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A GAzetA dos Municípios

Taça Cidade de Caragua 
de Judô movimenta  

Centro Esportivo

Governo federal diz que não haverá 
aumento de impostos até 2017

Cerca de 500 judocas do 
Litoral Norte e Vale do 
Paraíba são aguardados 
para a 8ª Taça Cidade de 
Caraguatatuba de Judô. A 
competição será no próxi-
mo domingo (28), a partir 
das 9h, no Centro Espor-
tivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves (Cemug), no 
Jardim Britânia. O torneio 
integra a 1ª Etapa do Cir-
cuito Kimonos Shihan de 
Competições.
Os lutadores disputam nas 
categorias Mirim, Infantil, 
Infantojuvenil, Pré-juve-
nil, Juvenil, Júnior, Sênior 

Para conseguir alcançar 
a meta fiscal proposta, o 
governo interino sinali-
zou que não pretende au-
mentar impostos este ano 
e em 2017. A informação 
partiu do ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padi-
lha no dia de ontem (23), 
e segundo ele, a socieda-
de brasileira não tem mais 
como arcar com aumentos 
da carga tributária.
Padilha disse que o dese-
quilíbrio das contas pú-
blicas terá que ser solu-
cionado com o corte de 
despesas e que a sociedade 
não pode mais arcar com o 

e Máster, divididos em Su-
per Ligeiro, Ligeiro, Meio 
Leve, Leve, Meio Médio, 
Médio, Meio Pesado e Pe-
sado, conforme a idade e o 
peso.
No festival de judô, have-
rá premiação para todos os 
participantes e para as as-
sociações esportivas com 
o maior número de atletas. 
Os quatro melhores atletas 
classificados no Circuito 
Shihan ganham medalhas.
A 2ª etapa do Circuito Ki-
monos Shihan de Compe-
tições será o 36º Torneio 
da Independência e da Pá-

ônus. “Então vamos tirar 
das estradas, da seguran-
ça, uma vez que os gastos 
com saúde e educação são 
mantidos constitucional-
mente – não pode ser me-
xido, vamos tirar de onde 
for possível”.
O ministro revelou que, 
por orientação do presi-
dente Michel Temer, a 
área fazendária já atua 
neste sentido, ou seja, para 
que não haja aumento de 
impostos para 2017. Em 
consequência, Padilha 
afirmou que o projeto que 
cria limites para o cresci-
mento dos gastos públi-

tria, no dia 11 de setembro, 
em São José dos Campos. 
O Torneio Caçapavense, 
no dia 23 de outubro, e a 
2ª Copa Embraer de Judô, 
no dia 6 de novembro, for-
mam as 3ª e 4ª etapas do 
campeonato, em Caçapava 
e São José dos Campos, 
respectivamente.  
A 8ª Taça Cidade de Cara-
guatatuba de Judô é uma 
realização da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Esportes, 
em parceria com Delega-
cia Regional de Judô do 
Vale do Paraíba. 

cos com base na variação 
da taxa da inflação do ano 
anterior “é inegociável”. 
Esse cálculo está previs-
to no Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que está sob análi-
se do Congresso Nacional.
“Não há hipótese de o go-
verno trabalhar com a fle-
xibilização [dos gastos]. 
Claro que a decisão final 
cabe ao Congresso, mas, 
se não tivermos a aprova-
ção da contenção das des-
pesas, nós vamos ter uma 
expansão muito expres-
siva da dívida pública.”, 
concluiu o ministro.

Volks deve ampliar
período de férias  

coletivas na fábrica  
de Taubaté

A Volkswagen deve pror-
rogar as férias coletivas de 
três mil funcionários por 
mais 10 dias na planta de 
Taubaté. Os trabalhadores 
estão afastados por meio 
do mecanismo desde 15 
de agosto, a produção na 
fábrica está parada des-
de 2 de agosto, devido a 
problemas com faltas de 
peças.
Segundo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté, 

os trabalhadores retorna-
riam ao trabalho no pró-
ximo dia 5 de setembro e 
agora, devido a prorroga-
ção, devem retornar em 15 
de setembro.
O motivo da alteração no 
calendário é a falta de pe-
ças para a produção dos 
carros. A montadora en-
frenta problemas com a 
empresa Keiper, do Grupo 
Prevent, responsável pelo 
fornecimento de peças.

