
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXV 27-28-29-08-2016 DE AGOSTO DE 2016  EDIÇÃO: 1792 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

 As faixas de se-
gurança para pedestres 
pintadas em Tremembé, 
de uma forma geral estão 
com a pintura desgastada a 
ponto de  não serem vistas. 

 São vários os pon-
tos comerciais vazios na 
cidade. Não bastasse a 
crise na economia a ci-
dade tem alto índice de 
criminalidade face aos 
constantes furtos e assal-
tos. Nos últimos tempos 
não houve decréscimo 
nas ocorrências de furtos, 
muito pelo contrário o que 
houve foi aumento, e o 
que é pior, marginais estão 
agindo com violência para 

O material aplicado foi de 
péssima qualidade e pro-
vavelmente não vão durar 
até o mês de outubro. Para 
que seja resolvido o pro-
blema o serviço deverá ser 

atingir seus propósitos.  
A violência chega a tal 
ponto que empresários 
estão evitando trabalhar 
com valores em espé-
cie, com isso fica difícil 
para o cidadão honrar 
seus compromissos,  
porque  cada vez mais 
encontra dificuldades em 
achar um local para sal-
dar suas dividas, tendo 
muitas vezes que esperar 
por longas filas em pou-

feito novamente, mas se 
espera que com material 
adequado e com maior du-
rabilidade, enquanto isso 
os pedestres continuarão 
em risco.

cos estabelecimentos que 
ainda recebem contas.  
Quanto as  providên-
cias que poderiam ser 
tomadas pelas autori-
dades não há qualquer 
notícia fazendo supor 
que sejam consideradas 
como de menor interesse.  
A loja Bem Hur assim 
como foram obrigadas a 
sair da cidade temendo 
novos assaltos e com isso 
quem perde é a cidade.

Segurança  prejudicada
em Tremembé

Comercio de Tremembé 
reclama por segurança

Taça Cidade de Caragua 
de Judô movimenta  

Centro Esportivo

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 

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-

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. 

Governo federal diz que 
não haverá aumento de 

impostos até 2017

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 

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-

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.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Agosto e Setembro de 2016

1. Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*: 85330
3. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral  (0xx12) 3674-1505 e 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
4. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 - Tremembé e (0xx12) 
3624-2649 - Taubaté. E-mail: analurscruz@ig.com.br
5. Bar do Danilo
6. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
7. +1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
8. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
9. República Maxmit Movimento - Inteiração e Treinamento (Max Sander) 
-  Rua Rodrigues Alves, 37 - Centro - Tremembé - SP Tel: (0xx12) 3672-3623  Fa-
cebook: República Maxmit Movimento - Inteiração e Treinamento
10. Drogaria Central (RENAN BIDINOTTO) Disk Entrega (0xx12) 3672-2789
11. Restaurante e Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
12. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
13. Vereador Silvinho (0xx12) 99737-5771
14. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896
15. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
16. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
17. O Butico (0xx12) 3674-2343
18. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
19. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
20. Nádia Cosméticos (Júnior) (0xx12) 3672-2371
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A tecnologia do ontem
Não faz muito tempo, mas, para a nova geração que está crescendo, isso pode soar como uma 
lenda ou utopia. Nada contra a tecnologia, mas deve ser usada com bom senso. Se subtrairmos 
vinte anos do atual calendário, consigo ver o cenário: as pessoas sentam-se nas frentes de suas 
casas, em cadeiras ou na calçada. As crianças correm ao seu redor e a vida é simples.
Os vizinhos se conhecem, não por grupos em aplicativos, pois quando passam “ao vivo” uns 
pelos outros, viram a cara, como desconhecidos. Os meninos e meninas se orgulham das suas 
cicatrizes, dos joelhos ralados, são como prêmios por algo alcançado. As brincadeiras são bem 
elaboradas, do esconde-esconde à queimada. No fim do dia, elas caem em suas camas, exaustas, 
não porque tiveram o dia cheio de atividades que de tão mirabolantes chegam a ser estressantes, 
mas, porque foram crianças. Dessas que aprontam mesmo. Porque o bom dessa fase da vida 
é se divertir sem ter que consultar uma agenda cheia de compromissos e responsabilidades 
que podem mais frustrar do que ajudar. E os pais de todas, sentavam-se com elas e brincavam 
juntos, inventavam um mundo de aventuras. E esses mesmos pais conversavam um com outro, 
não por mensagem de texto, mas, olho no olho. Acho que vi ou confundi, mas, tenho certeza, 
que era uma festa entre amigos, parecia, nas redes sociais, enquanto as fotos eram postadas e 
mostravam imagens felizes, mas não vivenciadas, porque quando os flashes se apagavam, eles 
não conversavam. Dedos ávidos teclavam com outras pessoas em outros lugares, mas as bo-
cas, mudas, não se expressavam com quem estava do lado. O mais triste de tudo foi quando o 
amor caiu nessa armadilha. Quando foi que se precisou dessa necessidade constante de contar 
ao mundo que você e mais alguém estão num relacionamento sério? Por que não guardar para 
si o pedido de casamento, a noite romântica no restaurante preferido, por que é preciso expor 
tudo isso? Ah que saudade do tempo em que a ansiedade era gerada da expectativa de receber 
uma carta (sim, essas escritas à mão e enviadas por correspondência) e não por uma mensagem 
visualizada, não respondida.
Hoje, os vizinhos não têm nomes, os parques parecem mortos, as crianças imitam os pais, ma-
rionetes da tecnologia. Os amigos estão escassos, sempre ocupados. Sem tempo para sentarem e 
conversarem, por isso se usa a mensagem e não podem ser amigos. O amor para ser verdadeiro 
precisa ser mostrado, invejado? Que mundo estranho em que vivemos em que o ego é mais im-
portante do que curtir o momento. Por isso é utopia, os dias em que ouvia a criançada gritar, os 
vizinhos se relacionarem, os amigos aproveitando juntos, e o amor. O amar, que de tão bonito 
não vivia solto em qualquer tela de celular.

