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Etapa de São José
dos Campos do

Circuito da
Longevidade é adiada

Câmara de Pinda vota 
projetos de denominação

de ruas no Residencial 
Flamboyant

A etapa de São José dos 
Campos da corrida de rua 
‘Circuito da Longevidade’ 
foi adiada. A corrida está 
prevista para acontecer 

Ordem do Dia
34ª Sessão Ordinária do 
ano de 2016, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 26 de setembro de 
2016, segunda-feira, às 18 
horas.
Matérias de Discussão e 
Votação
I. Projeto de Lei n° 
96/2016, do Vereador 
Martim Cesar, que “De-
clara de Utilidade Pública 
a Associação Orquidófila 
de Pindamonhangaba - 
Assop”.
II. Projeto de Lei n° 
97/2016, do Vereador Fe-
lipe César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial 
e Comercial Flamboyant 
de JARBAS GOMES DE 
ARAUJO”.
III. Projeto de Lei n° 
98/2016, do Vereador 

dia 9 de outubro terá nova 
data, ainda a ser decidida 
pelos organizadores.
Não foi informado o moti-
vo do adiamento da etapa 

Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant de 
RODRIGO NUNES DA 
CONCEIÇÃO”.
IV. Projeto de Lei n° 
99/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant de 
BRAZILIA RODOLPHO 
DE MOURA”.
V. Projeto de Lei n° 
100/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant de 
LUIZ JOSÉ SALGADO 
DE MOURA”.
VI. Projeto de Lei n° 
101/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant de 

e as incrições, marcadas 
para começar no dia 19 de 
setembro, também não fo-
ram abertas. 
A corrida tem como obje-
tivo sensibilizar a popu-
lação para a importância 
da atividade física como 
um dos pilares para a con-
quista da longevidade com 
saúde, qualidade de vida 
e bem-estar. Desde a pri-
meira edição, o evento já 
foi realizado em 19 cida-
des, reunindo mais de 380 
mil inscritos. O Circuito 
Longevidade é promovido 
pelo Grupo Bradesco.

ISALTINO ESCOSSIO”.
VII. Projeto de Lei n° 
102/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial 
e Comercial Flamboyant 
de LUZIA PAES ESCOS-
SIO”.
VIII. Projeto de Lei n° 
103/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial 
e Comercial Flamboyant 
de MARIA JUNHO DE 
ARAUJO”.
IX. Projeto de Lei n° 
104/2016, do Vereador 
Professor Eric de Oliveira 
e do Vereador Martim Cé-
sar, que “Denomina uma 
via pública no Loteamen-
to Residencial e Comer-
cial Flamboyant de AZIZ 
MOURAD BOULOS”.
X. Projeto de Lei n° 
105/2016, do Vereador 
Martim César, que “Deno-
mina uma via pública no 
Loteamento Residencial e 
Comercial Flamboyant de 
GERALDO ALVES DE 
AZEVEDO”.
Pindamonhangaba, 21 de 
setembro de 2016.
Vereador Felipe César
Presidente
Pronunciamentos Pesso-
ais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores 
no livro próprio.

Penitenciária I de Potim 
ganha nome oficial

A partir deste mês, a Pe-
nitenciária I de Potim 
agora passa a se chamar 
Penitenciária “AEVP Jair 
Guimarães de Lima”. A 
cerimônia de denomina-
ção ocorreu no dia 14 de 
setembro quando o com 
a visita do secretário da 
SAP (Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária), 
Lourival Gomes, que  veio 
visitar a unidade para pres-
tigiar o evento.
Outras autoridades mar-
caram presença, dentre 

elas, destaque para o co-
ordenador da Coreva-
li (Coordenadoria das 
Unidades Prisionais do  
Vale do Paraíba e Lito-
ral), Nestor Pereira Colete 
Junior, o diretor geral da 
unidade, Gustavo Testa 
Fernandes, e representan-
tes da Prefeitura de Potim 
e do Judiciário local.
Jair Guimarães de Lima 
era um funcionário que 
serviu por quase 14 anos 
na unidade. O homena-
geado faleceu em mar-

ço deste ano, vitimado 
por um câncer. Aliás,   
é a primeira vez que uma 
unidade prisional no Vale 
do Paraíba recebe como 
patrono o nome de um 
AEVP (Agente de Escolta 
e Vigilância Penitenciá-
ria); 
Em todo o Estado de São 
Paulo são 165 unidades 
paulistas e quase 6 mil 
AEVPs, cujo trabalho é 
responsável por cuidar da 
segurança das muralhas de 
unidades penais.

