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A GAzetA dos Municípios

Eleições municipais
terão mais de 503 mil

candidatos

O número de candidatos 
registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
para disputar as elei-
ções em 2016 já passa de 
503.200 registrados. A po-
pulação vai as urnas em 

outubro para eleger prefei-
to e vereadores.
Segundo dados do TSE, 
o número de candidatos a 
prefeito registrados chega 
a 17 mil, já para vereador 
são mais de 469.200 can-

didatos.
Só no Estado de São Pau-
lo, são 85.811 mil re-
gistros de candidatos,  
o maior número em com-
paração a todos os Estados 
brasileiros.

Monumento à Nossa
Senhora Aparecida será 
inaugurado no Vaticano

Dentro das homenagens 
ao tricentenário do encon-
tro da Imagem de Apare-
cida, que será celebrado 
em 2017, será inaugura no 
próximo dia 3 de setem-
bro uma impotante home-
nagem alusiva à data no 
Vaticano. Os jardins do 
Vaticano passarão a contar 
com um monumento em 
homenagem a Nossa Se-
nhora Aparecida. 
A homenagem foi ideali-
zada dentro do Santuário 
Nacional e articulada pela 

Arquidiocese de Apareci-
da e pela Embaixada bra-
sileira no Vaticano. Essa 
iniciativa vai incluir a Pa-
droeira do Brasil em uma 
área onde já há homena-
gens às devoções marianas 
de outros países.
De acordo com o Santuário 
Nacional, a inauguração e 
bênção do monumento es-
tão marcadas para as 9h30 
(horário local) do dia 3 
de setembro, no Vaticano. 
Além da comitiva do San-
tuário Nacional e da Ar-

quidiocese de Aparecida, 
estarão presentes repre-
sentantes da diplomacia 
do governo brasileiro e da 
empresa italiana que con-
feccionou o monumento.
A participação do Papa 
Francisco nna cerimônia 
ainda não está confirmada. 
No entanto, membros do 
Governadorato do Estado, 
o órgão administrativo da 
Cidade do Vaticano, par-
ticiparão da cerimônia. 
Com informações do San-
tuário Nacional

Valores dos subsídios 
dos vereadores de Pinda 

para a Legislatura

Os subsídios dos parla-
mentares que assumirão 
as 11 cadeiras do Poder 
Legislativo de Pindamo-
nhangaba no quadriênio 
2017 – 2020 estão manti-
dos nos atuais valores. É o 
que determina o Projeto de 
Lei nº 90/2016, de autoria 
da Mesa Diretora da Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba aprovado por unanimi-
dade nesta segunda-feira, 
dia 22 de agosto, durante 
a realização da 29ª Sessão 
Ordinária de 2016, realiza-
da no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”.
Incluído na Ordem do Dia 
após os trâmites oficiais, o 
PL nº 90/2016 em seu arti-
go 1º determina que: “Fica 
mantido para a Legislatura 
2017-2020 o subsídio atu-
al do Vereador da Câmara 
de Pindamonhangaba fi-
xado na Lei Municipal nº 
5.778, de 20 de maio de 
2015”. Após a sanção do 
Chefe do Poder Executi-
vo Municipal, a nova Lei 
entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 2017.
Ordem do Dia
 A Ordem do Dia 
da sessão ordinária contou 
com 2 Projetos de Lei para 
serem apreciados e vota-
dos pelos parlamentares. 
Ambos foram aprovados 
por 10 a zero. O primei-
ro foi o Projeto de Lei 
n° 81/2016, do vereador 
José Carlos Gomes – Cal 
(PTB), que “denomina 
uma rotatória de JOÃO 
GERALDO DOS SAN-
TOS (JOÃO DO ARMA-
ZÉM)”.
Este espaço público livre 
(rotatória) na Rodovia 
Vereador Abel Fabrício 
Dias (SP-62), entre o Lo-
teamento Curuçá e o bair-
ro Terra dos Ipês I - Setor 
Norte (sentido Pindamo-
nhangaba – Moreira Cé-

