
de taxas.
 Nas próximas se-
manas o Poupatempo Tupã 
vai funcionar em regime 
de pré-operação, atenden-
do normalmente a popu-
lação, enquanto técnicos 
concluem ajustes dos sis-
temas antes da inaugura-
ção oficial.
 Nos primeiros dias 
dessa fase, os atendimen-
tos serão prestados por 
ordem de chegada. Em se-
guida, serviços de veícu-
los, CNH, RG e Atestado 
de Antecedentes Crimi-
nais poderão ser agenda-
dos pelo aplicativo SP Ser-
viços (para smartphones e 
tablets), pela internet no 
portal www.poupatempo.
sp.gov.br e também pelo 
Disque Poupatempo (0800 

772 3633 – para telefones 
fixos – ou 0 operadora 11 
2930 3650 – para ligações 
de celulares). 
 A população atin-
gida é de cerca de 200 mil 
habitantes de Arco Íris; 
João Ramalho; Luiziânia; 
Quatá; Queiroz; Santópo-
lis do Aguapeí; Quintana; 
Herculândia; Sagres; Inú-
bia Paulista; Tupã; Iacri; 
Bastos; Parapuã; Rinó-
polis; Osvaldo Cruz; Sal-
mourão, além de Tupã.
 O horário de aten-
dimento será de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, e sábado, das 8 às 12 
horas.
 Serviço
 O Poupatempo 
Tupã atenderá de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, e aos sábados, das 8h 
às 12h, na avenida Tabaja-
ras, 400 - Centro (antigo 
Mercado Municipal).
 Em 2016, o Pou-
patempo foi eleito pelo 
segundo ano consecu-
tivo o melhor serviço 
público de São Paulo 
pelo Instituto Datafolha.  
 Em pesquisa anual 
de satisfação, obteve 97% 
de aprovação dos usuários 
e a Prodesp, que admi-
nistra o Poupatempo, foi 
eleita a melhor empresa do 
Brasil no setor de indústria 
digital, no ranking Melho-
res & Maiores 2016 da re-
vista Exame.

Show “ The Caipiras  
“ – Band Erê é premiado

 Músicas concebidas sobre 
as raízes ritmo/musicais 
afro ameríndias brasileiras 
situadas no perímetro ge-
ográfico do estado de São 
Paulo, e por esta natureza 
se apresenta universal com 
a utilização de linguagens 
musicais que embora di-
versas, se unem pela mes-
ma raiz conceptiva.
 Temos os tambores 
“ roots” paulistas repre-
sentados, na gravação, pe-
los instrumentos criados e 
construídos por MESTRE 
LUMUMBA ,do alto dos 
seus 70 anos, e, o toque 
das mãos deste mestre,  

um grande representante 
da cultura afro-brasileira , 
ao lado das mãos e idéias 
de  seu afilhado FELIPE 
KAUAN , jovem  compo-
sitor e musico,de 20 anos 
com suas propostas artís-
ticas representativas de 
sua geração e influências 
tecnológicas refletidas em 
seus instrumentos, modo 
de toque nos tambores e 
em suas composições .
 As composições e 
as adaptações das canções 
centenárias congadeiras 
são de Mestre QUINTI-
NO BENTO, artista po-
pular nascido em família 

de músicos e congadeiros, 
capitão da Congada de São 
Benedito do Erê – Tre-
membé- SP, EM PARCE-
RIA COM MESTRE BE-
NEDITO DE COTIA – SP, 
MESTRE LUMUMBA, e 
demais cantigas adapta-
das, recolhidas entre os 
grupos da cultura popular 
Vale Paraibana Paulista. 
  O cd ainda traz um 
faixa a ser gravada com a 
ORQUESTRA do ERÊ, 
que terá a direção musical 
do Maestro Sergei Eleazar 
de Carvalho.
 Contatos: ( 12) 
3674 25 02 – 99228-9953
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 35, Termo nº 6338
Faço saber que pretendem se casar ISAIAS FRANCISCO DE ASSIS e MARIA LÚCIA JUSTINO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 22 de junho de 1970, de profissão supervisor de turno, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 571, Jardim Santana, nesta 
cidade, filho de JOSÉ DE ASSIS, falecido em Tremembé/SP na data de 17 de agosto de 1988 e de SEBAS-
TIANA MARIA DE ASSIS, falecida em Tremembé/SP na data de 18 de agosto de 1988. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 10 de maio de 1979, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO JUSTINO NETTO, falecido em Taubaté/
SP na data de 11 de junho de 1997 e de MARIA DO CARMO JUSTINO, de 73 anos, nascida na data de 
25 de agosto de 1942, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Santa Rita de Jacutinga/MG. 
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. 