Gerdau sedia encontro
do Grupo de Profissionais

de Meio Ambiente das
Indústrias do Vale

A unidade da Gerdau de 
São José dos Campos  reu-
niu representantes de di-
versas indústrias da região, 
como Avibras, Johnson & 
Johnson, Panasonic  e Pe-
trobras  no 207º encontro 
do Grupo de Profissionais 
de Meio Ambiente das 
Indústrias do Vale do Pa-
raíba (GPMAI). O evento 

acontece mensalmente.
Os participantes par-
ticiparam de uma pa-
lestra ministrada pela  
engenheira Lady Virginia 
Meneses, gerente de di-
visão. O tema abordado 
debateu acordos multilate-
rais da CETESB sobre Po-
luentes Orgânicos Persis-
tentes (POP’s), compostos 

resistentes à degradação 
química, biológica e foto-
lítica (da luz).  
Ao fim da reunião os inte-
grantes foram convidados 
a conhecer a área de Utili-
dades, que trata os efluen-
tes da unidade, além de 
realizar o plantio de uma 
muda de Quaresmeira nas 
dependências da usina.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Setembro e Outubro de 2016

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Bar do Danilo
3. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
4. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral” 
(0xx12) 3674-1505 e (0xx12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@
uol.com.br
5. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
6. O Butico (0xx12) 3674-2343
7. + 1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482
8. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1644 – Tremem-
bé (0xx12) 3624-7361 e-mail: analurscruz@ig.com.br 
9. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
10. Banca Avenida (0xx12) 99143-6572
11. Auto Mecânica Marquinho (0xx12) 3672-9444 (0xx12) 97407-
9598 ID.: 55*964*21060 (0xx12) 97409-6164 ID: 35*64*18999
12. Ferro Velho Tremembé (Evaldo Costa) Rodovia Álvaro Cae-
tano Barbosa Lima Neto (ESTRADA VELHA Tremembé Taubaté), 
nº 100 - Bairro dos Guedes (Próximo à Oxiteno) - Tremembé - SP 
(0XX12) 3674-2169 (0XX12) 99774-0490 (0XX12) 97404-5149 
ID.: 35*45*29006
13. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-
1715
14. Barbearia 26 de Novembro Rua Costa Cabral, nº 359
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
16. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
17.  KlimpeX - Endereço: R. Antônio Lourenço Xavier, 312 - 
Centro, Tremembé - SP, 12120-000 TEL: (12) 3672-2538
18. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
19- Bateria e Extintor Tremembé (Diego) - (0xx12) 3672-3767 e 
(0xx12) 99137-2600
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NÃO 
APROVA CONTAS DA PREFEITURA DE 

TREMEMBÉ

 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 
parecer desfavorável e reprovou as contas do ano de 
2013 do Prefeito do Município de Tremembé Marcelo 
Vaqueli, através do Processo 77 TC-002092/026/13, em 
face à desacertos. Segundo análise do TCE, entre outros 
desacordos, houve diversos pagamentos de Ajuda de 
Custo ao Prefeito com preços acima do razoável e sem a 
devida prestação de contas, não investimento dos 25% 
na Educação como manda a Lei, reembolso ao Prefeito 
de despesas com alimentação em valores expressivos, 
diversas compras diretas sem pesquisa de preço e com 
indícios de favorecimento, irregularidade na contrata-
ção pelo Convite n° 20/2013 inclusive com estimativa 
com variação de 1320% acima do valor de mercado e 
não exigindo qualificação técnica do fornecedor, aceita-
ção de serviço divergente do contratado e pagamento 
de serviços não prestados. 
 Em relação as contas de 2014, o TCE emitiu parecer 
prévio desfavorável à aprovação das contas do Prefeito 
Marcelo Vaqueli, com voto contrario dos Conselheiros 
(as) Cristiana de Castro Moraes (Relatora) Renato Mar-
tins Costa (Presidente em exercício) e Josué Montei-
ro (auditor), devido  a Ação Civil Pública nº 0000693-
37.2014.8.26-0634. 
(Fonte: site do Tribunal de Contas: www4.tce.sp.gov.br)

 
Em apreciação as contas anuais, o Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo deu PARECER DESFAVORÁVEL à aprovação 
das CONTAS anuais do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TREMEM-
BÉ, para o exercício de 2013, em face à desacertos, cujos prin-
cipais são:
• Diversos pagamentos de Ajuda de custo ao Prefeito que dei-
xaram de primar pela modicidade (preços acima do razoável).
• Pagamento de Ajuda de Custo sem prestação de contas.
• Reembolso ao Prefeito, de despesas com alimentação em 
valores expressivos em desacordo.
• Diversas compras diretas sem pesquisa de preço e com indí-
cios de favorecimento.
• Irregularidade na contratação pelo Convite n° 17/2013.
• Irregularidade na contratação pelo Convite n° 20/2013, in-
clusive com estimativa com variação de 1320% e não exigindo 
qualificação técnica do fornecedor.
• Irregularidade na contratação pelo Pregão Presencial n° 
56/2013, inclusive com mesmo sócio para duas empresas par-
ticipando.
• Irregularidade na contratação pela Tomada de Preços n° 
03/2013 para contratação de Parque de Diversão.
• Aceitação de serviço divergente do contratado e pagamento 
de serviços não prestados.
Consulte o site do Tribunal de Contas: www4.tce.sp.gov.br