Daniele Aparecida Pereira

O Jornal A Gazeta 
dos Municípios en-
tra em parceria com 
o Marcelo E Onishi 
que trabalha a mais 
de 15 anos na região 
oferencendo serviços 
de massagem chi-
nesa com energiza-
ção, atende a domi-
cilio pelos telefones  
(12) 99747-0053 e 
(12) 99215-3143

Muito axé á todos os leitores!
Reencontro do Professor Patrício Batsîkama, com os alunos do Programa Mais Educação, ( Colégio 

Maria Dulce David de Paiva, Tremembé SP.)

Em 2014, quando desenvolvemos um trabalho, em parceria com o  Programa Mais Educação ( Colégio Maria 
Dulce David de Paiva, Tremembé SP. ),  empregando a lei de nº 10639/03 que decreta, que em toda rede de 
ensino , pública ou particular do território brasileiro, deve de ser incluída em sua grade curricular, o ensino da 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira, tivemos a grande honra de receber em nosso ambiente de estudos, 
o Professor e Historiador  angolano Patrício Batsîkama, o qual estava em turnê no Brasil, lançando seu livro 
LÛMBU A Democracia No Antigo KÔNGO, pela Editora Casa Cultura.
Já de antemão, agradeço ao André Luiz Cabral, Diretor da editora e a Solange Barbosa, Coordenadora do Rota 
da Liberdade Brasil, sem os quais não teria sido possível tal encontro.
Encontro esse que resultou na produção de um livro escrito e ilustrado pelos alunos do programa, denominado: 
Trocando Experiências 

Passado-se 2 anos, no último dia 10 de agosto 2016, o ilustre mestre da cultura africana, esteve  num maravi-
lhoso reencontro  com os alunos, porém sentimos a falta de alguns que mudaram de colégio ou que saíram do 
programa, mas sem dúvidas os que estiveram presentes, conseguiram matar saudades e desfrutar de mais uma 
porção de conhecimentos vindo diretamente de Angola.
esteve em discussão o  “Dialago na Construção do Espaço em Comum” ,  espero que tal aprendizado seja de 
muita utilidade no dia-a-dia dos alunos.
Termino com alguns registros de como foi o reencontro.

Desejo muito axé à todos e espero que tenham gostado, até a próxima edição.

