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A GAzetA dos Municípios

25ª EESCON em Campos do Jordão
 Nos próximos dias 
24, 25 e 26 de agosto ocor-
re, em Campos do Jordão, 
o 25ª EESCON, Encontro 
de Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado de 
São Paulo. O evento é o 
maior do segmento em-
preendedor contábil do 
estado, e o segundo maior 
do Brasil. Justamente por 
isso a Omiexperience não 
poderia ficar de fora. Esse 
ano, eles levarão ao evento 
o conceito de contabilida-
de digital proporcionado 
pelo seu software ERP, o 
Omie. O modelo de ne-
gócio é tão revolucionário 
que a empresa já atingiu a 
marca de crescimento de 
quase 500%.
 O evento, que já 
está em sua 25ª edição 
é realizado a cada dois 
anos pelo SESCON-SP, 
Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contá-
beis e das Empresas de  

Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo, e 
terá como tema “Interagir 
para Evoluir”. Lá estarão 
reunidos empreendedores 
e gestores do setor de todo 
o Estado e até de outras re-
giões do País para a troca 
de experiências, participa-
ção em debates e painéis 
sobre assuntos técnicos, 
de gestão e motivacionais.  
 Além disso, have-
rá uma Feira de Negócios, 
com diversos estandes de 
instituições e empresas de 
vários segmentos ligados 
à atividade contábil, com 
demonstrações e comer-
cialização de produtos e 
serviços.
 A Omiexperien-
ce irá levar três novida-
des ao evento: o Omie.
Fit, solução ERP gratuita 
da marca, o Emissor Gra-
tuito com Certificado e a 
Antecipação de Recebí-

veis. “Esses três produ-
tos estão aliados ao Omie 
para divulgar nosso con-
ceito de Contabilidade 
Digital, que acreditamos  
representa o futuro dos 
escritórios de contabilida-
de”, conta Marcelo Lom-
bardo, CEO da Omiexpe-
rience.
 A Contabilidade 
Digital surgiu da soma 
entre o melhor das ferra-
mentas de contabilidade 
online, com o melhor da 
contabilidade tradicional, 
proporcionado pelo Omie.  
 “A ideia é mostrar 
que a tecnologia se alia ao 
contador, trazendo a fa-
cilidade da contabilidade  
online, junto com o am-
paro e suporte dos profis-
sionais de contabilidade”, 
complementa Lombardo.
 O evento ocorre-
rá no Convention Center, 
com inscrições via site ou 
no local.

Corrida eleitoral em 
Taubaté tem 389  
candidatos para  

cargo de vereador

ACIT realiza curso de 
Visual Merchandising

 Taubaté tem 389 
candidatos inscritos em 
27 partidos diferentes em 
busca de vagas na Câma-
ra de Vereadores. Entre os 
concorrentes, 17 dos 19 
vereadores com mandato 
vigente vão tentar a ree-
leição em outubro - duas 
vereadoras não concorrem 
ao legislativo porque são 
candidatas ao Bom Conse-
lho.
 Tentam a reelei-
ção os vereadores Alexan-
dre Vilela (PTB), Bilili 
(PSDB), Douglas Carbone 
(PC do B), Luizinho da 
Farmácia (PROS), Car-
los Peixoto (PTB), Jefer-
son Campos (PV), Diego 
Fonseca (PSDB), Graça 
(PSD), João Vidal (PSB), 
Joffre Neto (PSB), Gore-

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT), em parceria com 
o Sebrae, realiza nos dias 
30 e 31 de agosto, o cur-
so oferecido pelo Projeto 
Empreende: Oficina de Vi-
sual Merchandising. 
O curso faz parte de uma 
sequência realizada pela 
ACIT para atender as di-
versas áreas de atuação 
empresarial. Uma opor-

te (DEM), Noilton (PPS), 
Nunes Coelho (PRB), 
Neneca (PDT), Digão 
(PSDB) e Salvador (PRB), 
além de Rodson Lima 
Júnior (PV), suplente de 
Paulo Miranda que ocupa 
a cadeira desde o último 
mês após o então presi-
dente da Câmara assumir 
o Executivo.
 Dos concorrentes, 
apenas seis tentam a ree-
leição pela primeira vez. 
A maioria ocupa o cargo 
desde 2005. As vereadoras 
Pollyana Gama (PPS) e 
Vera Saba (PMB) não es-
tão na lista porque concor-
rem ao cargo de prefeita 
pelos respectivos partidos.
O cadastro terminou na úl-
tima segunda-feira (15) no 
Tribunal Superior Eleito-