Costureira em geral
Farmacêutico
Gerente de loja e supermercado

Relação de Vagas – PAT de Taubaté

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

Promotor de vendas – PCD
Promotor de vendas
PCD – pessoas com deficiência

Acabador de Mármore
Ajudante de Eletricista – Necessário 
NR-10 e NR-35 ATUALIZADOS
Auxiliar de Escritório (PCD)
Auxiliar Fiscal
Cabeleireira
Cobrador Externo
Confeiteiro
Corretor Imobiliário
Costureira
Dentista Ortodontista
Encarregado de Obras
Gerente de Auto – Center
Instrutor de Informática
Manicure
Mecânico – Autos
Mecânico – Diesel
Mecânico – Empilhadeira
Mecânico – Manutenção (Experiência c/ 
Equipamento Médico)
Operador de Injetora para Plástico (Má-
quina de Sopro)
Padeiro Confeiteiro

Relação de Vagas – Balcão de Empregos
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Professor de Português
Professor de Teatro
Técnico – Eletrônico
Técnico – Refrigeração

Cadastro para Empresas – BALCÃO 
DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas no Balcão de Em-
pregos de Taubaté, entrar em contato 
por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

IMPORTANTE: Os contatos acima ci-
tados são, EXCLUSIVAMENTE, para 
EMPRESAS.

*O Balcão de Empregos não tem autori-
zação para passar detalhes sobre as va-
gas por telefone a munícipes interessa-
dos em concorrer a vagas de empregos*.

ESPAÇOS VERDES NAS CIDADES

*por Danny Braz
 

Em ano de eleição, muito se fala nas questões que preocupam os cidadãos 
e eleitores, como a saúde, educação, transporte, entre outras. Figuram en-
tre elas, cada dia mais as questões ligadas à sustentabilidade, relacionadas à 
qualidade de vida, mas também à economia de água, energia e à preservação 
ambiental.
Pesquisas como a Green City Index (Índice Verde de Cidades), realizado pela 
Siemens com a Economist Intelligence Unit, mostram que as cidades brasi-
leiras, mesmo as de grande porte como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Belo Horizonte, há uma crescente preocupação, tanto da administra-
ção pública, quanto do setor privado, com a criação de áreas verdes, visando 
o lazer e o bem-estar da população.
Mais que isso. Os espaços verdes nas cidades ajudam a regular o clima, re-
duzir o acúmulo de calor e o consumo de energia por contrariar os efeitos 
do aquecimento de superfícies pavimentadas, reabastecer reservas de águas 
subterrâneas e proteger os lagos e riachos. Também ajudam a melhorar a 
qualidade do ar e consequentemente a qualidade de vida da população. Uma 
árvore pode remover cerca de 12 kg de dióxido de carbono da atmosfera por 
ano.
O paisagismo adequado reduz o escoamento da água da superfície, reduz o 
risco de erosão, evitando que sedimentos escoem e provoquem inundações, 
deslizamentos de terra e poeira.
Hoje em grandes centros podem-se encontrar as chamadas Paredes Verdes 
ou Jardins Verticais, que com a irrigação adequada oferecem beleza, frescor, 
além de melhoria na acústica local, na temperatura e na qualidade do ar, tudo 
isso sem falar na economia de água. 
Para que se alcancem esses benefícios de forma econômica e eficiente, é 
necessário investimento em bons equipamentos e tecnologia de ponta em ter-
mos de irrigação. A partir da combinação entre essa tecnologia, informação 
e produtos adequados, é possível, por meio da captação da água de chuva e 
gestão dos recursos de se economizar até 70% no gasto de água e, ainda por 
cima, reduzir os custos de energia nos projetos paisagísticos.
As cidades precisam ser pensadas com planejamento e estratégias voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida, aumento da mobilidade, espaço de 
convivência, cultivo de áreas verdes e senso comum de uso e preservação. 
Tudo isso com tecnologias para o uso racional de recursos naturais e respeito 
às futuras gerações. O desafio para um bom gestor de cidades é promover o 
desenvolvimento e o bem estar das pessoas.
 

*Danny Braz é engenheiro civil e consultor internacional com foco em cons-
truções verdes e diretor geral da empresa Regatec.
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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.