Por: Davi Mariano Representante do Terreiro de Cultura
Contatos:
E-mail:Terreirodecultura@hotmail.com
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TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

Músicas concebidas sobre 
as raízes ritmo/musicais 
afro ameríndias brasileiras 
situadas no perímetro ge-
ográfico do estado de São 
Paulo, e por esta natureza 
se apresenta universal com 
a utilização de linguagens 
musicais que embora di-
versas, se unem pela 
mesma 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 deste 

mestre,  um grande repre-
sentante da cultura afro
-brasileira , ao lado das 
mãos e idéias de  seu afi-
lhado FELIPE KAUAN ,  
jovem  compositor e mu-
sico,de 20 anos com suas 
propostas artísticas re-
presentativas de sua ge-
ração e influências tec-
nológicas refletidas em 
seus instrumentos, 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 
congadeiros, capitão da 
Congada de São Bene-
dito do Erê – Tremem-
bé- SP, EM PARCERIA 
COM MESTRE BENE-
DITO DE COTIA – SP, 
MESTRE LUMUMBA, 
e demais cantigas adap-
tadas, recolhidas entre os 
grupos da cultura popular 
Vale Paraibana Paulista. 
                        O cd ainda 
traz um faixa a ser grava-
da com a ORQUESTRA 
do ERÊ, que terá a direção 
musical do Maestro Ser-
gei Eleazar de Carvalho.

“THE CAIPIRAS” BAND ’ERÊ 
DE TREMEMBÉ

Três cidades da RMVale têm 
mais eleitores do que moradores
Estão na lista Arapeí, Re-
denção da Serra e Nativi-
dade da Serra; prefeitos 
falam em irregularidades 
na transferência de títulos
A eleição em três cidades 
da região, em outubro des-
te ano, acontecerá em um 
cenário no mínimo inusi-
tado: o número de eleito-
res é superior ao de habi-
tantes.
A situação ocorre em Ara-
peí, Redenção da Serra e 
Natividade da Serra. Os 
dados são do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) e do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).
A transferência de títulos 
irregularmente para esses 
municípios, com o objetivo 
de beneficiar algum candi-
dato em eleições passadas, 
foi apontada por prefeitos 
como a causa desse fato. O 
TSE nega.
ALMOÇO/ Em Nativida-
de da Serra, são 6.896 elei-
tores e 6.786 habitantes. O 
prefeito Benedito Carlos 
de Campos Silva (PSDB) 
lamentou essa situação e 
cobrou uma fiscalização 
rigorosa do TSE.
“Não posso provar, mas 
todo mundo sabe que o 
eleitorado cresce em época 
de eleição. Em 2004, per-
di por 10 votos. Na época, 
até comentei que quem me 
derrotou não mora aqui. 
Nunca pedi transferência 
de eleitor, mas dizem que 
alguns candidatos ofere-
cem almoço ou gasolina. 

Uma praga”, afirmou Silva.
Os moradores jovens, se-
gundo ele, também costu-
mam trocar de cidade em 
busca de emprego, mas 
mantêm o título eleitoral 
no município.
DE OLHO/ O quadro é se-
melhante em Redenção da 
Serra, onde são 4.088 elei-
tores e 3.930 habitantes. O 
prefeito Ricardo Evange-
lista Lobato (PTB) afirmou 
que, em eleições passadas, 
a transferência irregular de 
títulos era comum.
“Há alguns anos, acontecia 
muito. O TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral) come-
çou a pegar no pé e parou”, 
afirmou.
Em Arapeí, no Vale Histó-
rico, são 2.571 eleitores e 
2.524 habitantes.
FISCALIZAÇÃO/ A Jus-
tiça Eleitoral tem meca-
nismos para detectar pos-
síveis fraudes no processo 
de registro.
Se o número de transfe-
rências de títulos é 10% 
superior no comparativo 
com o ano anterior, o TSE 
pode determinar revisão 
do eleitorado.
Outro meio para se veri-
ficar fraude é quando o 
número de eleitores for su-
perior a 65% da população 
projetada para aquele ano 
pelo IBGE.
Em Natividade da Ser-
ra, onde há 110 eleitores 
a mais que o número de 
habitantes, o Tribunal já 
cogita fazer uma revisão 