De acordo com a Volks, 
100 mil veículos deixa-
ram de ser produzidos nas 
três fábricas em 120 dias 
por conta do problema no 
fornecimento de peças. A 
montadora deve ir à Justi-
ça para resolver o proble-
ma.
A unidade da Volkswagen 
em Taubaté produz os mo-
delos Gol, up! e Voyage, 
e emprega cerca de 5 mil 
pessoas.

Etapa de São José do
Circuito Oscar Running está 

com inscrições abertas

 A etapa de São 
José dos Campos do Cir-
cuito Oscar Running Adi-
das, que acontecerá no dia 
18 de setembro, está com 
inscrições abertas. A pro-
va é dividida em 5 etapas 
durante o ano, nas cidades 
de São José dos Campos, 
Mogi das Cruzes, Taubaté, 
Caraguatatuba e Guaratin-
guetá, e reúne cerca de 10 
mil atletas todos os anos.
O circuito começou em 
Mogi e a segunda etapa 
será a de São José. Com 
largada e chegada no Vale 
Sul Shopping, o corredor 
poderá escolher entre dois 
percursos, cinco quilôme-
tros e dez quilômetros, 
e ainda terá à disposição 
posto de hidratação a cada 
2 quilômetros, massagem, 
avaliação, teste de pisada 
e crioterapia (imersão dos 
membros inferiores em 
água gelada).
 O terceiro municí-
pio a receber a prova será 
Guaratinguetá no dia 16 
de outubro - que além das 
provas de 5 e 10 quilôme-
tros, também contará com 
a meia maratona Frei Gal-

vão (21 quilômetros); a 
quarta será em Caraguata-
tuba no dia 12 de novem-
bro e o quinto e último lo-
cal será em Taubaté no dia 
11 de dezembro.
 A etapa de São José 
dos Campos chega a sua 
décima edição em 2016, 
sendo uma das maiores e 
mais tradicionais provas 
da região.
Inscrições - As inscrições 
podem ser feitas exclusi-
vamente pelo site até dia 
10/09, e caso o número 
máximo de vagas seja 
atingido antes do término 
do período limite de cada 
etapa, as inscrições serão 
automaticamente encerra-
das.
A idade mínima para parti-
cipação na prova é 12 anos 
para a caminhada, 14 anos 
para a corrida de cinco qui-
lômetros e 18 anos para a 
corrida de dez quilômetros.  
 Os atletas menores 
de 18 anos poderão parti-
cipar da prova com autori-
zação por escrito com fir-
ma reconhecida do pai ou 
de um responsável legal.
Categoria -  

 A categoria PCD 
(Pessoas com Deficiência) 
também é um dos des-
taques do evento. Neste 
caso, as inscrições são gra-
tuitas, tanto para os atle-
tas, quanto para seus guias 
e devem ser feitas através 
do e-mail: inscricao@ava-
tarsports.com.br.
Para atletas com 60 anos 
ou mais, que comprova-
rem a idade por meio de 
documento de identifica-
ção no ato da retirada do 
kit do atleta, as inscrições 
serão realizadas com 50% 
de desconto.
 Entrega dos kits - 
A retirada dos kits deverá 
ser feita no dia 17/09, sá-
bado, das 10h às 18h30, 
na Mega Oscar Calçados 
do Vale Sul Shopping. Os 
moradores de outras cida-
des poderão retirar o kit 
de corrida no dia da prova, 
das 7h00 às 7h45, na are-
na do evento, localizada 
na Av. Andrômeda, 227.  
 O participante 
deve apresentar um docu-
mento de identidade e o 
comprovante original de 
inscrição.
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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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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

Mito ou verdade?
Bebidas alcoólicas
aceleram estágio

de hipotermia
 Ao contrário do 
que muita gente pensa, o 
consumo de bebidas alco-
ólicas não ajuda a aquecer 
o organismo no inverno. 
Muito pelo contrário! É, 
na verdade, um fator de 
risco ainda maior à saúde, 
capaz de acelerar o proces-
so de hipotermia, de acor-
do com a clínica geral do 
Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos, Ligia 
Brito.
 A especialista es-
clarece que, ao ingerir vi-
nho, vodca, uísque e desti-
lados em geral, há apenas 
o aquecimento do estôma-
go e intestino, ocasionan-
do uma falsa sensação de 
aumento da temperatura 
corporal. “A bebida quei-
ma as membranas mais 
sensíveis nestes órgãos, 
o que ocasiona esta sen-
sação. Se a pessoa estiver 
com estômago vazio, a 
queimação pode desenca-
dear até mesmo uma gas-
trite aguda”, esclarece.
Segundo Ligia Brito, não 
há mistério: quanto maior 
teor alcoólico ingerido, 
mais acelerado fica o me-
tabolismo, provocando a 
queda da temperatura do 

