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A GAzetA dos Municípios

Homenagem a João do 
Pulo marca passagem 
da tocha por Taubaté

 O revezamento da 
tocha olímpica em Tauba-
té, no interior de São Pau-
lo, começou com passos 
largos. ‘Pulinho’, filho do 
medalhista olímpico João 
do Pulo, não seguiu os 
mesmos passos do pai no 
esporte, mas sabe a gran-
deza que representa uma 
olimpíada. João do Pulo, 
bronze nos Jogos de Mos-
cou em 1980, é de Pinda-
monhangaba, cidade vizi-
nha a Taubaté. Ele também 
chegou a ser recordista 
mundial na modalidade.
 Atacante Gil-
sinho carrega tocha 
olímpica em Taubaté. 
 Atacante Gil-
sinho carrega tocha 
olímpica em Taubaté. 
 Responsável por 
abrir o revezamento na 
cidade, Emmanuel de Oli-
veira carregou a tocha com 
um sorriso contagiante e 
empolgou o público que 
acordou cedo para ver o 
fogo olímpico.
- Meu primeiro pensamen-
to foi imaginar como seria 
a reação do meu pai. Eu 
tentei me espelhar ao má-
ximo nele. É a memória 
dele que foi representada 
ali. Eu me senti no lugar 
dele, foi um momento úni-
co, gratificante, eu estou 

muito feliz - disse Emma-
nuel, o Pulinho.
Além dele, outras 31 pes-
soas, entre atletas e sele-
cionados por patrocinado-
res, conduziram a tocha 
em Taubaté. O símbolo 
olímpico também passou 
pelas mãos de André Ro-
cha, paratleta da cidade, 
Gilsinho, ídolo do Espor-
te Clube Taubaté, Toko, 
jogador e capitão do time 
de handebol da cidade, 
e Lorrayna Silva, atleta 
da cidade que integra a 
seleção sub-17 de vôlei. 
 A jovem atleta  en-
cerrou o revezamento.
- Foi uma emoção incrí-
vel, eu não esperava estar 
na lista, então só consigo 
dizer que estou muito feliz 
- disse a jogadora de vôlei 
após o revezamento.
 Ao longo do tour 
pela cidade, a tocha foi 
recebida com muita festa, 
como na Avenida do Povo, 
onde ela foi recepcionada 
com danças de alguns gru-
pos culturais da cidade. Já 
no Sedes, local de encerra-
mento do tour na cidade, a 
Famuta, banda de fanfarra 
local, recebeu a tocha com 
uma exibição.
Lorrayne, jogadora da 
seleção de vôlei sub-17, 
com a tocha olímpica  

 Lorrayna Sil-
va, jogadora da sele-
ção de vôlei sub-17, 
com a tocha olímpica  
 São Luiz e Ubatu-
ba
 Após o término em 
Taubaté, a chama olím-
pica segue para São Luiz 
do Paraitinga, onde o re-
vezamento tem início às 
9h48 na Praça do Coreto. 
 A tocha percor-
re as principais ruas e 
finaliza o trajeto na Pra-
ça Dr. Oswaldo Cruz às 
10h15. Na sequência, às 
10h25, o fogo olímpico 
segue para Ubatuba, pela 
Rodovia Oswaldo Cruz. 
 O trajeto completo 
pode ser conferido neste 
link.
Em Ubatuba, o trajeto co-
meça logo no pé da estra-
da Oswaldo Cruz, na altu-
ra do bairro Ipiranguinha, 
por volta das 11h. A chama 
segue até a Praia do Cru-
zeiro, onde passará por um 
percurso curto de mar. De-
pois, segue até a rua Capi-
tão Felipe, onde o trajeto 
chega ao fim. de Ubatuba, 
a tocha olímpica segue 
para Paraty-RJ. Entre os 
responsáveis por carregar 
a tocha está Renatinho, ex
-árbitro de basquete e co-
mentarista do SporTV.

COTIDIANO FEMININO
O dia começa com o som 
do meu despertador, que 
desperta meu medo e mi-
nha dor.
Antes de sair de casa me 
visto com minha coragem 
e me cubro de pano, pois 
tenho medo de despertar 
desejo por “engano”.
No meu trabalho o meu 
currículo mostra que te-
nho: experiência, canudo 

e dedicação; Mas não im-
porta o quanto me esforço, 
sou sempre segunda op-
ção.
Quando acaba o expedien-
te já sei que é horário de 
pico no metrô, e isso me 
deixa pior; A cada estação 
eu me preocupo com quem 
está ao meu redor.
Em casa que é lugar de 
descanso, eu me canso, e 

chego até a ficar em pran-
tos, rezando para todos os 
santos. Tudo isso, pois ele 
não chega com a mente sã, 
o álcool o confundiu tanto 
que me faz virar vilã.
Então por fim, deito a ca-
beça no meu travesseiro, 
e aproveito para poder so-
nhar... E sair deste pesade-
lo.
*Por: Daniel Castilho.