EXPEDIENTE

24-25-26 de setembro de 2016

MISCELÂNEA
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, queijos, 
iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu, feijões, peixes (lambari, manjuba, 
pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto e quinua. 
O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas 
verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na 
dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), no fígado 
bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estudos 
recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia positivamente 
a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre de intolerância à lactose, 
deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como proceder nesses casos? Para 
essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos, como pescados, alimento so-
lúvel à base de soja, grãos de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, feijões, sementes 
de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a absorção desse mineral, 
como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas indus-
trializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos 
e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Uma loira, em casa, falando rapidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, 
banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha a atitude dela e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, explica:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente lhe chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Pergunta o hóspede.
- Por que vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do trampolim 
da piscina, o senhor é o único caso.
***
O médico implanta duas orelhas em um paciente que ficou sem as orelhas devido 
a um acidente. Pouco tempo depois, o transplantado volta para uma nova consulta 
e diz:
- Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta: O senhor implantou em mim orelhas de 
alguma loura?
O médico, surpreso, pergunta:
- Como é que o senhor soube disso?
E o paciente se explica:
- É porque eu ouço tudo, mas não consigo entender nada!

Mensagens

Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, sentindo-se 
feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de pessoas “pra cima” e 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe que 
pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você encon-
trará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se aborrecer 
por pequenos problemas. Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. 
Agradeça um colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça 
por ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coi-
sas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina 
lhe trará novas energias. Tenha uma clara divisão entre o trabalho e o tempo livre 
e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com 
as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inespera-
da de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você possa 
extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda com pregui-
ça no fim de semana, se reservar um tempo para atividades criativas você será feliz 
e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem você 
possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou tentar resolver seus 
problemas. Ele o escutará porque ele sabe que você fará o mesmo com ele. Perdoe, 
talvez seja a hora de perdoar alguém, ou você mesmo, por algo que foi feito ou dito. 
Recupere o controle sobre sua felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, 
escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais 
focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, faça como que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos positivos e os 
bons momentos a vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Caráter, tai uma coisa que não se compra.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

Todos nascemos loucos, mais alguns continuam sempre assim.

EDITORIAL
As vésperas da eleição municipal
Chegou a hora de você tentar bem definir o destino de sua cidade e o seu próprio.  
Mesmo que você não goste de política, você precisa saber que querendo ou não 
você, seus filhos, sua saúde, sua segurança e etc. dependem diretamente do que 
acontece dentro da política. Através dela são estabelecidas as normas e o destino do 
seu município. Se existe dinheiro para aplicar na saúde, habitação, educação, segu-
rança, social etc. tudo esta intimamente relacionada à política. Se a máquina admi-
nistrativa consome a maior parte dos recursos públicos sobra pouco para investir na 
cidade. Verifique quanto ganham os políticos os secretários  os chefes em particular 
daqueles que são admitidos sem concurso. Não é incomum o administrador contra-
tar para cargos de confiança cidadãos despreparados e que acabam dando prejuízos 
para a administração municipal. Não é incomum funcionários serem admitidos para 
pagamento de favores pessoais e compromissos pela campanha política, e que no 
fim desvirtua a principal finalidade da gestão pública que é melhorar a qualidade de 
todos cidadãos. Quando a máquina pública está compromissada com pagamentos 
aos funcionários em especial  daqueles que mais ganham geralmente nomeados 
sem concurso, a administração pública é obrigada a terceirizar pagando muito mais 
do que devia, sem contar que também que não é incomum encontrar contratações 
irregulares de terceirizados que causam até grandes prejuízos aos cofres públicos. 
Mesmo com as contas apreciadas pelo  Tribunal de Contas  do Estado muitos gesto-
res insistem em descumprirem a lei trazendo enormes prejuízos aos cofres públicos, 
até porque as contas não aprovadas pelo TCE demoram muito para serem julgadas 
e com isso os gestores municipais ficam impunes  até que sejam definitivamente  
julgados, permanecendo no poder e aumentando as dívidas municipais.
Não acredite em pãezinhos que enaltecem um ou outro se não forem realmente de 
fontes fidedignas, porque o que não faz o político para chegar ou permanecer no 
poder. Vá fundo veja os que os rodeiam  o pretende político, se são pessoas confiá-
veis ou não, se tem bons antecedentes daí você vai saber ainda que seja pouco aonde 
você está amarrando sue burro.  Ninguém prova nada se não for por documentos 
oficiais ou de fé pública e que tenham origens incontestáveis. Está cheio de polí-
ticos que na última hora pretendem adoçar a boca dos eleitores se auto referindo 
como responsável por realizações que não lhes cabem e promessas que não irão 
realizar. Fique esperto. Esta dada o recado, depois não venha responsabilizar outros 
pelo seu próprio erro. Investigue, procure saber, fique esperto é também de sua a 
responsabilidade seu próprio futuro e de todos que vivem na sua cidade inclusive 
seus mais próximos. Tá falado.