corpo. “O álcool faz com 
que os vasos sanguíneos 
se dilatem, provocando a 
queda da temperatura do 
corpo, o que contribui para 
o quadro de hipotermia”, 
complementa a médica. 
Nesta situação, o orga-
nismo se “autodefende”, 
tirando sangue das extre-
midades para levar às áre-
as mais nobres do corpo, 
como coração e cérebro. 
“Por isso, as mãos e os pés 
são sempre as partes mais 
frias”, explica.
Em casos de hipotermia, 
alguns sinais chamam a 
atenção, como tremores, 
ritmo respiratório mais 
lento que o normal, perda 
da coordenação motora, 
confusão metal, sonolên-
cia, pele fria e pálida e 
sensação de cansaço. Em 
situações mais graves, 
o paciente está sujeito a 
ataque cardíaco e falência 
múltipla de órgãos.
A clínica geral lembra 
ainda que, em casos apa-
rentes de hipotermia, é 
possível seguir alguns cui-
dados básicos. “A primeira 
medida é tentar aquecer a 
pessoa, retirando as rou-
pas frias e molhadas e en-

volve-la com cobertores 
ou bolsas de água quente.  
Em casos graves, deve 
ser acionado o serviço de 
emergência para uma me-
lhor detecção do quadro de 
saúde”, aconselha.
COMPLEXO HOSPITA-
LAR EDMUNDO VAS-
CONCELOS
Localizado ao lado do Par-
que do Ibirapuera, em São 
Paulo, o Complexo Hospi-
talar Edmundo Vasconce-
los atua em mais de 50 es-
pecialidades e conta com 
cerca de 1.400 médicos. 
Realiza aproximadamen-
te 12 mil procedimentos 
cirúrgicos, 13 mil inter-
nações, 230 mil consultas 
ambulatoriais, 145 mil 
atendimentos de Pronto-
Socorro e 1,45 milhão de 
exames por ano. Dentre os 
selos e certificações obti-
dos pela instituição, desta-
ca-se a Acreditação Hospi-
talar Nível 3 - Excelência 
em Gestão, concedida pela 
Organização Nacional 
de Acreditação (ONA) e 
o Prêmio Melhores Em-
presas para Trabalhar no 
Brasil, conquistado pelo 
quinto ano consecutivo em 
2015.

Ilhabela repara danos  
provocados pelo

vendaval de domingo
A Prefeitura de Ilhabela 
começou na segunda-fei-
ra (21/8) a recuperar os 
danos causados pelo ven-
daval e pela ressaca que 
atingiram o Litoral Pau-
lista no domingo (21/8).A 
Secretaria de Serviços 
Municipais organizou um 
mutirão para a limpeza das 
vias e retirada das árvores 
que caíram. A limpeza das 
praias também está sendo 
feita.
Algumas tábuas do píer do 
Cabaraú, na região sul da 
cidade se soltaram devido 

aos ventos e a força das 
águas.Elas foram recolo-
cadas na manhã de terça-
feira (23/8) e não houve 
perda de material.
No píer da Vila, um peque-
no deslocamento da passa-
rela e do flutuante foi cor-
rigido e colocado reforço 
na amarração com corren-
tes para melhor fixação.
Outros concertos estão na 
lista, como os reparos na 
ciclovia no trecho próxi-
mo a Fazenda do Engenho 
D’Água, os bloquetes nas 
proximidades da balsa re-

colocados e as lâmpadas 
das vias públicas que quei-
maram estão sendo troca-
das.
Durante o vendaval no 
domingo (21/8), a Defesa 
Civil do município rece-
beu alguns chamados, a 
maioria sobre quedas de 
árvores e fios de alta ten-
são. Uma família do bairro 
Água Branca teve o telha-
do da casa destruído após 
a queda de uma árvore e 
foi alojada na casa de pa-
rentes. Não foi registrado 
nenhum acidente grave.
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Programa EmpregaSP
oferece 183 oportunidades 

no Vale do Paraíba

Doze cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba estão com ofertas 
de empregos nesta sema-
na. O programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
comunica que disponibili-
zou 183 postos de trabalho 
nas áreas de comércio e 
serviços.
As cidades da região com 
vagas disponíveis são: 
Aparecida, Caçapava, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pindamo-
nhangaba, São José dos 
Campos, São Sebastião 
e Taubaté . Vale destacar 

que a relação de vagas está 
sujeita a alterações, seja 
pelo seu preenchimento 
quanto por decisão do em-
pregador.
Para ter acesso às vagas, 
o candidato deve acessar 
o site: www.empregasao-
paulo.sp.gov.br  criar lo-
gin, onde precisar criar 
uma senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (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.
O programa Emprega 
São Paulo/Mais Em-
prego atua como uma 
agência de empregos pú-
blica e gratuita, sendo   
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE).