do eleitorado até outubro, 
quando a cidade vai às ur-
nas escolher prefeito e ve-
reador.
TRE nega falha e pode fa-
zer revisão
O TRE (Tribunal Regio-
nal Eleitoral) alegou que 
“muitas pessoas mudam 
de cidades, mas mantêm 
vínculo político ou social 
no local onde nasceram”.
A chefe do cartório elei-
toral de Paraibuna, Ana 
Santana, afirmou que, com 
uma possível revisão do 
eleitorado, “poderá cair o 
número de eleitores”.
O cartório de Paraibuna é 
responsável por Nativida-
de da Serra, onde existem 
110 eleitores a mais que o 
número de habitantes.
CAMPANHA/ Os cartó-
rios da RMVale fizeram a 
regularização dos títulos 
até o último dia 4 de maio.
Uma das novidades no sis-
tema eleitoral em 2016 é a 
identificação biométrica.
Esse sistema de verificação 
será por meio de impres-
são digital. O cadastra-
mento é feito com a coleta 
das impressões digitais do 
eleitor. A novidade no ca-
dastro, entretanto, ainda 
não será utilizado na elei-
ção de outubro. Por isso, 
não foi obrigatório que os 
eleitores se cadastrassem. 
A previsão do TSE é que 
até maio de 2018 todos os 
eleitores do país já tenham 
realizado esse recadastra-
mento biométrico.
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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

27-28-29 de agosto de 2016

MISCELÂNEA

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.

EDITORIAL
A quem possa interessar 

São princípios constitucionais passíveis de sanções em relação à administração pú-
blica, dentre outros o da legalidade: isto quer dizer o administrador público deve 
respeitar seguir e orientar-se em suas decisões e conduzir-se de acordo com estrito 
cumprimento a lei, ou seja, a lei e indispensável e imperativa para balizar a conduta 
do agente público, caso contrario estará sujeito este agente a sanções. Tal princípio 
estende-se a administração ou instituição privada onde prevalece o interesse da pró-
pria empresa em suas tomadas de decisões, tendo como referencia o estatuto social 
. Outro princípio da administração pública dentre outros é o da impessoalidade, 
tal princípio estabelece que o administrador ou funcionário publico não pode apli-
car, julgar e decidir levando-se em conta questões pessoais, ou s3eja favorecendo 
ou prejudicando àqueles  ou não que sejam de suas relações quer sejam parentes, 
amigos ou que tenham outros vínculos entre si. Outro princípio dentre outros é o 
princípio da Isonomia, que estabelece que todos são iguais perante a lei o que quer 
dizer que não se pode tratar de forma diferenciada um de outro. O controle dos prin-
cípios constitucionais são exercidos pelo poder judiciário sendo seus componentes 
também servidores públicos sujeitos ao que estabelece a Constituição Federal.

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Escritório – Portador de Ne-
cessidades Especiais
Cabeleireira
Caixa
Copeira
Corretor de Imóveis
Costureira
Eletricista de Autos
Encarregada de Limpeza – Com exp. na 
função
Expedição
Farmacêutico
Fiscal de Prevenção de Perdas
Instalador de Som e Acessórios de Autos

Atendente de balcão
Eletricista de instalações (veículos auto-
motores)
Chapista de lanchonete
Farmacêutico

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

Relação de Vagas – PAT
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

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

Lider de Caixa
Manicure
Mecânico de Autos – diesel
Nutricionista
Operador de Impressora Digital
Operador de retroescavadeira
Operadora de Telemarketing
Padeiro Confeiteiro
Pizzaiolo
Prof. De Português – Para Curso Prepa-
ratório
Técnico de Enfermagem
Técnico de Manutenção de Equipamen-
tos Médicos

Mecanico de Automoveis
Operador de vendas (lojas)
Professor de educação física
Recepcionista atendente
Vendedor Pracista (externo)
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Programa Emprega SP
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).