sar).
João Geraldo dos Santos, o 
João do Armazém, nasceu 
em Pindamonhangaba/SP 
no 23 de maio de 1937. 
Era filho de Joviano dos 
Santos e Maria Amélia.Foi 
casado por 45 anos com a 
senhora Maria Aparecida 
dos Santos (Nina) e dei-
xou os filhos José Geraldo 
dos Santos, Sônia Apare-
cida dos Santos Soares, 
Lúcia Helena dos Santos 
Pacheco, Cláudia Regina 
dos Santos e Adriana Apa-
recida dos Santos (In Me-
moriam) e os netos Aline 
dos Santos Pacheco, Le-
onardo Felipe dos Santos 
e André Luiz dos Santos 
Soares. Foi comerciante 
na Vila São Benedito, mo-
rou na Vila e em Corupu-
tuba. Trabalhou por mais 
de 20 anos no Armazém 
da fábrica de Papel em 
Coruputuba. Deixou mui-
tos amigos e familiares 
que tinham muita amizade 
por ele. Faleceu em 06 de 
maio de 2010.
O outro projeto é o PL n° 
87/2016, do vereador Janio 
Ardito Lerario (PSDB), 
que “denomina de PRA-
ÇA DA BÍBLIA, a praça 
localizada entre a avenida 
dos Lírios e a avenida das 
Margaridas, no bairro Vale 
das Acácias”.
Tribuna Livre
No início da sessão, a Tri-
buna Livre foi ocupada 
pela Presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Mulher, Simone Souza 
de Lima Tomé Braça que 
apresentou o tema “Cele-
bração dos 10 Anos da Lei 
Maria da Penha”. Durante 
mais de 5 minutos, Simo-
ne abordou os aspectos 
positivos da Lei Maria da 
Penha, mas não deixou de 
afirmar que ainda existem 
muitos pontos que preci-
sam ser aprimorados para 

que a segurança das mu-
lheres brasileiras seja for-
talecida. 
A Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher entregou aos vere-
adores uma cópia do “Pac-
to Municipal pelo Enfren-
tamento à violência contra 
as mulheres”. 
Entre outras ações, o Pac-
to visa garantir a aplica-
bilidade da Lei Federal 
nº 11.340, de 07 de agos-
to de 2006 (Lei Maria da 
Penha); a ampliação e o 
fortalecimento da rede de 
serviços para mulheres em 
situação de risco; garan-
tia da segurança cidadã e 
acesso à Justiça; garantia 
dos direitos sexuais e re-
produtivos, enfrentamen-
to à exploração sexual e 
ao tráfico de mulheres e a 
garantia da autonomia das 
mulheres em situação de 
violência e ampliação de 
seus direitos.
30ª Sessão Ordinária
A Câmara de Pindamo-
nhangaba irá realizar a 
30ª sessão ordinária na 
próxima segunda-feira, 
dia 29 de agosto, a partir 
das 18 horas, no plenário 
“Francisco Romano de 
Oliveira”. A sede do Poder 
Legislativo está localiza-
da na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Lotea-
mento Mombaça. A sessão 
em plenário é aberta a toda 
comunidade e, excepcio-
nalmente, só poderá ser 
acompanhado por meio da 
transmissão “ao vivo” pela 
internet no portal www.pin-
damonhangaba.sp.leg.br . 
 A Diretoria de Ad-
ministração informa que 
por problemas de ordem 
técnica as transmissões 
através do canal 04 (digi-
tal) da operadora de TV a 
cabo NET, de Pindamo-
nhangaba estão tempora-
riamente suspensas.
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Curiosidades

Na Índia se ensina “Quatro Leis da Espiritualidade”
A primeira diz: “A pessoa que chega é a pessoa certa”. Significa que nada ocorre 
em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que se integram 
conosco, está ali por uma razão, para que possamos aprender a evoluir em cada 
situação.
A segunda diz: “O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido”. Nada, 
absolutamente nada que ocorre em nossa vida poderia ter sido de outra maneira. 
Nem mesmo o detalhe mais insignificante! Não existe: se acontecesse tal coisa 
talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocorreu foi a única coisa que poderia 
ter ocorrido e, teve que ser assim para que pudéssemos aprender essa lição e, então 
seguir adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são per-
feitas, mesmo que nossa mente e, nosso ego resista em aceitá-las.
A terceira diz: “Qualquer momento que algo se inicia é o momento certo”. Tudo 
acontece num momento determinado. Nem antes e nem depois! Quando estamos 
preparados para que algo novo aconteça em nossa vida, então aí é que terá início.
A quarta diz: “Quando algo termina, termina”. Simplesmente assim! Se algo termi-
nou em nossa vida, é para nossa evolução! Portanto, é melhor desapegar, erguer a 
cabeça e seguir adiante, enriquecendo-se com mais essa experiência! 
Creio que não é por acaso que você está lendo isto. Se este texto chega até nós, hoje, 
é porque estamos preparados para entender que nenhum grão de areia, em momen-
to algum, cai no lugar errado! Viva bem! Ame com todo o seu ser! Permita-se ser 
imensamente feliz!