tunidade de capacitação 
que a ACIT oferece aos 
associados, sempre com 
foco na consolidação do 
comércio local, prestação 
de serviços e indústria, 
buscando excelência em 
seus produtos para manter 
a cidade como referência 
na região e fazer com que 
a economia local seja for-
talecida.
As inscrições podem ser 

ral (TSE), mas as candida-
turas ainda aguardam jul-
gamento do juiz eleitoral 
para serem aprovadas.
Números
 Em Taubaté, a cor-
rida eleitoral para o cargo 
de vereador será acirrada. 
Serão 20 candidatos por 
cadeira. A proporção é de 
um candidato para cada 
grupo de 776 pessoas. O 
partido com o maior nú-
mero de candidatos na ci-
dade são o PV e o PSDC, 
ambos com 29 candidatos 
inscritos.
 O número de ve-
readores que representa 
a cidade no legislativo é 
designado pelo número de 
habitantes, cerca de 308 
mil pessoas e 222,7 mil 
eleitores aptos a votar.

feitas até segunda-feira, 
29 de agosto, pelo email 
cursos.acit@taubate.com.
br ou pelo telefone (12) 
2125-8201 e as vagas são 
limitadas. Associados 
ACIT tem desconto e faci-
lidades no pagamento. 
Os cursos têm carga horá-
ria de 8 horas e acontecem 
no auditório da Associa-
ção dias 30 e 31 de agosto 
das 08h às 12h.

Via Vale recebe
primeiro campeonato 
de League of Legends  

da cidade

Animação, adrenalina e 
muitos games! Pela pri-
meira vez na cidade, o 
Campeonato League of 
Legends promete agitar o 
final de semana de quem 
estiver em Taubaté. Nesta 
sexta, sábado e domingo, 
(26, 27 e 28 de agosto), 
gamers estarão reunidos 
no Via Vale Garden Sho-
pping para partidas eletri-
zantes.
 O campeonato reúne jo-
gadores de 14 a 25 anos 
de idade, sempre em times 
para batalhas com muita 
estratégia. As partidas se-
rão transmitidas em telões 
para o público acompa-
nhar as jogadas. Um fur-
gão Gamer também pro-
mete agitar o campeonato: 
os visitantes do evento 
poderão conhecer detalhes 

de jogos dentro de um veí-
culo, que ficará estaciona-
do na portaria que dá aces-
so ao Walmart. O evento é 
aberto ao público e contará 
com sorteio de brindes. Na 
sexta-feira, as atividades 
têm início às 17h, já no 
sábado e no domingo às 
11h, na Praça de Eventos 
do Garden.
 Sobre o jogo
League of Legends (LoL) 
é um jogo eletrônico do 
gênero multiplayer online 
battle arena desenvolvi-
do e publicado pela Riot 
Games e é um jogo free-
to-play.
Em League of Legends, 
os jogadores assumem 
o papel de invocadores, 
controlando campeões 
com habilidades únicas e 
que lutam com seu time 

contra outros invocado-
res ou campeões contro-
lados pelo computador. 
No modo mais popular do 
jogo, o objetivo de cada 
time é destruir o “nexus” 
da equipe adversária, uma 
construção localizada na 
base e que é protegida por 
outras estruturas. Cada 
jogo de League of Le-
gends é distinto, pois os 
campeões sempre come-
çam fracos e progridem 
através da acumulação de 
ouro e da experiência ao 
longo da partida.
 SERVIÇO
Campeonato de League of 
LegendsDATAS: 26, 27 e 
28 de agosto HORÁRIOS: 
26/08 às 17h, 27 e 28/8 às 
11h.
LOCAL: Praça de Even-
tos.
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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