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.
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 Cd produzido pela PRI-
MEIRA ESCOLA DE 
CONGO DE SÃO BE-
NEDITO DO ERÊ EM 
PARCERIA COM A SE-
CRETARIA ESTADUAL 
DA CULTURA, com mu-
sicas concebidas sobre as 
raízes ritmo/musicais afro 
ameríndias brasileiras si-
tuadas no perímetro geo-
gráfico 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” paulis-
tas representados, na gra-
vação, pelos instrumentos 
criados e construídos por 
MESTRE LUMUMBA 
,do alto dos seus 70 anos, 
e, o toque das mãos des-
te mestre,  um grande 
representante da cultura 
afro-brasileira , ao lado 
das mãos e idéias de  seu 
afilhado FELIPE KAUAN 

, jovem  compositor e mu-
sico,de 20 anos com suas 
propostas artísticas repre-
sentativas de sua geração 
e influências tecnológicas 
refletidas em seus instru-
mentos, modo de toque 
nos tambores e em suas 
composições .
                           As com-
posições e as adaptações 
das canções centenárias 
congadeiras são de Mes-
tre QUINTINO BENTO, 
artista popular nascido em 
família de músicos e con-
gadeiros, capitão da Con-
gada de São Benedito do 
Erê – Tremembé- SP, EM 
PARCERIA COM MES-
TRE BENEDITO DE 
COTIA – SP, MESTRE 
LUMUMBA, e demais 
cantigas adaptadas, reco-
lhidas entre os grupos da 
cultura popular Vale Parai-
bana Paulista. 
                        O cd ainda 
traz um faixa a ser grava-
da com a ORQUESTRA 
do ERÊ, que terá a direção 

musical do Maestro Sergei 
Eleazar de Carvalho.
                        Mestre 
Lumumba completa 60 ( 
sessenta ) anos de ativida-
de e militância da Cultura 
AFRO BRASILEIRA , e 
Felipe Kauan  herdeiro de 
100 ( cem ) anos de tradi-
ção musical de sua família, 
atuando ininterruptamente 
em todo o Vale do Paraíba.
                      A turnê 
de lançamento do CD já 
passou pelas cidades de  
Tremembé e Olímpia e es-
tará no próximo dia 11/09, 
domingo após  o feria-
do do dia 07/09, ao meio 
dia, na Praça do Capivari, 
em Campos do Jordão, se 
apresentando na Concha 
Acústica.
CONTATOS : (12) 
99228993- WHATS APP- 
Facebook.com/escolade-
congo-
Email: escoladecongosbe-
nedito@bol.com.br
https://www.facebook.
com/EscolaDeCongo/

“THE CAIPIRAS”
BAND ’ERÊ DE TREMEMBÉ

Dos 475.363 candidatos em 
todo o país, maioria é  

masculina: 68,6%

No Brasil, de acordo com 
os dados da Justiça Elei-
toral, as mulheres repre-
sentam mais de 53% do 
total apto ao voto no dia 
2 de outubro. No entanto, 
nas disputas pelas vagas 
de prefeito, vice-prefeito e 
vereadores, são os homens 
que representam a grande 
maioria, em uma propor-

ção de 7 em cada 10 can-
didatos.
Segundo a Justiça Eleito-
ral, ao todo, estão creden-
ciados a receber votos nas 
eleições municipais deste 
ano 475.363 candidatos, 
sendo 326.149 do sexo 
masculino (68,61%) e 
149.214 do sexo feminino 
(31,39%). De forma geral, 

no entanto, os partidos e 
coligações conseguiram 
cumprir o preenchimento 
mínimo de 30% e o má-
ximo de 70% para candi-
daturas de cada sexo, de 
acordo com o dispositivo 
previsto na a Lei das Elei-
ções.
A lei foi criada em 2009, 
impondo a obrigatorie-
dade com a chamada 
minirreforma eleitoral e 
substituiu na legislação a 
expressão “deverá reser-
var” por “preencherá”. 
Com isso, se o registro 
de candidaturas femininas 
no percentual mínimo de 
30%, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) determina 
que os partidos ou coliga-
ções reduzam o número de 
candidatos do sexo mascu-
lino para se adequar à cota 
de gênero.
Com informações da 
Agência Brasil 

Biblioteca Municipal
de São Bento do Sapucaí
recebe Cia Malas Portam

Não percam na próxi-
ma segunda, 26/09, um 
mundo mágico com a 
contação de histórias 
da Cia Malas Portam, 
através do programa 
Viagem Literária. É na 
Biblioteca Municipal 
de São Bento do Sapu-
caí, GRATUITO.
Horários: Das 09h às 
10h e das 14h às 15h.
Esperamos você!