Humor

Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho porque já estava irritado com gente 
em volta dele. Vara na mão, lata de minhoca e lá vai ele para o rio, bem cedinho. 
No caminho encontra um caboclinho que começa a acompanhá-lo. E o mineiro já 
pensando: O saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim? Chegando 
no rio e o caboclinho do lado sem falar nada, o mineiro se arruma todo, começa a 
pescar e também não fala nada. Passam três horas e o caboclinho acocorado, olhan-
do em dar um pio. Passam seis horas e o caboclinho só “zoiando”. Já no finalzinho 
do dia o mineiro ficou com pena e oferecendo uma vara para o caboclinho disse:
- O minininho, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho paciência não, sô!
***
Uma loira estava andando na rua e vê outra loira num quintal simulando remar um 
barco parado na grama. Muito revoltada, ela diz:
- É por causa de mulheres burra como você que todo mundo vive contando piadas 
sobre nós, as loiras. E tem mais, só não vou até aí e te arrebentar toda, porque eu 
não sei nadar.
***
Um avião estava caindo e só tinha mais dois pára-quedas para três pessoas. Nessa 
hora a loira diz:
- Podem pular com os pára-quedas que eu tenho um energético aqui dentro da mi-
nha bolsa que vai me salvar.
Então o piloto pergunta:
- O que é isso?
E a loira, toda, toda, responde:
- É meu xampu anti-quedas.

Mensagens

Ouça seu coração, suas intuições e tente não deixar que seus medos dominem os 
murmúrios suaves e gentis de seu coração. Sinta a liberdade de amar sem restrições 
e sem condições. É sempre seguro amar completamente, sem reservas. Nunca sere-
mos verdadeiramente rejeitados. É só quando nos deixamos envolver pelo ego que 
nos tornamos vulneráveis e nos machucamos. O amor em si é absoluto e abrangen-
te. Dirija-se aos outros com amor, sem se preocupar em receber nada em troca. O 
que importa não é o número de pessoas que você alcança com seu amor, mas sim, 
o ato de entregar-se carinhosamente.
***
Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo ao invés de reparos a curto 
prazo é tão importante quanto qualquer decisão que você faça em toda a sua vida.
****
Assim como a cera, naturalmente dura e rígida, torna-se com um pouco de calor 
tão maleável que se pode levá-la a tomar a forma que se desejar, também se pode, 
comum pouco de cortesia e amabilidade conquistar os obstinados e os hostis.
***
Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.

Pensamentos, provérbios e citações

Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.

Nunca mate a mosca que pousa na cabeça do tigre.

Há momentos em que calar é mentir.

O sentir é indispensável para se chegar ao saber.

Aprenda com os mudos os segredos dos gestos expressivos.

O poder nem sempre endireita a esquerda.

Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.

Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.

Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
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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

Temperatura volta a subir em todo 
o Vale do Paraíba e Litoral Norte

Pra quem está pensando 
em dar uma esticadinha 
até o Litoral Norte no final 
de semana, há previsões 
de dias quentes ensola-
rados. De acordo com os 
dados coletados pelo IN-
MET (Instituto Nacional 
de Meteorologia) e divul-
gados pela agência Cli-
matempo, a semana deve 
terminar mais quente e 
seca. Esta semana come-

çou fria no estado de São 
Paulo devido à presença 
de uma forte massa de ar 
seco de origem polar. No 
vale do Paraíba, a noite e 
manhã foram de tempe-
raturas mínimas na casa 
dos 9 graus. Em Campos 
do Jordão o frio foi inten-
so, com mínima de apenas 
2°C, segundo INMET. Fi-
nal de semana - Nos próxi-
mos dias o ar polar perde 

força e a temperatura sobe 
de forma mais expressiva. 
No corredor de cidades (de 
Jacareí a Cruzeiro) e tam-
bém no Litoral Norte, as 
temperaturas mínimas es-
tarão registrando 15 graus 
no domingo e as máximas 
estarão em torno de 30.   A 
semana que começou fria 
vai terminar quente no es-
tado e com baixa umidade 
relativa do ar.