Não nos situamos no reino 
das nuvens

*Paiva Netto
 A distorção do 
pensamento a respeito do 
abrangente significado da 
Caridade tem produzido 
grande prejuízo à socie-
dade. É preciso, em defi-
nitivo, entendermos que, 
no mais amplo sentido, o 
Mandamento Sublime da 
sobrevivência pessoal e 
coletiva é a Caridade. Ela 
não se restringe ao simples 
ato de dar o pão. Expande-
se por todos os estratos da 
atuação criativa espiritual
-humana, nos quais aguar-
da o convite da Alma para 
nela manifestar-se.
Philipp Melanchthon 
(1497-1560), o respeitado 
teólogo e educador ale-
mão, que liderou o lute-
ranismo após a morte de 
Martinho Lutero (1483-
1546), colocou-se do lado 
dos que preferem servir:  
 “Nas coisas neces-
sárias, unidade; nas coisas 
incertas, liberdade; em to-
das as coisas, a caridade”.
Ensinava o Apóstolo Pau-
lo, em sua Primeira Carta 
aos Coríntios, 13:13, que, 
das três virtudes teolo-
gais (Fé, Esperança e Ca-
ridade), a maior delas é a 
Caridade, que, como não 
nos cansamos de repetir, 
é sinônimo de Amor. Du-
vida?! Basta consultar um 
bom dicionário.
Há, igualmente, os que 
acreditam ser a Caridade 
a ação de fracos, fuga dos 
que não desejam a solução 
definitiva para os proble-
mas sociais... Só que as 
propostas que, por tanto 
tempo, vêm apresentando 
não resolveram as aflições 
do mundo. É que tudo 
deve começar pelo ser hu-
mano com o seu Espírito 
Eterno, o alvo da Carida-
de, que não é o refúgio de 
sonhadores ou proposta 
escapista de gente acomo-
dada. Pelo contrário, tê-la 
como decisão de vida, de 
atividade promotora de 
transformações profundas 
na sociedade, a partir do 
sentimento de cada cria-

tura, exige determinação, 
caráter e coragem. Como 
demonstra o famoso ora-
dor da Antiguidade, De-
móstenes (384-322 a.C.), 
ao afirmar: “Não podes 
ter um espírito generoso 
e valente, se tua conduta 
é mesquinha e covarde: 
pois quaisquer que sejam 
as ações de um homem, tal 
será o seu espírito”.
Indigentes da Fé e da Ca-
ridade
 Nestes tempos de 
mundialização, em que 
muitas fronteiras caem 
preferentemente sobre as 
cabeças das populações 
mais pobres, o povo pro-
cura um rumo seguro para 
a existência, regida por 
forças discrepantes. Nem 
sempre é o melhor de todos 
o destino que lhe ofere-
cem. E a história se repete 
no somatório de enganos 
que podem desembocar 
num movimento incontro-
lável de massas. As nações 
também vomitam. O que 
já vêm ocorrendo. E como 
será necessária a Caridade 
de Deus nos corações! E, 
nesses tempos de penúria e 
delírio, muitos reconhece-
rão o inestimável valor es-
tratégico dela. Porque não 
haverá Sociedade Solidá-
ria, e, possivelmente, com 
o tempo, o próprio plane-
ta como o conhecemos, 
senão a compreendermos 
como um Plano Divino 
para que haja sobreviven-
tes à avidez humana.
Por falar em Deus, bem 
apropriado para o texto 
esta máxima de Mary Al-
cott Brandon: “Existe uma 
força que dirige o Univer-
so. O nome que dermos a 
ela é secundário”.
Pobre é quem ignora a per-
feita Lei de Fraternidade e 
de Justiça, aquele que se 
esquece do Criador e de 
Suas criaturas. Palavras 
de Eliú, Livro de Jó, 34:11 
e 12: “Deus retribui ao  
homem segundo as 
suas obras e faz que 
a cada um toque se-
gundo o seu caminho.  