Quatro cidades do Vale 
terão espetáculos do

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

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

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

e adolescentes

“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 

Shopping Pátio Pinda
Construído em uma área de 
120 mil metros quadrados, 
o Shopping Pátio Pinda é 
resultado de um investi-
mento de R$ 150 milhões 
e já se consolidou como 
um espaço de compras, 
lazer e convivência para 
moradores de Pindamo-
nhangaba e região. O em-
preendimento gera cerca 
de 2.400 empregos diretos 
e indiretos e oferece uma 
infraestrutura com mais de 

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 

130 lojas – cinco âncoras 
e duas megalojas –, quatro 
salas de cinema da rede 
Cineflix, sendo 2 salas 3D, 
uma diversificada praça de 
alimentação, supermerca-
do e ainda 1.300 vagas de 
estacionamento. Inaugura-
do em 21 de novembro de 
2013, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.
Sobre a AD Shopping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-

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.

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.

Confira a programação completa:

“Bola de Sabão”
De 05/09 a 19/10
Local: Praça de Eventos
A diversão no “Bola de Sabão” já está liberada para crianças a partir de três anos de 
idade. A nova atração do shopping já é um sucesso e para participar é preciso pagar 
o valor de R$ 20, para 15 minutos de pura diversão.

“Pátio Kids”
De 17/09 a 15/10
Local: Próximo à Praça de Eventos
Espaço recheado de atrações dedicadas a crianças de 3 a 12 anos de idade. Os par-
ticipantes poderão curtir contações de histórias, jogo de tabuleiro humano, pintura 
facial, confecção de máscaras e desenhos para colorir.

Semana do Trânsito
De 18/09 a 25/09
Local: próximo à Loja Riachuelo
Um espaço para aprender brincando. No local, a criançada poderá aproveitar a mi-
nicidade e aprender mais sobre as regras no trânsito. Evento gratuito.

Oficina de Judocas
Dia 24/09
Horário: a partir das 11h
A atração é direcionada para crianças a partir de 10 anos e ensinará as técnicas bási-
cas do esporte. A atividade gratuita será realizada em parceria com o SESI-Taubaté.

Espaço era uma vez
Todos os domingos, às 16h
A cada semana, uma história diferente acontece no espaço lúdico que recebe conta-
ção de histórias e teatro de fantoches. Durante a semana, brinquedos e jogos estarão 
disponíveis para as crianças. A atração é gratuita.

Vale do Paraíba registra 
queda de 28% no número 

de mortes no trânsito

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

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

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

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 .

Pinda 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. 
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Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
2º QUADRIMESTRE DE 2016 

 
I – COMPARATIVOS:                                                                                                                Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE 
Receita Corrente Líquida             13.665.846,48       13.583.709,68 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 404.377,66 2,96 414.760,80 3,05 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)         774.271,45 5,70 
Limite Legal (art. 20) 819.950,79 6,00      815.022,58 6,00 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 
 
 

 
III – DEMONSTRATIVOS: 

 
Disponibilidades financ.  Em 31/12 R$ 
        Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
Monteiro Lobato, 31 de Agosto de 2016. 
 
 
     Ver. Maria das Gracias de Siqueira Leiva       Izabel Cristina de Carvalho Macedo           Gigliola Corrá da Silva 
             Presidente da Câmara Municipal            Contabilista CRC 1SP156413/O-2             Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 

página 9A GAzetA dos Municípios24-25-26 de setembro de 2016

Tamoios será interditada
no trecho de Serra para

passagem de carga
excedente na terça (27)

A Concessionária Tamoios 
informa aos usuários da 
Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) que, na próxima 
terça-feira (27/09), entre 
1h e 5h da manhã, a pis-
ta no trecho de Serra (do 
km 68 ao km 80,6) estará 
totalmente interditada nos 
dois sentidos de tráfego, 
para a passagem de veícu-
los que transportam cargas 
excedentes (com grandes 
dimensões). Para evitar 
transtornos,este trecho da 
Rodovia dos Tamoios não 
deve ser utilizado durante 

a interdição.
Caso haja necessidade ex-
trema de deslocamento du-
rante período, os usuários 
terão como opções as ro-
dovias SP-098 - Paulo Ro-
lim Loureiro (Mogi/Ber-
tioga) e SP-125 - Oswaldo 
Cruz (Taubaté/Ubatuba).
A equipe da Concessio-
nária Tamoios realizará a 
operação de passagem das 
cargas em conjunto com 
a Polícia Militar Rodovi-
ária. A ação será coorde-
nada com a transportadora 
Transdata.