“Caraguá a Gosto”
movimenta setor

gastronômico 
Após as férias de julho, 
período em que foi regis-
trado um aumento na mo-
vimentação turística da 
cidade, o Governo Muni-
cipal, por meio da Secre-
taria de Turismo e seus 
diversos parceiros, aposta 
no Caraguá a Gosto como 
um estímulo à economia 
na baixa temporada e uma 
opção de lazer para mora-
dores.
 De acordo com o Secre-
tário Municipal de Tu-
rismo, André Procópio, 
a continuidade do evento 
incentiva o aprimoramen-
to dos serviços gastronô-

micos na cidade, valori-
za o setor e atrai turistas 
neste período de baixa 
temporada. “O Caraguá a  
Gosto se fortalece a cada 
ano, graças à maior par-
ticipação e envolvimento 
do setor comercial e ou-
tros parceiros, estimula o 
profissionalismo das di-
versas áreas envolvidas na 
organização do evento”, 
comentou.
O evento será realizado 
no período de 1º de agos-
to a 4 de setembro. Este 
ano, 30 estabelecimen-
tos, entre restaurantes,  
quiosques, pizzarias e ba-

res concorrem a prêmios 
de Melhores em: Sabor da 
Praia, à La Carte, Comida 
de Boteco e Melhor Pizza, 
com pratos criados espe-
cialmente para o Festival.
Os critérios para a avalia-
ção dos pratos são a cria-
tividade, o sabor, a apre-
sentação e o ambiente.  
A inovação este ano foi 
a categoria Sabor da 
Praia. Ao saborear o pra-
to, o público atribuirá  
notas de 5 a 10 e a partir da 
melhor média obtida nos 4 
quesitos, serão premiados 
um estabelecimento e um 
chef de cada categoria.

Profissionais recebem 
certificados para  

atuarem na Olimpíada
 Os cem primeiros 
profissionais qualifica-
dos para atendimento de 
turistas durante os Jogos 
Olímpicos e Paralímpi-
cos Rio 2016 receberam 
na noite desta terça-feira 
(26), no Rio de Janeiro, 
os certificados de conclu-
são do curso. O Secretário 
Nacional Interino de Qua-
lificação e Promoção do 
Turismo, Hercy Rodrigues 
Filho, participou da ceri-
mônia. Cerca de 8,2 mil 
quiosqueiros, ambulan-
tes,trabalhadores do setor 
de hospedagem e demais 
profissionais que atuam 
no setor estão inscritos 
na plataforma gratuita de 
qualificação on-line Canal 
Braços Abertos.
 A qualificação é 
resultado do investimen-
to de R$ 5,9 milhões do 
Ministério do Turismo e 
da parceria com o Institu-
to Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro (IFRJ) e 
com a Empresa de Tu-
rismo do Município do 
Rio de Janeiro (Riotur). 
 Uma nova soleni-
dade de entrega de certi-
ficados para os que ainda 
concluirão às 80 horas de 
estudo nos próximos dias 
está marcada para setem-
bro.
 O secretário na-
cional de qualificação e 

promoção do Ministério 
do Turismo, Hercy Ayres, 
destacou a importância 
do trabalho de qualifica-
ção dos profissionais que 
lidam diretamente com o 
turista nacional e inter-
nacional. Segundo ele, “a 
capacitação reflete na me-
lhoria do serviço prestado 
e no aumento da compe-
titividade do Brasil como 
destino”.
 Já o Diretor Presi-
dente da Riotur, José Car-
los Sá, ressaltou que “Esse 
é um momento importan-
tíssimo para o país e a qua-
lificação é fundamental 
para fazer da Olimpíada 
do Rio o evento do sécu-
lo”.
 O curso à distân-
cia oferece a possibili-
dade para os cadastrados 
desenvolverem os estudos 
em seu próprio ritmo. Ao 
todo, são 5 módulos te-
máticos que reúnem 81 
capítulos sobre os mais 
variados assuntos: hote-
laria, manipulação segu-
ra de alimentos, combate 
à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, 
atendimento aos clientes 
e comunicação em inglês 
são os temas principais. 
 O treinamento se 
estende às cidades que se-
diarão os jogos olímpicos 
de futebol - Rio de Janei-
ro (RJ), Belo Horizonte 