O Município de Redenção da Serra, torna público que se encontra aberta Licitação 
na modalidade Tomada de Preços nº01/2016, Processo  nº22/2016, Contratação 
de Serviços para execução de Obra de Construção de Campo Society no Centro , 
conforme Termo de Compromisso nº7886664/2013/ Min Esportes, firmado entre 
o Município e a União, representada pela Caixa Econômica Federal, Objetivado a 
Execução de Ações Relativas ao Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários , em 
conformidade com o Projeto, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Crono-
grama Físico Financeiro, para atender as necessidades do Município de Redenção 
da Serra. Abertura 12 de agosto de 2016, protocolo até às 09:00 hs (nove) horário 
Brasília. Os interessados poderão retirar o Edital completo na sede da Prefeitura, 
sito à Av XV de novembro, 829, Centro, Redenção da Serra, São Paulo, ou site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br. Maiores esclarecimentos, e-mail convenio@re-
dencaodaserra.sp.gov.br. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Ilhabela terá tarifa de ônibus 
a R$ 1 na segunda

UNISAL está com inscrições 
abertas para Cursos  
de Pós-Graduação

 A tarifa do trans-
porte público de Ilhabela 
será de R$ 1 para quem 
utiliza o “Bilhete Único” 
nesta segunda-feira (25/7) 
em função da passagem 
da tocha olímpica na  
cidade. “A ideia é facilitar 
o acesso dos moradores 
aos festejos que aconte-
cerão na Vila, local onde 
será realizado o evento de  
passagem da chama olím-
pica, marco histórico para 
nossa cidade”, destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
 A tarifa é subsidia-
da pela Prefeitura de Ilha-

 O UNISAL (Cen-
tro Universitário Sale-
siano de São Paulo) está 
com inscrições abertas 
para mais de 70 Cursos de  
Pós-Graduação no for-
mato Lato Sensu nas 
Unidades de Americana,  
Campinas, Lorena e São 
Paulo e Stricto Sensu em 
Direito (Lorena) e Educa-
ção (Americana).
 São mais de 70 
opções de Cursos de Es-
pecialização e MBA  
nas áreas de humanas, exa-
tas, gestão, educação, saú-

bela. Assim, os usuários 
que utilizam o “Bilhete 
Único”, que dá direito à 
integração entre linhas, 
pagam R$ 1. Para quem 
utiliza dinheiro o valor é 
da tarifa cheia de R$ 3,75.
 O trajeto da tocha 
será o centro histórico, 
na Vila. Ela também vai 
ser levada em um veleiro, 
simbolizando a vocação 
náutica da cidade, a Capi-
tal Nacional da Vela.
 O trânsito na Vila 
será interditado às 9h. 
Desde a meia-noite de do-
mingo para segunda será 

de e tecnologia. Em Lore-
na, há vagas para os cursos 
de MBA em Engenharia e 
Gestão de Manufatura e 
Manutenção e MBA em 
Finanças e Controladoria.
 “ I n d i s c u t i v e l -
mente, em tempos de cri-
se e transição, uma das 
saídas primordiais para  
o profissional é a de  
melhorar sua qualifica-
ção por meio de um dife-
rencial na sua formação. 
 A Pós-Gradua-
ção funciona como um 
elemento imprescindível 

proibido estacionar veícu-
los no percurso da tocha.
 Com a novidade, o 
público presente poderá a 
ver a passagem da Tocha 
Olímpica rumo ao Rio de 
Janeiro, a poucos dias da 
abertura oficial da compe-
tição, no estádio do Mara-
canã, no dia 5 de agosto.
 Antes do even-
to, às 9h, haverá show 
com a banda Tom Cats. 
 Mais tarde, às 21h, 
tem show da banda Yuna, 
dentro da programação do 
“Julho é Mais Quente em 
Ilhabela”.

para que o processo de  
melhoria e ganhos de valor 
na carreira possam se con-
cretizar”, informa Romane 
Fortes Bernardo, Pró-Rei-
tora de Ensino, Pesquisa 
e Pós-Graduação do UNI-
SAL.
 A relação com-
pleta dos Cursos de Pós-
Graduação e informação 
sobre as inscrições estão  
disponíveis no site: 
w w w. u n i s a l . b r / p o s . 
 As novas turmas 
iniciarão as aulas em agos-
to.
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Jiu Jitsu de Tremembévive  
momento histórico no Esporte

 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-
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-
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.

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 reconhe-
cida espontaneamente 
por 80% dos brasileiros 
por oferecer produtos de 
confiança, com garan-
tia de origem e rigorosos 
processos de qualidade. 
 Com o objetivo 
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 re-
ceitas para ampliar o  
repertório de todos os bra-
sileiros. 