 Na verdade, Deus 
não procede maliciosa-
mente; nem o Todo-Pode-
roso perverte o juízo”.
Por intermédio da psico-
grafia de Chico Xavier 
(1910-2002), o famoso 
médium espírita de Ube-
raba/MG, Cornélio Pires 
(1884-1958), jornalista, 
poeta e um dos maiores 
divulgadores do folclore 
brasileiro, deixou regis-
trado, no livro Conversa 
firme, esta sugestiva qua-
drinha:
 “Sociedades e gru-
pos
São destinados ao Bem,
Deus não cria mal nenhum
Nem cativeiro a ninguém”.
Fraternidade é a Lei. Ética, 
a sua disciplina. Justiça, a 
sua aplicação. Ninguém 
mais infeliz do que o indi-
gente da Fé e da Caridade. 
Quem é verdadeiramen-
te rico? Aquele que ama. 
Como sábio e afortunado 
é o que da mesma forma 
se comporta, promovendo 
o bem-estar da sociedade. 
É o caso do filósofo, médi-
co e musicólogo, intérpre-
te de Bach (1685-1750), 
Albert Schweitzer (1875-
1965), que por mais de 
50 anos cuidou dos doen-
tes em Lambarene, antiga 
África Equatorial France-
sa. Dizia ele: “O exemplo 
não é a principal coisa na 
vida: é a única coisa”.
O conhecido missionário, 
que também foi Prêmio 
Nobel da Paz de 1952, 
era tido por Albert Eins-
tein (1879-1955) como 
“o maior homem vivo” de 
sua época. Gandhi (1869-
1948) já havia sido assas-
sinado.
 Por termos con-
fiança no ideal da Boa 
Vontade, persistiremos 
até alcançarmos a concre-
tização da Economia da 
Solidariedade Espiritu-
al e Humana, firmada no  
Novo Mandamento de Je-
sus, parte integrante da Es-
tratégia da Sobrevivência, 
conforme publiquei em 
1986, na Folha de S.Paulo.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 48, Termo nº 6365
Faço saber que pretendem se casar THIAGO LEONEL DA SILVA e ANA CLAUDIA DOS 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de outubro 
de 1992, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua 
Dezoito, nº 160, Jardim Alberto Ronconi, nesta cidade, filho de JOÃO ENES DA SILVA, fa-
lecido em Taubaté/SP na data de 28 de fevereiro de 2014 e de NADIR LEONEL DA SILVA, 
de 58 anos, nascida na data de 25 de março de 1958, residente e domiciliada Tremembé/SP, 
natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 7 de novem-
bro de 1992, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de JOSÉ MARCIO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na 
data de 12 de agosto de 2010 e de MARIA CLEUSA FERREIRA DE SOUZA, de 44 anos, 
nascida na data de 2 de março de 1972, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de 
Monteiro Lobato/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. 

Senado começa a
julgar processo de

impeachment de Dilma 
nesta semana

O Senado começa nesta 
quinta-feira (25), às 9h, o 
julgamento do processo de 
impeachment da presiden-
te afastada Dilma Rouseff, 
que é julgada por acusação 
de cometer crime de res-
ponsabilidade por editar 
decretos de suplementação 
orçamentária e por tomar 
empréstimo de instituição 
comandada pela União.
O julgamento começa com 
o depoimento de duas tes-
temunhas indicada pela 
acusação: o procurador 
do Ministérios Público 
no Tribunal de Contas da 
União (TCU),  Júlio Mar-
celo de Oliveira, e o audi-
tor do TCU Antônio Car-
los Costa D’Ávila.
Depois serão ouvidas duas 
das seis testemunhas in-
clusas pela defesa e na 
sexta-feira (26), as outras 
quatro restantes. A defesa 
de Dilma convocou para 
depoimentos o ex-minis-
tro da Fazenda Nelson 
Barbosa, o economista 
Luiz Gonzaga Belluzzo, a 
ex-secretária de Orçamen-

to Federal Esther Dweck, 
o ex-secretário executivo 
do Ministério da Educa-
ção Luiz Cláudio Costa, 
o professor de direito da 
Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (Uerj)  
Ricardo Lodi Ribeiro e 
o professor de direito da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) Ge-
raldo Prado.
Os senadores poderão fa-
zer perguntas à vontade 
para as testemunhas, po-
rém os líderes da base alia-
da do presidente interino 
Michel Temer já orienta-
ram os demais parlamen-
tares a evitar perguntas 
repetidas e a dar preferên-
cia para as lideranças par-
tidárias, para agilizar os 
depoimentos.
O depoimento de Dilma 
Rousseff acontecerá na se-
gunda-feira (29), a partir 
das 9h. Ela terá 30 minutos 
para falar livremente em 
sua defesa e depois ficará à 
disposição para responder 
perguntas dos senadores.
Depois do depoimento de 