Pesquisa inédita revela  
Índice de Confiança do  
Consumidor taubateano

Números indicam que 
taubateano está inseguro 
para consumir no momen-
to atual, mas que está con-
fiante em um futuro prós-
pero.
Pesquisa realizada pelo 
(SINCOVAT) Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região e pela 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) re-
vela que, apesar do mau 
momento da economia, o 
taubateano está confiante 
com o futuro.
O estudo, feito pela pri-
meira vez fora da capital 
paulista, e a partir de agora 
será apurado mensalmente 
pela parceria Fecomer-
cioSP/SINCOVAT,  ava-
liou o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) da 
cidade.
O resultado é composto 
pelo Índice das Condi-
ções Econômicas Atuais 
(ICEA) e pelo Índice de 
Expectativas do Consu-
midor (IEC). O indicador 

varia de zero a 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 
pontos significa pessimis-
mo e acima de 100 pontos, 
otimismo.
A primeira amostra reve-
la que o consumidor de 
Taubaté está pessimista 
com a economia e com o 
consumo. O ICC atingiu o 
índice de 90,3 pontos. En-
tre os entrevistados, 85,3% 
acredita que é um mau 
momento para se comprar 
bens duráveis para casa e 
78% declarou que sua fa-
mília está pior financeira-
mente que no ano de 2015.
Por outro lado, a maioria 
dos entrevistados é otimis-
ta com relação ao futuro. 
Para 64,2% das pessoas 
ouvidas, em 2017 suas 
famílias estarão melhor 
financeiramente, 53,3% 
acredita que o Brasil ex-
perimentará melhores mo-
mentos nos próximos doze 
meses e 71,5% espera que 
em cinco anos o país pas-
sará por bons tempos.
Os dados foram coletados 
entre os dias 10 e 13 de 

agosto em vias públicas de 
Taubaté.
ICC (Índice de Confiança 
do Consumidor)
O ICC tem por objetivo 
identificar o “humor” dos 
consumidores mediante 
sua percepção relativa às 
suas condições financei-
ras, às suas perspectivas 
futuras e também à percep-
ção que o consumidor tem 
das condições econômicas 
do país. É composto pelo 
Índice das Condições Eco-
nômicas Atuais (ICEA) e 
pelo Índice de Expectati-
vas do Consumidor (IEC) 
e é calculado com base 
em perguntas dicotômicas 
(com respostas positivas e 
negativas).
Atualmente, o índice da 
Federação é usado como 
referência nas reuniões do 
Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central 
(Copom), responsável 
pela definição da taxa de 
juros no país, a exemplo 
do que ocorre com o apro-
veitamento do CCI pelo 
Banco Central.
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Ícones da  praticidade, motoboys 
somam mais de 2 milhões no país

EDP faz balanço de  
combate às fraudes de  
energia em São Paulo

Fácil ingresso no mercado e 
sensação de liberdade pro-
porcionada pela motocicleta 
são atrativos da profissão
A bagagem é eclética, mas o 
objetivo da corrida é sempre 
o mesmo: chegar ao destino 
com a encomenda dentro 
do prazo estimado e em se-
gurança. Com esta missão, 
mais de dois milhões de mo-
tociclistas atuam como mo-
toboys em todo país, con-
forme estima a Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares (Abraciclo). En-
tre uma entrega e outra, eles 
enfrentam o risco iminente 
de acidentes e têm de lidar, 
muitas vezes, com extensas 
jornadas de trabalho e olha-
res de desaprovação dos 
demais motoristas. Para dar 
sequência à série “De caro-
na”, dedicada aos trabalha-
dores que estão atrás do vo-
lante, a Perkons mergulha 
agora no universo sob duas 
rodas para entender o coti-
diano destes profissionais.
Atraído pelo fácil ingres-
so no mercado de trabalho, 
Marcos Cardoso apostou 
na profissão de motoboy há 
cerca de dez anos. Apesar 
da rotina estressante, ca-
racterística do trânsito, ele 
admite que as maiores difi-
culdades estão em lidar com 
os demais usuários e, em 
alguns casos, decifrar a si-
nalização nas vias públicas 
- problema enfrentado por 
todos os usuários das vias, 
inclusive pedestres. “Com 
o Sindimoto/SP, muita coi-
sa melhorou ao longo dos 
anos, como o salário fixo, 
que antes não tínhamos, e 
o aluguel de motos. Mas, 
ainda faltam políticas públi-
cas”, pondera. Ainda assim, 
ele permanece irredutível: 
“O que mais me deixa com 
brilho nos olhos é, sem dú-
vida, a liberdade que tenho 
com essa profissão”.
Comum em usuários de 
moto de maneira geral, este 
espírito aventureiro, aliado 
ao formato do veículo - que 
é mais frágil e de visualiza-
ção mais difícil por parte dos 
outros motoristas - , à pouca 
preocupação com a forma-
ção adequada de motoci-
clistas e ao comportamento 
de risco por causa da pressa, 
podem acabar aumentando 
a exposição dos motociclis-
tas aos perigos das vias ur-
banas. Dados da Associação 
Brasileira de Medicina do 