As cargas possuem licen-
ça expedida pelo DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) e au-
torização da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Defesa Civil 
de Caraguatatuba e pela 
Divisão de Tráfego de  
São Sebastião.
Em caso da necessidade 
de passagem de veículos 
em emergência no trecho 
durante a operação, será 
colocado em prática um 
plano de contingência para 
garantir o deslocamento.
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Fotografa realiza 
exposição sobre 

cabelos cacheados
em Taubaté

Teatro Mario Covas 
recebe espetáculo 

“Oleanna” de
David Mamet
em outubro

A fotógrafa e estudante de 
Jornalismo, Gabriela Oli-
veira, realiza nesta sábado 
(24), entre 9h e 18h, uma 
exposição sobre diferentes 
texturas de cabelos cache-
ados, intitulada ‘Crespu-
ra’.
A exposição tem o objeti-
vo de empoderar pessoas 
que tem os cabelos natu-
rais crespos e cacheados, e 
conta com 24 retratos para 
ilustrar essas madeixas. 
Para a fotógrafa, registrar 
uma realidade que a con-
templa está sendo uma ex-
periência incrível.
“É maravilhosa a forma 
com que as pessoas foto-

O Teatro Mario Covas, em 
Caraguá, apresenta no dia 
15 de outubro (sábado), às 
21h, o espetáculo “Olean-
na” com a Cia. Epigenia, 
escrito por David Mamet, 
considerado um dos mais 
famosos dramaturgos 
americanos contemporâ-
neos, e dirigido por Gusta-
vo Paso. Sucesso de públi-
co e crítica, a peça estreou 
em 2014, passando por di-
versas cidades do país.
A proposta de “Oleanna” 
consiste em um espaço-
confronto que envolve 
o espectador e o incita a 
dialogar, revendo concei-
tos nos temas abordados: 
poder, incomunicabilidade 
e o politicamente correto. 
Em vários países, a obra 
gerou diversas teses, rea-
firmando a importância da 
temática.
Logo após a apresentação, 
desde a estreia, o público 
é convidado a participar de 
um debate com os atores 
da companhia. Esse deba-
te foi crescendo, tomando 
consistência ao longo das 
temporadas e se transfor-
mou numa ação tão impor-
tante quanto o próprio es-
petáculo por tratar com o 
público assuntos tão con-
troversos e instigantes.
David Mamet é consi-
derado um dos autores 
contemporâneos mais im-
portantes da atualidade 

grafadas reagem as fotos 
e a ideia da exposição. Já 
passou da hora de nossa 
Crespura ser aceita, somos 
nós, nossa naturalidade, 
nossa beleza.”, ressalta a 
fotógrada.
A estreia da exposição 
acontecerá no evento de 
encerramento da Semana 
do Departamento de Ci-
ências Sociais e Letras da 
UNITAU (Universidade 
de Taubaté), no próprio 
departamento, situado 
na Rua Visconde do Rio 
Branco, n. 22, Centro.
Mais informações contatar 
o telefone: (12) 98814-
5874.

devido a características 
particulares de aborda-
gem de temáticas atuais, 
da maneira questionadora 
com que trata assuntos de-
licados e conflituosos, pela 
maestria com que lida com 
diálogos ‘fragmentados’ e 
pela forma peculiar com 
que deixa a ‘decisão’ ou o 
‘tomar partido’ na mão do 
público, instigando, pro-
vocando, desafiando e ti-
rando o fôlego da plateia.
A incomunicabilidade é o 
verdadeiro drama da peça 
e o público acompanha a 
impossibilidade de diálo-
go que se apresenta, além 
de ser testemunha das di-
ferenças irreconciliáveis 
com que seres humanos 
se relacionam somadas às 
questões ‘politicamente 
corretas’ com que são ha-
bituados e levados a con-
viver resultam numa total 
incompreensão e afasta-
mento. Os ingressos cus-
tam R$ 50 inteira e R$ 25 
meia-entrada e podem ser 
adquiridos na loja Presson 
(Calçadão Santa Cruz), na 
livraria Nobel (Serramar 
Shopping), no site www.bi-
lheteriarapida.com.br e na 
bilheteria do Teatro Mario 
Covas, no dia da apresen-
tação, a partir das 14h. O 
Teatro Mario Covas está 
localizado na Av. Goiás, nº 
187, no Indaiá. Mais infor-
mações: (12) 3881.2623.

Guaratinguetá abre 200 vagas para
cursos profissionalizantes gratuitos

Estão abertas até 30 de setembro inscrições para o preenchimento de 200 vagas aber-
tas para cursos profissionalizantes no Centro de Ensino Municipal. Entre os cursos 
oferecidos, destacam-se os de informática básica, almoxarife, libras e assistente ad-
ministrativo.
O Centro de Ensino Municipal está localizado no bairro do Campinho, na rua Santa 
Clara. As aulas estão previstas para ter início no dia 3 de outubro.
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Intenção de
Consumo das