Dilma, começará o debate 
entre defesa e acusação. 
Os advogados de acusa-
ção e defesa terão um hora 
e 30 minutos para falar, 
pode haver réplica e trépli-
ca de uma hora casa.
Na terça-feira (30), os se-
nadores começam a discu-
tir se Dilma praticou crime 
de responsabilidade. Cada 
um dos inscritos terá 10 
minutos para falar, sem di-
reito a prorrogação.
E por fim, o presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewa-
ndowski, questionará os 
parlamentares se a presi-
denta afastada cometeu 
crime de responsabilidade. 
Dois senadores favoráveis 
e dois contrários farão en-
caminhamentos por cinco 
minutos cada e o painel 
será aberto para a votação. 
A expectativa é que o re-
sultado seja divulgado na 
noite de terça, mas o jul-
gamento pode se prolon-
gar até quarta (31).
* Com informações de 
Agência Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°039/2016 – Objeto: Registro de Preços para contra-
tação de empresa para prestação de serviço de show pirotécnico com material incluso e 
fornecimento de fogos de artifício. Data da realização: 12/09/2016 às 10:00hs. Local da 
realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. 
Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°041/2016 – Exclusiva para Micro Empresa e Em-
presa de Pequeno Porte - Objeto: Registro de Preços para aquisição de fralda geriátrica 
e infantil. Data da realização: 13/09/2016 às 10:00hs. Local da realização: P.M.S.L.P., 
Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.
saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Concorrência Pública N°001/2016 – Proc. Adm. Munic. N° 
216/2016. Objeto: Concessão do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros por ôni-
bus, Conforme Lei Municipal nº 1.793 de 19/07/2016. Data da realização: 30/09/2016 
– entrega dos envelopes até às 10:00hs no setor de Protocolos, abertura da sessão às 
10:30 hs. Local da entrega dos envelopes e realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br.
    

Aviso de Suspensão de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a Suspensão 
do Pregão nº 40/2016 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de leite modificado, 
dieta e suprimento alimentar, tendo em vista impugnação ao Edital - São Luiz do Parai-
tinga, 26 de agosto de 2016 – André L. A. Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº065/2016 - Proc. Adm. Nº226/2016 - Objeto: Contra-
tação de show musical do grupo de música regional “Clube do Choro Waldir Azevedo” 
para apresentação nos dias 06 e 13/08 às 13h no Mercado Municipal na 5ª Festa da Co-
zinha Caipira- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: 
LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURUCY 21443215821 - CNPJ: 20.082.653/0001-74 
- Valor: R$ 1.880,00 - Data: 03/08/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº066/2016 – Proc. Adm. Nº227/2016 - Objeto: Con-
tratação do show musical do grupo “Lume de Paraitinga” para apresentação no dia 
07/08/2016 às 15h na 5ª Festa da Cozinha Caipira- Contratante: Prefeitura Munic. 
de São Luiz do Paraitinga - Contratada: LACILDO APARECIDO DOS SANTOS 
28840767860 - CNPJ: 97.524.086/0001-93 - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 03/08/2016 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº067/2016 – Proc. Adm. Nº229/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical da banda “Orgulho Caipira” para apresentação no dia 14/08/2016 
às 15h00 no Mercado Municipal, no evento “5ª Festa da Cozinha Caipira” - Contratante: 
Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: PAULO BARONI JUNIOR 
03208962851 - CNPJ: 13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 12/08/2016 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº068/2016 – Proc. Adm. Nº231/2016 - Objeto: Con-
tratação do show musical da dupla “Chiquinho e Pacheco” para apresentação no dia 
13/08/2016 às 13h no evento “5ª Festa da Cozinha Caipira” - Contratante: Prefeitura Mu-
nic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: PAULO BARONI JUNIOR 03208962851 
- CNPJ: 13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 800,00 - Data: 12/08/2016 - Base Legal: Art. 
25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº069/2016 - Proc. Adm. Nº233/2016 - Objeto: Con-
tratação do cantor gospel “Eliezer de Tarsis” para realização de show no 5º Encon-
tro Gospel no dia 26/08/2016 às 21h30 - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz 
do Paraitinga - Contratada: ELIEZER DE TARSIS TOMAZ 34539985884 - CNPJ: 
23.182.698/0001-09- Valor: R$ 5.420,00 - Data: 15/08/2016 - Base Legal: Art. 25, In-
ciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº070/2016 - Proc. Adm. Nº236/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical de Camilo Frade e banda para a Festa de São Luiz de Tolosa no 
dia 20/08/2016 às 21h00- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - 
Contratada: VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME - CNPJ: 13.214.279/0001-
58- Valor: R$ 1.900,00 - Data: 18/08/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº071/2016 - Proc. Adm. Nº237/2016 - Objeto: Con-
tratação do show musical do Trio Inhengatú para a Festa de São Luiz de Tolosa no dia 
19/08/2016 às 22h00 - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Con-
tratada: AMANDA CURSINO DOS SANTOS 39865113856 - CNPJ: 20.097.284/0001-
93- Valor: R$ 600,00 - Data: 18/08/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação nº072/2016 - Proc. Adm. Nº238/2016 - Objeto: Cons-
titui objeto do presente, a contratação da Banda Confrete para apresentação no dia 
27/08/2016 às 22h00 no 4º Encontro “ Cultura Popular Viva - Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: RONAN HENRIQUE SANTOS DIAS 
29475052801  – CNPJ: 13.074.933/0001-75- Valor: R$ 4.200,00 - Data: 24/08/2016 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93
Extrato de Inexig. de Licitação Nº073/2016 - Proc. Adm. Nº240/2016 - Objeto: Contra-
tação do show musical do Trio Paraitinga, para apresentação no 4º Encontro “Cultura 
Popular Viva” no dia 27/08/2016 às 22h00 - Contratante: Prefeitura Munic. de São 
Luiz do Paraitinga - Contratada: AMANDA CURSINO DOS SANTOS 39865113856 - 
CNPJ: 20.097.284/0001-93- Valor: R$ 900,00 - Data: 24/08/2016 - Base Legal: Art. 25, 
Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº074/2016 - Proc. Adm. Nº241/2016 - Objeto: Contra-
tação de show musical da Banda Sozo para apresentação no 5º Encontro Gospel no dia 
27/08 às 22h00 - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: 
BIG WAVE MEDIA LTDA-ME - CNPJ: 17.079.085/0001-48 - Valor: R$ 8.000,00 - 
Data: 24/08/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
Extrato de Inexig. de Licitação Nº075/2016 - Proc. Adm. Nº242/2016 - Objeto: Contra-
tação de show musical do cantor Wesley Ros para apresentação no 5º Encontro Gospel 
no dia 25/08 às 22h00 - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - 
Contratada: JEFERSON ROCHA NETO-ME - CNPJ: 20.936.239/0001-85 - Valor: R$ 
6.000,00 - Data: 24/08/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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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.