Concessionária realizou 
cerca de 18 mil inspeções 
na região do Vale do Para-
íba e Litoral Norte; Prática 
ilegal é considerada crime 
e traz prejuízos para toda a 
população
Mogi das Cruzes, 22 de 
agosto de 2016 – Prática 
perigosa que coloca em 
risco a vida das pesso-
as, as fraudes de energia 
também podem diminuir 
a qualidade da eletricida-
de fornecida aos clientes e 
aumentar o valor da conta 
de luz daqueles que são 
regulares.  Para combater 
esse tipo de crime, a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, realizou nos 
28 municípios de sua área 
de concessão, entre os me-
ses de janeiro a julho deste 
ano, mais de 65 mil inspe-
ções em campo.
No primeiro semestre de 
2016, foram recuperados 
34.154 MWh de energia, 
volume suficiente para 
abastecer uma cidade com 
186 mil clientes por um 
mês. Somente nos oito 
municípios que compre-
endem a região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
foram realizadas 17.594 
inspeções, com 8.225 

Tráfego (Abramet) compro-
vam que, das 42.226 mortes 
provocadas por acidentes de 
trânsito em 2013, 28% en-
volveram motocicletas, ao 
passo que 60% das 170.805 
internações no período tive-
ram participação do mesmo 
grupo. Em paralelo ao le-
vantamento, estudo coorde-
nado pela Abraciclo atribui 
os altos índices de morta-
lidade entre condutores de 
moto ao comportamento 
de risco adotado pelos pró-
prios usuários. “É importan-
te conduzir o veículo com a 
manutenção em ordem, usar 
equipamentos de segurança 
e respeitar a legislação de 
trânsito e os limites de ve-
locidade”, recomenda o pre-
sidente da entidade, Marcos 
Fermanian.
Em contrapartida, embo-
ra estejam vulneráveis aos 
riscos das ruas, os moto-
boys estiveram à frente de 
apenas 23% dos acidentes 
envolvendo motociclistas 
avaliados pelos pesquisado-
res, cenário que, para Fer-
manian, se justifica pela ex-
periência e qualificação da 
classe. Neste sentido, a Lei 
12.009/09 - que regulamen-
tou a profissão e passou a 
exigir qualificação por meio 
de um curso teórico/prático 
para obtenção de autoriza-
ção para exercer a atividade 
(Condumoto) -, pode ter 
abrandado as estatísticas. 
“Com a lei, o motofretista 
passou a ter acesso a bene-
fícios trabalhistas antes in-
disponíveis e sua atividade, 
que sempre exerceu papel 
importante, saiu da margi-
nalidade”, afirma.
 O incentivo da re-
gularização, no entanto, 
mostra-se insuficiente dian-
te do alto número de profis-
sionais que optam por atuar 
por conta própria. Confor-
me o Sindicato dos Men-
sageiros Motociclistas do 
Estado de São Paulo (Sin-
dimoto/SP), entre os cerca 
de 220 mil motoboys ativos 
na cidade de São Paulo, ape-
nas 10% estão regularizados 
com registro. “Precisamos 
trazer mais profissionais 
para a legalidade, mostran-
do a eles os benefícios de se 
andar dentro da lei”, endos-
sa Fermanian, que salienta 
ainda a importância de uma 
fiscalização mais severa e do 
aprimoramento do processo 
de formação dos motociclis-
tas. O presidente do 
Sindimoto/SP, Gilberto dos 

MWh de recuperação. As 
atividades em campo são 
realizadas por equipes téc-
nicas com treinamento es-
pecífico para identificar ir-
regularidades no medidor, 
ou qualquer anormalidade 
na rede.
Previsto no Artigo 155 do 
Código Penal Brasileiro, a 
fraude ou furto de energia 
é crime: “Subtrair, para 
si ou para outrem, coisa 
alheia móvel: pena de re-
clusão, de 01 (um) a 04 
(quatro) anos, e multa”. A 
ação ilegal pode provocar 
sobrecarga na rede elétri-
ca, com prejuízo para a 
população, que sofre com 
a interrupção ou oscilação 
do fornecimento para sua 
residência e nas vias pú-
blicas. As ligações irregu-
lares trazem ainda o risco 
de acidentes mais sérios, 
como a morte do infrator 
ou de terceiros, pois os ca-
bos da rede elétrica sem-
pre estão energizados.
“As fraudes também tra-
zem prejuízos financeiros, 
e não apenas para a Con-
cessionária. Os próprios 
clientes são lesados, já 
que a tarifa do consumidor 
abrange parte das perdas 
elétricas da Distribuidora, 
e o custo da energia usada 
irregularmente é parcial-