Eleições municipais terão 
mais de 503 mil candidatos

Empresa oferece mais de
100 oportunidades de trabalho em

São José dos Campos

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 

A empresa Atento, prove-
dora de serviços de gestão 
de clientes e terceirização 
de processos e negócios, 
está com 111 novas vagas 
em São José dos Campos. 
As oportunidades são para 
a área de atendimento ao 
cliente (cargo de opera-
dor), posição que não exi-
ge experiência anterior. A 
companhia busca profis-
sionais com segundo grau 
completo, bom vocabulá-
rio, boa dicção, fluência 
verbal, desenvoltura no 
relacionamento interpes-

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-

soal, dinamismo, conhe-
cimentos de informática e 
habilidade em digitação. 
Entre os benefícios, es-
tão assistência médica, 
vale-refeição ou vale-ali-
mentação, seguro de vida, 
assistência odontológica, 
vale-transporte, auxílio-
creche/babá, auxílio à 
criança especial, auxílio 
funeral, PLR (participação 
nos lucros e resultados) e 
previdência privada. A re-
muneração varia de acor-
do com o cliente e a carga 
horária. Além disso, a em-

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.

presa tem parcerias com 
instituições de ensino em 
todo País, com descontos 
em cursos superiores, pós-
graduação, MBA, escolas 
de idiomas e informática. 
Os interessados podem 
enviar currículo ou e-mail 
com o nome, a cidade e o 
telefone com DDD para 
o e-mail recrutamento@
atento.com.br, até o dia 28 
de Agosto. Mais informa-
ções pelo telefone 0800 
771 4014. As vagas são 
válidas apenas para mora-
dores do município.

PAT de Caraguatatuba oferece 
oportunidades de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comunica 
a oferta de postos de traba-
lho disponíveis para diver-
sas áreas. Entre as ofertas  
estão a de vigilante (com 
experiência comprovada e 
curso de vigilante em dia; 
motorista carreteiro(com 
habilitação E, disponibili-
dade para realizar longas 
viagens e experiência com 
carretas); eletricista (com 
experiência comprovada, 
obrigatório curso NR10).
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo. Podendo sofrer va-
riações e não estarem mais 
disponíveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.
Vagas em destaque: Tam-
bém há oportunidades  

para mecânico de refrige-
ração (com experiência 
em maquinas de lavar e 
geladeiras); funileiro de 
veículos (com curso de 
solda oxigênio), solda elé-
trica (2º grau completo, in-
formática básica, reparos 
em fibra e experiência de 
2 anos); mecânico de veí-
culos a diesel (com curso 
de metrologia, curso de 
mecânica scania/mbb, se-
gundo grau completo, ex-
periência em mecânica de 
ônibus de 2 anos); pintor 
industrial (com experiên-
cia mínima de 1 ano em 
superfícies metálicas).
Outras vagas disponíveis e 
mais específicas são para 
vendedor pracista (preci-
sa possuir veículo próprio 
e visitar todo o Litoral 
Norte); supervisor de ven-
das (com veículo próprio, 
experiência em gestão de 
pessoas e ensino superior 
completo).
Também há vagas para 
padeiro (com experiência 
comprovada, vaga para 
turno da noite); costureira 
(experiência em maqui-

nas reta); farmacêutico 
hospitalar (experiência 
comprovada em rotinas 
hospitalares); técnico em 
eletrônica (com experiên-
cia em TV plasma, LCD, 
Led, som e DVD e con-
serto em placa); operador 
de retro escavadeira ( ex-
periência comprovada e 
habilitação); e montador 
de andaimes (experiência 
comprovada de no mínimo 
12 meses).
Outras vagas: Entre as 
outras vagas estão de 
atendente de balcão, 
açougueiro, cartazista, 
churrasqueiro, confeitei-
ro, contínuo, cozinheiro 
geral, estagiário de corre-
tor de imóveis, esteticista, 
farmacêutico, laboratoris-
ta de concreto, mecânico 
de refrigeração, motorista 
carreteiro, operador de 
central de concreto, ope-
rador de retroescavadeira, 
padeiro, pizzaiolo, super-
visor de vendas, técnico 
em celular, técnico em ma-
nutenção eletrônica, técni-
co em nutrição e vendedor 
pracista.

Estado oferece 36 vagas 
para pessoas com
deficiência no Vale

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego co-
munica que estão disponí-
veis 36 vagas para pessoas 
portadoras de deficiência 
que residam no Vale do 
Paraíba. Os postos de tra-
balho oferecidos estão 
distribuídos em  São José 
dos Campos, Taubaté, Ja-
careí, Pindamonhangaba e 
Ilhabela. Os interessados 
devem se cadastrar nosite 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br. A página vai 
solicitar a criação de criar 
login, senha onde o candi-

dato terá que  informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS, Carteira 
de Trabalho, laudo médi-
co com o Código Interna-
cional de Doenças (CID) 
e Audiometria (no caso 
de deficiência auditiva). 
Quem não tiver o laudo 
será orientado no próprio 
PAT sobre como proceder 
para conseguir a docu-
mentação exigida.
Também o empregador 

poderá providenciar seu 
cadastramento pelo do site 
do programa Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dispo-
nibilizar vagas por meio 
do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-
tante. O programa é uma 
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).