Famílias cresce 
4,1%

entre agosto e
setembro

PAT de Caraguatatuba 
divulga vagas de
emprego desta

semana

A Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou hoje novos da-
dos sobre a Intenção de 
Consumo das Famílias 
(ICF). Segundo a infor-
mação, cresceu 4,1% na 
passagem de agosto para 
setembro deste ano a in-
tenção de consumo, o que 
mostra uma relativa volta 
da confiança na retomada 
da economia.
No comparativo com 
agosto deste ano, houve 
alta nos sete componentes 
da ICF, com destaque para 
perspectiva de consumo 
(8,5%) e momento para a 
compra de bens duráveis 
(6,3%). Os demais compo-
nentes tiveram as seguin-
tes altas: nível de consumo 
atual (4,9%), perspectiva 
profissional (3,6%), renda 
atual (3,6%), emprego atu-
al (2,5%) e compra a prazo 
(2,2%).
Entretanto, comparando 
os resultados  com setem-
bro de 2015, houve  queda 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comuni-
ca aos interessados uma 
nova relação de vagas para 
o mercado de trabalho. O 
candidato deve compare-
cer na agência e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Nunca é demais lembrar 
que itens como experiên-
cia na área e escolaridade, 
entre outros, são as princi-
pais exigências no perfil. 
A lista de empregos pode 
ainda sofrer variações e 
não estar mais disponível 
dependendo do número 
de  encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

Confira as vagas: Ajudante 
de cozinha, Assistente ad-
ministrativo, Auxiliar ad-

de 9,6%, a 45ª consecutiva 
neste tipo de comparação. 
O índice ficou em 72,1 
pontos, em uma escala de 
0 a 200. Segundo a esca-
la da CNC, quando a ICF 
fica abaixo de 100 pontos, 
os consumidores estão in-
satisfeitos com a situação 
atual da economia.
Em relação a setembro 
de 2015, por outro lado, 
houve queda em todos 
os indicadores: nível de 
consumo atual (-22,5%),  
compra a prazo (-16,5%), 
momento para compra de 
bens duráveis (-15,1%), 
renda atual (-10,7%), 
perspectiva de consumo 
(-8,6%), emprego atual 
(-2%) e perspectiva profis-
sional (-1,3%).
Apesar de insuficiente 
para permitir uma recupe-
ração no setor, a reação da 
confiança dos têm viabili-
zado perdas menores nos 
últimos meses, informou o 
CNC em sua nota de aná-
lise dos resultados da pes-
quisa.

ministrativo, Auxiliar de 
almoxarifado, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de infor-
mática, Auxiliar de manu-
tenção predial,  Auxiliar de 
recursos humanos, Cama-
reira de hotel, Confeiteiro, 
Conferente de mercado-
ria, Cozinheiro de restau-
rante, Cozinheiro geral, 
Cozinheiro industrial, En-
carregado de bar, Encar-
regado de supermercado, 
Estoquista, Farmacêutico, 
Farmacêutico hospitalar, 
Fiscal de prevenção de 
perdas, Funileiro de veí-
culos (reparação), Impres-
sor de cartazes, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Instrutor de academia, 
Marceneiro, Mecânico de 
automóveis, Mecânico de 
veículos a diesel, Nutri-
cionista, Pintor de veícu-
los (reparação), Recepcio-
nista de hotel, Técnico em 
manutenção de aparelhos 
celulares, Técnico de ma-
nutenção elétrica, Técni-
co em banco de sangue e 
Vendedor pracista.   
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Trabalhadores da General 
Motors e Avibras aprovam 

reajuste de 9,62%
Os metalúrgicos da Avi-
bras, em Jacareí, e da 
General Motors, em São 
José dos Campos, te-
rão reajuste salarial de 
9,62%. As propostas fo-
ram aprovadas pelos tra-
balhadores na sexta-feira  
(23), em assembleias nas 
fábricas. O índice equivale 
à inflação do período (se-
tembro de 2015 a agosto 
de 2016) pelo INPC.
Os trabalhado-
res da GM também  
conquistaram reajuste de 
14,97% no piso salarial e 
a renovação de todas as 

cláusulas sociais, inclusi-
ve a que garante estabili-
dade no emprego para tra-
balhadores lesionados.
O reajuste de 9,62% 
será aplicado aos salá-
rios de até R$ 9.500.  
Acima disso, será incorpo-
rado um valor fixo de R$ 
913.
Na Avibras, os metalúrgi-
cos também conquistaram 
reajuste de 16% do piso 
salarial e abono de R$ 2 
mil. O piso passará de R$ 
1.794 para R$ 2.081.O 
abono será pago em duas 
parcelas de R$ 1.000, jun-

to com a PLR. O Sindicato 
continua em negociação 
com a Avibras para reajus-
te de benefícios e amplia-
ção das cláusulas sociais.
No início de setem-
bro, os metalúrgicos da 
Avibras conseguiram  
fechar um acordo que limi-
tou o número de demissões 
programadas pela empresa 
e garantiu estabilidade de 
120 dias para quem ficou 
na fábrica.
A GM de São José dos Cam-
pos possui cerca de 4.500  
trabalhadores e a Avibras, 
1.900.