Santos, por sua vez, acredi-
ta que a categoria, essencial 
por absorver mão de obra de 
segmentos que estão demi-
tindo atualmente, alcançou 
conquistas expressivas nos 
últimos anos. “Ganhamos 
o adicional de periculosida-
de, que aumentou em 30% o 
salário da categoria, e o re-
conhecimento da profissão 
pelo Ministério do Trabalho 
qualificou a mão de obra e 
mobilizou a sociedade para 
olhar os motoboys como 
pais de família”, salienta.
Ao lado do risco de aciden-
tes, discriminação faz parte 
da rotina
Há nove anos no ramo por 
paixão à liberdade da vida 
sobre duas rodas, Gleice 
Kelly Bonate, trabalha em 
uma multinacional com a 
entrega de malotes de do-
cumentos. “É mais do que 
uma profissão, é o que amo 
e sei fazer. Sou apaixonada 
pela liberdade de conhecer 
novos lugares e estar nas 
ruas, muitas vezes mais per-
to da natureza”, garante. En-
tre os obstáculos próprios 
ao ofício, ela menciona o 
preconceito, que neste caso 
não se associa ao gênero, 
mas parece enraizado à na-
tureza da profissão. “Sou até 
mais protegida por ser mu-
lher, o que me faz acreditar 
que o preconceito é contra a 
categoria, olhada com certo 
desprezo. Já sofri ameaça de 
motorista ao me desculpar 
por ter acertado o retrovisor 
com o baú da minha moto”, 
conta.
Para a socióloga e mestre 
em Linguística, Júlia Lucca, 
o preconceito enfrentado 
pelos motoboys tem origem 
tanto na maneira pela qual 
as cidades são compreen-
didas, como na consciência 
que os profissionais têm de 
si mesmos. “São cidades 
imaginadas para automó-
veis, onde motoboy e sua 
moto não teriam lugar. Em 
São Paulo, por exemplo, há 
uma luta pela construção de 
motofaixas, mas não tería-
mos condições de criar fai-
xas exclusivas para todos os 
tipos de transporte nas vias 
urbanas”, ressalva. Para ela, 
a existência de um cenário 
mais democrático no trân-
sito depende, sobretudo, 
do investimento em educa-
ção. “Precisamos aprender a 
conviver com o diferente e a 
respeitar as particularidades 
de cada meio de transporte”, 
conclui.