Ubatuba discute Mobilidade 
Urbana em segunda
Audiência Pública

 A Prefeitura de 
Ubatuba promove a segun-
da Audiência Pública para 
apresentação e discussão da 
nova etapa do Plano Dire-
tor de Mobilidade Urbana. 
  A iniciativa acon-
tece na quinta-feira, 1º de 
setembro, às 15h, na Câ-
mara Municipal de Ubatu-
ba.

A Audiência Pública é um 
instrumento de participa-
ção social, no qual o ci-
dadão tem a oportunidade 
de exercer sua função de 
agente contribuinte nas 
políticas públicas.
A realização deste encon-
tro também atende às dis-
posições da Lei Federal n. 
12.587/2012, que definiu 

as Diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade 
Urbana e prioriza os mo-
dos coletivos e não mo-
torizados de transporte, 
a integração entre esses 
modos de transporte e a 
melhoria da acessibilidade 
e mobilidade de pessoas, 
bens e cargas nas cidades 
brasileiras.
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3 de Setembro
Anversário de Ilhabela

Pesquisas arqueológicas 
realizadas desde o final da 
década de 1990 mostram 
que pelo menos quatro das 
ilhas do arquipélago de 
Ilhabela foram habitadas 
muito antes da chegada dos 
europeus ao Brasil. Isso foi 
possível graças à descober-
ta de sítios arqueológicos 
pré-coloniais denominados 
“concheiros”, “abrigos sob 
rocha” e “aldeias indíge-
nas”. Os “concheiros” per-
mitiram aos arqueólogos 
concluírem que os primei-
ros habitantes do arquipé-
lago foram os chamados 
“homens pescadores-cole-
tores do litoral”, indígenas 
que não dominavam a agri-
cultura e nem a produção 
de cerâmica, sobrevivendo 
apenas do que encontravam 
na natureza, especialmen-
te animais marinhos. Não 
existe ainda a datação de 
nenhum desses “conchei-
ros”. Também foi encontra-
da na Ilha de São Sebastião 
grande quantidade de ce-
râmica indígena da tradi-
ção Itararé, possivelmente 
produzida por indígenas do 
tronco linguístico macro-
jê. Não há, até o momento, 
nenhuma evidência arqueo-
lógica de que tenha existi-
do no arquipélago alguma 
aldeia do tronco linguístico 
tupi.
Em 20 de janeiro de 1502 
a primeira expedição ex-
ploradora enviada ao Bra-
sil pelos portugueses, co-
mandada pelo navegador 
português Gonçalo Coelho 
e trazendo a bordo o cos-
mógrafo italiano Américo 
Vespúcio, encontrou uma 
grande ilha que, segundo 
o aventureiro alemão Hans 
Staden, era chamada pelos 
tupis de Maembipe (“lugar 
de troca de mercadorias e 
resgate de prisioneiros”). 
Essa ilha, assim como fora 
feito em outros acidentes 
geográficos importantes, 
foi batizada pelos membros 
da expedição com o nome 
do santo do dia, São Sebas-
tião. Também se diz que era 
chamada pelos indígenas 
por Ciribaí (lugar tranqui-
lo).
Com a chegada do portu-
guês Francisco de Escobar 
Ortiz sendo o primeiro po-
voador da ilha de S. Sebas-
tião, onde obteve de Pero 
Lopes de Sousa, donatário 
da capitania, cem léguas 
de terra para si e sua nobre 
geração e de sua mulher Ig-
nez de Oliveira Cotrim, que 