Futebol feminino de
São José anuncia dois  

reforços para  
o segundo semestre

O São José Futebol Femi-
nino anunciou a contrata-
ção de dois reforços para 
o segundo semestre. Trata-
se da atacante Luize No-
vaes e da meia Rosana Au-
gusto que estão de volta ao 
time da região. Luize es-
treia na quarta em jogo da 
Copa do Brasil e Rosana 
se apresenta na sexta-fei-
ra. A atacante Luize come-
çou sua carreira no futebol 
em São José dos Campos, 
mas no futsal. Luize fez 
parte da equipe de campo 
da cidade de 2003 a 2006 
e depois de 2008 até 2012, 
conquistando títulos Re-
gionais, Abertos, Liberta-
dores e Paulista, inclusive 
com passagem pela Sele-
ção enquanto atuava pela 
equipe joseense. Passou 
as temporadas de 2013 e 
2014 no Centro Olímpico 

e as duas últimas no San-
tos, onde conquistou a ar-
tilharia do Paulistão 2015. 
“Comecei minha carreira 
no São José e tenho um 
enorme carinho por este 
clube e cidade, me sinto 
muito bem vestindo esta 
camisa novamente. Quero 
dar o meu máximo e aju-
dar o São José e se manter 
na elite do futebol femini-
no”, ressalta a atacante.
A meia Rosana chegou a 
ser anunciada pelo clube 
joseense em janeiro, mas 
recebeu logo em segui-
da uma proposta do Paris 
Saint-Germain e foi para o 
time francês. Rosana já jo-
gou pela seleção brasileira 
nos Jogos Olímpicos de 
2004, 2008 e 2012 e foi do 
São José em 2014, quando 
foi campeã da Libertado-
res e do Mundial de Clu-

bes.  “Estou feliz em retor-
nar ao time do São José, eu 
já tinha a ideia de retornar 
ao Brasil, e sem dúvida o 
São José sempre foi uma 
possibilidade, já que é um 
dos times que pode brigar 
pelo título. Espero mais 
uma vez contribuir para 
o sucesso do time”, disse 
Rosana.
Copa do Brasil
As Meninas da Águia es-
treiam nesta quarta-feira 
(24) pela Copa do Brasil 
fora de casa. Elas jogando 
contra o Intercap, na cida-
de de Paraíso do Tocantins 
(TO). O jogo de ida será 
às 20h15 no José Pereira 
Rêgo. Será a sexta partici-
pação do São José na com-
petição.
Equipe:
Goleiras: Andrea, Thais 
Helena, Vivi
Laterais: Ana Keyla, Ra-
quelzinha, Scarlett, Suel-
len, Yasmim
Zagueiras: Bagé, Flavi, 
Gislaine, Jujuba, Vivi de 
Martino
Volantes: Baiana, Camila, 
Isa, Peçanha
Meias: Bebel, Pamela, 
Rita Bove, Raquel Ra-
bello, Rosana
Atacantes: Alanna, Car-
linha, Glaucia, Ludmila, 
Luize, Michele Carioca

CATI e Secretaria de
Meio Ambiente trazem

para São Bento o
Sistema Campo Limpo

Atenção produtor ru-
ral: agora será mais 
fácil se desfazer das  
embalagens dos produtos 
agrotóxicos.

Nos dias 25 e 26 de agos-
to (quinta e sexta-fei-
ra) haverá a Coleta Iti-
nerante no Núcleo de  
Produção de Mudas da 

CATI, sendo das 8h às 
16h30 no dia 25 e das 8h 
às 11h no dia 26.
Aproveite esta oportunida-
de!