mente repassado a todos 
os usuários regulares da 
rede”, explica o Relações 
Institucionais da EDP, 
Marcos Scarpa.
É importante destacar que 
a EDP atua rigorosamente 
em duas frentes: inspeções 
direcionadas por modelos 
estatísticos computacio-
nais, que têm como foco 
identificar irregularidades 
no sistema de medição de 
energia; e a retirada de li-
gações irregulares, feitas 
diretamente a partir da 
rede de distribuição, que 
ficam visíveis às equipes 
de campo da Distribuido-
ra.
Com intuito de coibir 
cada vez mais a prática 
da clandestinidade, a em-
presa pede que a popula-
ção contribua e denuncie 
as ligações irregulares. 
Para tanto, disponibiliza 
os canais de atendimento 
os consumidores: Agên-
cia Virtual, www.edpbr.
com.br, Central de Aten-
dimento ao Cliente, no 
0800 721 0123, que fun-
cionam 24 horas e com li-
gação gratuita ou se dirigir 
até uma das agências de 
atendimento presencial.  
O sigilo é total, e a inspe-
ção, realizada com a máxi-
ma urgência.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 47, Termo nº 6363
Faço saber que pretendem se casar MARCELO DI MARIO e MAGALÍ VIEIRA DA SIL-
VA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 14 de julho de 1965, 
de profissão engenheiro agronomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Projetada A, nº 390, Vera Cruz, nesta cidade, filho de PASCHOAL DI MARIO, de 80 anos, 
nascido na data de 28 de março de 1936, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural 
de São Paulo/SP e de SINAY SILVEIRA DI MARIO, de 80 anos, nascida na data de 22 de 
novembro de 1935, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de Itabirito/MG. Ela 
é natural de Taubaté - SP, nascida em 3 de julho de 1979, de profissão auxiliar de depart. 
pessoal, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de ADEMIR VIEIRA DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 28 de janeiro de 
2014 e de MARIZA VIEIRA DA SILVA, de 61 anos, nascida na data de 6 de dezembro de 
1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Eldorado/PR. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 48, Termo nº 6364
Faço saber que pretendem se casar OSEAS PEREIRA DOS SANTOS e VERA LUCIA PE-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 
e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 18 de dezembro 
de 1957, de profissão promotor de vendas, de estado civil divorciado, residente e domicilia-
do na Rua 36, nº 111, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de LINESIO PEREIRA DOS 
SANTOS, falecido em Montemor/SP, há aproximadamente 42 anos e de MARIA JOSÉ 
DOS SANTOS, falecida em em São Paulo/SP, há aproximadamente 24 anos. Ela é natural 
de Guaraçaí - SP, nascida em 7 de agosto de 1966, de profissão aposentada, de estado civil 
viúva, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ MARIA 
PEREIRA, falecido em São Paulo/SP na data de 5 de junho de 1988 e de LINDAURA 
FERREIRA PEREIRA, de 70 anos, nascida na data de 16 de dezembro de 1945, residente 
e domiciliada em Santo André/SP, natural de Andradina/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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Atendente de balcão
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de limpeza
Chapista de lanchonete
Farmacêutico
Operador de caixa
Operador de vendas (lojas)
Professor de educação física
Recepcionista atendente

PDC – pessoas com deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H
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Programa “Vou de Cinto” 
orienta viajantes na Via 

Dutra, em Lavrinhas

Sindicato de Pinda abre 
inscrições para cursos 
gratuitos de informática

Começam inscrições para vagas 
remanescentes do Fies

A CCR NovaDutra, em 
parceria com a ANTT,  
promove nesta semana a 
campanha ‘Vou de Cinto’ 
na via Dutra. A iniciati-
va faz parte do Programa 
Estrada Sustentável e visa 
conscientizar motoristas e 
passageiros de ônibus so-
bre a importância do uso 
do cinto de segurança. 
O evento está programado 
para quase todo o dia,  das 
8h às 17h, e acontecerá no 
km 18 da pista sentido Rio 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhan-
gaba está com inscrições 
abertas para novas turmas 
do curso gratuito de in-
formática. São 84 vagas, 
com turmas no centro e 
em Moreira César. O curso 
tem duração de três meses 

Estão abertas a partir desta 
semana inscrições para as 
vagas remanescentes do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) no se-
gundo semestre de 2016. 
A inscrição na página do 
FiesSeleção é gratuita e é 
feita exclusivamente pela 
internet. Em seguida, o 
estudante deve acessar o 
Sistema Informatizado do 
Fies e concluir sua inscri-
ção em dois dias úteis sub-
sequentes.
Estudantes não gradua-
dos e pré-selecionados no 
processo regular terão até 

de Janeiro da rodovia, em 
frente ao Posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
de Lavrinhas. Em agosto, 
já foram realizadas três 
edições do ‘Vou de Cin-
to’, em função dos Jogos 
Olímpicos. Em 2016 fo-
ram nove edições da ação 
e mais de 3.800 motoristas 
e passageiros de ônibus 
conscientizados. “A via 
Dutra foi utilizada por mui-
tas pessoas que se desloca-
ram até o Rio de Janeiro 

e podem participar pesso-
as a partir dos 12 anos de 
idade. Na sede do sindi-
cato, no centro, as aulas 
ocorrem em dias de terças 
e quintas-feiras. Na subse-
de Moreira César, as aulas 
ocorrem em dias de segun-
das e quartas-feiras. As 

o dia 28 como prazo final 
par se inscrever. No dia 
26, começam as inscrições 
para os estudantes  gradua-
dos pré-selecionados.
As vagas remanescentes 
são destinadas aos estu-
dantes que tenham renda 
familiar mensal bruta per 
capita de até três salários 
mínimos, tenha partici-
pado do Enem a partir da 
edição de 2010 e obtido 
média igual ou superior a 
450 pontos e nota na reda-
ção superior a 0.
Sobre o Fies - O Fies é o 
programa do Ministério 

para assistir às Olimpíadas 
e que agora estão voltando 
para casa. Por isso, este é 
um momento importante 
para conscientizarmos um 
grande número de pas-
sageiros e motoristas de 
ônibus a respeito do uso 
do cinto de segurança, um 
equipamento que pode sal-
var vidas”, explica a ges-
tora de Relações Institu-
cionais e Sustentabilidade 
da CCR NovaDutra, Carla 
Fornasaro.