ambos vieram da capitania 
do Espírito Santo para a 
ilha de S. Sebastião.
Ignez de Oliveira Cotrim 
era bisavó do Capitão Bar-
tolomeu Pais de Abreu, de 
João Leite da Silva Ortiz e 
de sua neta de mesmo nome 
Ignez de Oliveira Cotrim 
casada com Antônio de Fa-
ria Sodré irmão do Padre 
João de Faria Fialho.
Segundo escreveu Pedro 
Taques de Almeida Pais 
Leme, foi Francisco de Es-
cobar Ortiz senhor de dois 
engenhos de açúcar, os pri-
meiros na ilha.
Devido a sua posição es-
tratégica era muito utiliza-
da para fazer “aguada” ou 
seja, caravelas e galeões de 
passagem paravam na ilha 
para pegar água fresca e vi-
veres.
Entre os anos de 1588 e 
1590 passaram por essa 
ilha os corsários ingleses 
Edward Fenton[6] e Tho-
mas Cavendish. Este últi-
mo, acompanhado de John 
Davis[7], depois de ter 
sido derrotado em Vitória 
do Espírito Santo, voltou à 
ilha buscando refúgio, mas 
sofreu mais uma grande 
perda de homens em um 
embate quando uma milicia 
de portugueses os atacaram 
em uma noite sem que es-
perassem.[6] Outras fontes 
indicam que Thomas teria 
passado pela ilha em 1591, 
e que ele teria feito o ca-
minho inverso: aportado 
em Ilhabela (e aproveitado 
para saquear Santos e São 
Vicente) e só depois sofri-
do a derrota em Vitória.[8]
Em 1608 chegariam outros 
sesmeiros que viriam a se 
estabelecer em ambas as 
margens do Canal de São 
Sebastião. Em 16 de mar-
ço de 1636 seria criada a 
Vila de São Sebastião, que 
se desmembrou político ad-
ministrativamente da Vila 
do Porto de Santos. A nova 
Vila abrangeu também o 
território da Ilha de São Se-
bastião.
No começo do século XIX, 
quando a Ilha de São Se-
bastião contava com cerca 
de três mil habitantes e seu 
principal povoado chama-
va-se Capela de Nossa Se-
nhora D’Ajuda e Bom Su-
cesso.
Nessa época foi iniciado 
um movimento por emanci-
pação da Ilha de São Sebas-
tião da Vila de São Sebas-
tião, liderado pelo capitão 
Julião de Moura Negrão, 

pelo Alferes José Garcia 
Veiga e pelo senhor de en-
genho Carlos Gomes Perei-
ra. Sensibilizado, o capitão-
general (cargo equivalente, 
nos dias de hoje, ao de go-
vernador) António José da 
Franca e Horta baixou, em 
3 de setembro de 1805 a 
portaria elevando a antiga 
Capela de Nossa Senhora 
D’Ajuda e Bom Sucesso à 
condição de Vila. Por in-
dicação do próprio Franca 
e Horta, a nova vila seria 
denominada Vila Bela da 
Princesa, em homenagem 
à Princesa da Beira, a In-
fanta Dona Maria Teresa 
Francisca, filha mais velha 
de D. João VI e D. Carlota 
Joaquina, irmã de D. Pedro 
I. Vila Bela da Princesa foi 
oficialmente instalada à 23 
de janeiro de 1806.
Em 21 de maio de 1934, o 
governo paulista realizou, 
em meio a grave crise eco-
nômica pela qual atravessa-
va o país, uma reestrutura-
ção na divisão territorial do 
Estado, quando extinguiu 
18 pequenos municípios, 
entre eles o de Vila Bela 
da Princesa (cujo nome já 
havia mudado para Vila 
Bela), que voltou a inte-
grar o território da Vila de 
São Sebastião. A extinção 
do município foi revogada 
em 5 de dezembro de 1934. 
Por imposição do governo 
ditatorial de Getúlio Vargas 
que baixou o decreto fede-
ral nº 2140, o nome de Vila 
Bela mudou, a partir de 1º 
de janeiro de 1939, para 
Formosa. Inconformados, 
os moradores iniciaram um 
movimento popular contra 
o novo nome até que, em 
30 de novembro de 1944, 
o governo estadual baixou 
o decreto nº 14334, mudan-
do o nome do município, 
a partir de 1º de janeiro de 
1945, para Ilhabela.
Em fevereiro de 2016, a 
prefeitura de Ilhabela anun-
ciou um investimento de R$ 
12 milhões para criar um 
sistema de esgoto na região 
sul da cidade. Na época do 
anuncio, o município era 
o pior de todo o litoral de 
São Paulo no quesito “tra-
tamento sanitário” segundo 
avaliação da Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente - 
35% do esgoto da cidade é 
coletado, pré-condicionado 
e lançado ao mar, segundo 
o órgão, enquanto que a 
prefeitura aponta 61% de 
cobertura de rede de esgo-
to[9].