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.

Preços de alimentos  
podem subir por  

concorrência
O governo federal anun-
ciou nesta semana, um pla-
no para desburocratização 
do agronegócio. Lançado 
no Palácio do Planalto 
para reduzir a burocracia 
e dar mais condições para 
o agronegócio conquis-
tar mercado no exterior, 
o Plano Agro + prevê me-
didas como a facilitação 
de inspeções em portos, 
regras mais simples para 
a rotulagem de produtos 
de origem animal e para a 
certificação fitossanitária, 
e até o aumento da tem-
peratura estipulada para 
o congelamento de carne 
suína, o que pode levar a 
uma redução dos gastos 
com energia.
Na oportunidade, a equipe 
reconheceu que em caso 

de uma eventual demanda 
externa por produtos brasi-
leiros, as mercadorias po-
derão ficar mais caras para 
o consumidor no mercado 
interno.  O ministro apos-
ta que os reflexos de uma 
maior participação dos 
produtos brasileiros no 
mercado internacional po-
dem incluir a alta do preço 
desses produtos nos super-
mercados brasileiros. A 
carne, por exemplo, pode 
subir de preço em conse-
quência da recente abertu-
ra do mercado dos Estados 
Unidos para o comércio 
do produto in natura.

Apesar do risco, no en-
tanto, o ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Blairo Maggi, 

disse que esse efeito seria 
menos danoso para a eco-
nomia. Segundo ele, seria 
mais danoso se surgisse 
uma inflação pela falta de 
produtos que o país pode 
enfrentar caso não elimine 
dificuldades no setor agro-
pecuário.
Trocar carne por frango
Segundo o ministro, “a 
política já demonstrou que 
controle de preços não é 
um bom caminho para a 
sociedade andar”. Mag-
gi, no entanto, diz que há 
outras saídas para o consu-
midor se esquivar de even-
tuais aumentos. “Se subir 
o preço da carne bovina, 
temos frango e suínos 
para fazer substituições. É 
nesse caminho que vamos 
deixar o mercado andar.”