25 de Agosto
Anversário de

Redenção da Serra

História: Uma pequena cida-
de localizada no interior do 
estado de São Paulo, rodeada 
por montanhas e banhada por 
um imenso reservatório, com 
o clima a menos, se tornou 
fato marcante na história do 
Brasil. Redenção da Serra é 
um município típico de in-
terior, uma área de 309 km², 
com 3.873 mil habitantes se-
gundo o censo realizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início do 
século XIX, quando ocorreu 
o esgotamento do ouro no 
estado de Minas Gerais e a 
econômia se deslocou para 
o Vale do Paraíba com a ex-
pansão cafeeira, o que pro-
porcionou o aparecimento 
de novos núcleos de povoa-
mento. O capitão-mor Fran-
cisco Ferraz de Araújo, sua 
esposa Francisca Galvão de 
França e um grupo de escra-
vos foram incumbidos pelo 
governador da Província de 
São Paulo para desbravar no-

vas terras. Quando o grupo 
chegou a nove quilômetros 
do Rio Paraitinga um dos es-
cravos faleceu, e neste local 
foi construída uma cruz de 
madeira. A qual mais tarde 
surgiu uma capela e ao seu 
redor um povoado que foi 
nomeado de Paiolinho, nome 
originário das plantações de 
linho que havia no local, e 
essas fibras eram guardadas 
em um paiol (paiol+linho). 
O lugarejo foi crescendo e 
se desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi ele-
vado à categoria de Paz se-
gundo a Lei Provincial nº 3. 
Após 17 anos com a expan-
são agrícola levou Paiolinho 
à categoria de Município 
com o nome de Redempção, 
segundo a Lei Provincial nº 
33, de 8 de maio de 1877.  
Redempção passou de existir 
e recebeu o nome de Reden-
ção da Serra devido a ser a 
primeira cidade do estado 

de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes do 
dia 13 de maio de 1888, que 
foi sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi noticia-
do pelo jornal Diário Pau-
lista de Taubaté na edição 
de 17 de fevereiro de 1888. 
“O movimento libertador 
caminha veloz no norte de 
São Paulo, fazendo-nos crer 
que, em prazo muito curto 
esta grande zona terá repe-
lido os últimos fragmentos 
da nefasta escravidão que 
ainda tolhem, ainda compri-
mem a sua artéria de vida, 
privando- nos de sorver, 
desde já, em longos tragos, 
o nosso ambiente salutar da 
liberdade. A libérrima Villa 
de Redempção, filiada ao 
nosso município pelos tra-
ços de origem e parentesco, 
acaba gloriosamente de jus-
tificar o seu título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e rural.
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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.

Vacina contra dengue 
está disponível em

clínicas particulares
da região

A vacina contra a dengue 
já está disponíveis em di-
versas clínicas particulares 
de São José dos Campos e 
região. A Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária) liberou recente-
mente a Dengvaxia®, que 
atua na prevenção da den-
gue pelos sorotipos 1,2,3, 
e 4.
Segundo a Anvisa, as do-
ses devem chegar as clíni-
cas por R$ 138 a unidade. 
Se os estabelecimentos 
conseguiram comprovar 
custos extras com aplica-
ção e armazenamento da 
vacina, o preço pode ser 
maior. Caso o consumidor 
julgue o valor abusivo, a 
Anvisa aconselha procurar 
o Procon de sua cidade.
A vacina é indicada para 
pessoas dos 9 aos 45 
anos que moram em áre-

as em que há casos de 
dengue. São aplicadas 
três doses com interva-
los de seis meses para 
a imunização completa.  
“A partir da primeira dose 
o corpo começa a criar an-
ticorpos contra a dengue, 
mas a pessoa só deve se 
considerar imunizada a 
partir da terceira dose”, 
explica Vanessa Almeida, 
enfermeira do Centro de 
Vacinas do Hospital Pró 
Infância.
De acordo com o fabri-
cante, a proteção da vaci-
na é de 93% contra casos 
graves da doença e eficá-
cia global de 66% contra 
todos os tipos de vírus 
da dengue. A imunização 
pode reduzir em 80% as 
internações. Porém, vale 
destacar que a vacina não 
protege contra os vírus 

Chikungunya e Zika.
Contraindicações - A 
vacina é contraindica-
da para uso por pessoas 
que são alérgicas (hi-
persensíveis) aos prin-
cípios ativos ou qual-
quer outro ingrediente da  
Dengvaxia® e por pes-
soas que desenvolveram 
uma reação alérgica após 
a administração prévia da 
vacina. Além de mulheres 
grávidas ou que estejam 
amamentando, pessoas 
com deficiência imuno-
lógica que comprometa a 
imunidade mediada por 
célula, pacientes que rece-
bam terapia imunossupres-
soras e pessoas com HIV.   
Os sinais de uma reação 
alérgica podem incluir ur-
ticária, encurtamento da 
respiração e inchaço do 
rosto e da língua.