Com teatro e passeata, APAE de Ilhabela 
abre a Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
– APAE de Ilhabela deu 
início na noite de segun-
da-feira (22/8), no Galpão 
das Artes, na Cocaia,à Se-
mana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla. “O evento 
é realizado por todas as 
unidades da Apae no Bra-
sil e tem como maior obje-
tivo a inclusão dos alunos 
com a comunidade onde 
vivem”,declarou a presi-
dente da Apae de Ilhabela, 
Mônica Kurachina.
Nesta semana, foi reali-
zada a caminhada para a 
“Conscientização das Di-
ferenças”, que teve início 
na Praça Allan Kardec, na 
Barra Velha, e percorreu 
a Avenida Princesa Isabel 
até o bairro do Perequê, 
terminando na sede da 
Apae.
Outras atividades estão 
na programação da APAE 
nesta semana.Na quarta-
feira (24/8) a imaginação 
rola solta nas “Oficinas 
Lúdicas” na sede da ins-
tituição em dois períodos: 
manhã das 9h30 às 11h30 

e tarde 14h às 16h.
Na quinta-feira ocorre a 
interação dos alunos da 
APAE com os alunos da 
E.M Paulo Renato, às 10h. 
Às 14h diversas ativida-
des na Oficina Cultural no 
Galpão das Artes.
Para sexta-feira (26/8), 
a equipe e os alunos da 
APAE de Ilhabela partici-
pam de atividades internas 
durante todo o dia.Encer-
rando a programação, no 
sábado (27/8), às 9h, na 
Secretaria de Turismo, o 
pedagogo Fábio Oliveira 
especialista em Educação 
Especial, Saúde Mental e 
Autismo ministrará a pa-
lestra “Autismo: Desafios 
e Técnicas para a Aprendi-
zagem”.
A APAE de Ilhabela dis-
põe de uma escola espe-
cial com corpo docente 
especializado e multidis-
ciplinar (psicóloga, fono, 
fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, nutricionista 
e assistente social). Tam-
bém conta com uma Sala 
de Estimulação para o 
início dos trabalhos após 
o primeiro diagnóstico. A 

nova sede da APAE está 
sendo construída na Barra 
Velha.
Programação
24/8 (quarta-feira)
9h30 às 11h30 – “Oficinas 
Lúdicas”
14h às 16h – “Oficinas Lú-
dicas”
25/8 (quinta-feira)
10h – Interação dos alunos 
da APAE com os alunos da 
E.M Paulo Renato.
14h – Oficina Cultural no 
Galpão das Artes
Local: Galpão das Artes: 
Rua da Cocaia, nº 720 – 
Cocaia
26/8 (sexta-feira)
Ao longo do dia –Ativi-
dades inclusivas interna 
entre alunos e equipe da 
APAE
27/8 (sábado)
9h – Palestra com o pe-
dagogo Fábio Oliveira 
especialista em Educação 
Especial, Saúde Mental e 
Autismo “Autismo: De-
safios e Técnicas para a 
Aprendizagem”.
Local: Secretaria de Turis-
mo na Praça Ver. José Lei-
te dos Passos, 14 – Barra 
Velha.
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Classificação individual
da Ginástica Artística

de Ubatuba nos
Jogos Regionais

Na matéria sobre a ter-
ceira colocação do  
município de Uba-
tuba nos Jogos  
Regionais 2016 ficou fal-
tando uma informação 
sobre a classificação in-

dividual das atletas da  
Ginástica Artística.
Jaqueline Noguei-
ra- ouro individu-
al geral, ouro no salto. 
 Agatha Todam- 
medalha de prata no salto, 

bronze na barra e bronze 
no solo e prata individual 
geral.
Larissa Motta Leite- bron-
ze na trave de equilíbrio, 
bronze no salto e bronze  
individual geral.
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