5 dicas para quem quer  
colorir os cabelos

Cuidados antes de realizar 
o procedimento são essen-
ciais para que a pigmenta-
ção não seja prejudicada
Muitas pessoas conhecem 
os cuidados necessários 
com os cabelos depois de 
realizar a coloração, como 
evitar a exposição intensa 
ao sol e prezar pela manu-
tenção da cor e saúde. En-
tretanto, também existem 
algumas ações para quem 
ainda vai colorir os fios.
Realizar tratamentos e cui-
dados pré-coloração são 
importantes para que pig-
mentos e corantes não tra-
gam tantos danos aos fios. 
O hairstyle e embaixador 
da iCabelos, Gil Prando, 
dá algumas dicas. Confira!
1. Saúde dos fios
O primeiro ponto a con-
siderar antes de colorir os 
cabelos é a saúde dos fios. 
Caso eles estejam sem 
vida, secos, porosos ou 
com déficit de nutrientes 
e vitaminas, corre o risco 
dos pigmentos não atin-
girem a cor desejada. Por 
isso, é sempre importante 
mantê-los hidratados.
“Pelo menos uma vez por 
semana é preciso fazer 
hidratação em casa com 
produtos que sejam enri-
quecidos com manteiga 
de karité, óleo de argan ou 
outros componentes natu-
rais e vitamínicos”, expli-
ca o profissional. Caso os 
fios estejam fracos, o ideal 
é investir em produtos de 
reestruturação, preparando
-os para receber a cor.
2. Procedimentos quími-
cos
Se você pretende realizar 
mais de um procedimen-
to químico intenso, uma 
progressiva, por exemplo, 
é preciso ficar atento. O 

mais indicado é que seja 
realizado um ou outro 
método, pois os dois são 
agressivos e podem causar 
danos à estrutura dos cabe-
los.
“Caso isso não seja pos-
sível, a opção ideal é rea-
lizar a coloração antes do 
tratamento. Isso porque 
depois de receber um quí-
mico mais forte, os fios 
demoram para pegar cor 
novamente, portanto o 
descolorante ou a tintura 
terão de ficar mais tempo 
agindo. O resultado, por-
tanto, são cabelos muito 
mais danificados e resse-
cados”, explica Prando.
3. Alternativas
É interessante pesqui-
sar sobre tinturas menos 
agressivas, principalmente 
se a ideia é tingir em casa. 
“Os produtos que não têm 
amônia são melhores, já 
que agridem menos os 
cabelos e o couro cabe-
ludo”, afirma Gil Prando. 
Os tonalizantes, apesar de 
terem uma ação mais dis-
creta, também são indica-
dos para quem quer fazer 
a manutenção da cor, pois 
são químicos menos con-
centrados, lembrando que 
tonalizantes não têm po-
der de clarear, sendo ideal 
para cobrir os primeiros 
fios brancos 
4. Tratamento completo
Realizar o tratamento 
completo é a melhor es-
colha. Antes de começar o 
procedimento, vale a pena 
ler o passo a passo e se há 
recomendações para utili-
zar outros produtos antes 
ou depois de aplicar a tin-
tura. Essas informações, 
normalmente, estão explí-
citas na própria embala-
gem.

Além de respeitar a quan-
tidade recomendada do 
produto, o ideal é seguir o 
passo a passo corretamen-
te, respeitando sempre o 
tempo descrito pelo fabri-
cante,  “Economizar tinta 
para danificar menos os 
fios ou abusar na quantida-
de a fim de garantir maior 
pigmentação são dois er-
ros comuns, principalmen-
te de quem faz o procedi-
mento em casa”,explica o 
embaixador da iCabelos.
5. Profissional
A escolha do salão e do 
profissional devem ser fei-
tas com cautela. “Muitas 
pessoas decidem pela co-
loração e escolhem um lo-
cal no impulso, porém isso 
pode causar um resultado 
diferente do imaginado”, 
explica o hairstyle. 
Uma pessoa qualificada e 
de confiança sabe como 
lidar com os cabelos e es-
colher os produtos e a cor 
mais indicados para cada 
tom de pele, estilo pessoal 
e que respeite a estrutura 
dos fios.
“Muitos profissionais não 
se incomodam em falar 
a cor que utilizou, e você 
poderá fazer o retoque de 
raiz em casa, facilitando 
o cuidado pós coloração”, 
comenta Prando.
Sobre a iCabelos
A iCabelos é um e-com-
merce especializado em 
soluções personalizadas 
para cada tipo de cabelo. 
Lançada em 2015, o site 
tem o objetivo de facilitar 
a vida da mulher para qual-
quer questão relacionada a 
cabelos, respeitando suas 
escolhas e valorizando sua 
liberdade.
Site: www.icabelos.com.
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