inscrições podem ser fei-
tas até o dia 6 de setembro 
na sede do Sindicato e na 
subsede em Moreira César 
ou pelos telefones 3644-
1540 (Centro) e 3627-
2634 (Subsede). Preenchi-
mento das vagas ocorrerá 
por ordem de chegada.

da Educação que financia 
cursos superiores em insti-
tuições privadas com ava-
liação positiva no Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sina-
es). Nesta edição, foram 
ofertadas 75 mil vagas.
O programa oferece finan-
ciamento a uma taxa efe-
tiva de juros de 6,5% ao 
ano. O percentual do cus-
teio é definido de acordo 
com o comprometimento 
da renda familiar mensal 
bruta per capita do estu-
dante. Com informações 
da Agência Brasil

Pintura e manutenção  
de ciclovias em Ilhabela

 As ciclovias de 
Ilhabela recebem des-
de o início da semana 
serviços de pintura, ma-
nutenção e sinalização.  

 A cidade tem atu-
almente cerca de 8km de 
ciclovia beirando a costa, 
entre a Barra Velha, na sa-
ída da balsa, e a Vila, cen-

tro histórico do município, 
sem contar outros 3 quilô-
metros no trecho urbano e 
nos bairros do arquipéla-
go.

Empresa promove curso de 
frentista de túnel para operar 

na Rodovia dos Tamoios

A Construtora Queiroz 
Galvão S/A comunica que 
deu início neste mês ao 
curso profissionalizante 
para a formação de Fren-
tista de Túnel. O curso tem 
a parceria do Senai e deve 
beneficiar pelo menos 40 
trabalhadores desempre-
gados. A empresa é res-
ponsável pela construção 
dos lotes 3 e 4 do empre-
endimento Nova Tamoios 
Contornos,
Segundo a Queroz Gal-

vão, os que passarem na 
prova serão contratados 
pela empresa. As aulas são 
ministradas pelos profes-
sores do Senai -parceiros 
do programa - e são reali-
zadas no Centro Integrado 
Profissionalizante (CIP), 
que fica  na Topolândia, 
centro de São Sebastião. 
São 40 dias corridos de 
curso, totalizando 160 ho-
ras/aula e a aprovação será 
de acordo com a frequên-
cia e a nota final obtida por 

cada um. Os alunos serão 
capacitados principalmen-
te no manuseio de explosi-
vos. O diretor de Contratos 
da Queiroz Galvão, Ernes-
to Camarço, destacou que, 
para ajudar os participan-
tes que não puderem fazer 
‘bicos’ nesses dias, serão 
doadas cestas básicas em 
agosto e setembro. Espe-
cialmente aos que moram 
longe, será disponibiliza-
do o vale transporte para o 
período.

Colégio Embraer abre 
processo seletivo para 

320 vagas

O Colégio Engenheiro Ju-
arez Wanderley, do Institu-
to Embraer, abriu processo 
seletivo para preencher 
320 vagas, sendo 200 para  
São José dos Campos e 
120 para Botucatu, para a 
1ª série do Ensino Médio 
para o ano de 2017. As 
inscrições começam nesta 
semana e devem ser feitas 
pelo site oficial e a taxa de 
inscrição custa R$ 40.
O Colégio Embraer está 
entre os 100 melhores 

do país, segundo ranking 
por escola do Enem,  
e oferece bolsa de estu-
dos integral para alunos 
de escola pública, além de 
material didático, alimen-
tação e transporte a estu-
dantes.
Podem participar estudan-
tes do nono ano do ensino 
fundamental em escolas 
públicas de São José dos 
Campos, Caçapava, Ja-
careí e Taubaté. Também 
é necessário que o aluno 

tenha cursando do 1º ao 8ª 
ano em escola pública e ter 
nascido após 30 de junho 
de 2001, e família com 
renda mensal bruta de 1,5 
salário mínimo nacional.
A prova acontecerá no 
dia 9 de outubro e o re-
sultado sai em 17 de 
novembro de 2016.  
As aulas são em pe-
ríodo integral,  
de segunda a sexta, e aos 
sábados de manhã em ca-
sos de atividades extra.