(MG), Brasília (DF), Ma-
naus (AM), Salvador (BA) 
e São Paulo (SP).
 Secretário de Qua-
lificação do MTur, Hercy 
Aires, entrega certificado. 
Foto: Paulino Menezes
 PERSONAGENS 
– Denilson Guedes, am-
bulante há 36 anos, disse 
estar muito impressionado 
com a qualidade do curso. 
“Trabalho há anos na praia 
de Copacabana e me sur-
preendi com o conteúdo, 
porque sempre tem alguma 
coisa que você não sabe. 
E o curso tem situações 
cotidianas, justamente o 
que me fez aprender nes-
se tempo todo. Situações 
como usar língua estran-
geira, tratar o cliente, or-
ganizar o seu negócio. Eu 
saí propagando o curso pra 
todo mundo, barraqueiros, 
até guardas municipais. E 
as pessoas se encantaram 
e acabaram divulgando 
também, pela excelência 
dele”.
 Para o jovem 
aprendiz, John Silva, o 
curso foi fundamental para 
ele entender como atender 
melhor aos turistas. “Eu 
aprendi que é preciso ter 
cuidado nesse atendimen-
to e que podemos fazer 
toda a diferença na qua-
lidade da experiência dos 
turistas aqui em nosso 
país”, afirmou.
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Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril e outubro movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incompatíveis com a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfeita-
mente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 metros. 
O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. O Poço 
Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina para nadar 
e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o turismo baia-
no, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de 
vitorias régias, samambaias d’água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.
***
A luminosidade e os raios emitidos pela telinha, de perto ou de longe, não causam 
danos permanentes aos olhos de ninguém. O máximo que pode acontecer, momen-
taneamente é um cansaço das vistas ou um ressecamento do globo ocular, porque a 
pessoa “vidrada” na programação acaba diminuindo a freqüência das piscadas, Ler 
com pouca luz ou dentro de um carro em movimento pode até causar dor de cabeça, 
tontura e outros desconfortos, mas também não estraga a capacidade da visão.

Humor

Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo, é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo, é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fala uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O professor de ciências era muito nervoso. Um dia ele levou para a aula uma pata 
de um pássaro. Apontou para um aluno e perguntou:
- Olhando esta pata de pássaro, responda-me qual é a família, gênero e espécie do 
animal?
- Como é que eu vou saber tudo isso só com uma pata?
- Seu ignorante. Gritou o professor. Você está suspenso!
E pegando uma caneta e papel perguntou ao aluno:
- Qual é seu nome completo?
O menino estendeu a mão para o professor e disse:
- Adivinha?

Mensagens

Por mas inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde 
na arrogância, A humildade ainda é parte mais bela da sabedoria.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessaria-
mente se reconciliar, Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o 
que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato sim-
bólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o 
orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu con-
tentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mes-
mo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante 
investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase 
de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os fami-
liares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa 
remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e 
brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Quem ama a vida é amado pela vida.

A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.

Só refletimos quando somos confrontados com um problema.

É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.

Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.

Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
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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

Governo Municipal apoia 
EDP Bandeirantes  

em campanha
 A Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca de Caraguá, 
em parceria com a EDP 
Bandeirantes, realiza a 
campanha “Receba sua 
conta por e-mail”, que visa 
reduzir o consumo de re-
cursos naturais, através da 
diminuição de impressões 
de faturas mensais.
 A iniciativa é im-
portante para o municí-
pio no que diz respeito 
à preservação do meio 
ambiente, com a econo-
mia de papel, redução do  
consumo de água e ener-
gia. Mensalmente a 
EDP Bandeirante utili-
za 1.800.000 folhas de  
papel para a impressão de 
faturas de energia elétrica, 

ou seja, o equivalente a 100 
árvores no mês e 1.200 ár-
vores no ano. Para produ-
zir 1kg de papel, são uti-
lizados 540 litros de água; 
Portanto, são 4.529.520 
litros de água utilizados 
para a produção de da im-
pressão de 1.800.000 fatu-
ras de energia.
  Além disso, as 
cinco cidades do Esta-
do de São Paulo, com  
mais adeptos à conta por 
e-mail, receberão recursos 
para investir na área am-
biental. Esta ação também 
poderá ser utilizada para 
Caraguá obter pontos no 
Programa Município Ver-
de e Azul.
 A campanha visa 
ainda à segurança do rece-

bimento da fatura. Com a 
conta enviada via internet, 
são reduzidos os riscos 
de extravios, perdas ou  
atrasos na entrega.
 Para se  
cadastrar é simples:  
acesse o site www.edp.
com.br, clique em CONTA 
POR E-MAIL e cadastre-
se.
 Prêmio- As cin-
co primeiras cidades, 
com mais adeptos, serão  
contemplados com con-
vênio que destinarão  
recursos para investirem 
na área ambiental, confor-
me descrito abaixo;
1º R$ 45.000,00 - 2º R$ 
35.000,00 - 3º R$ 25.000,00 
- 4º R$ 20.000,00 - 5º R$ 
13.000,00

Daniel Marçal é nomeado 
como novo secretário  

de Meio Ambiente

 O prefeito de Ilha-
bela, Toninho Colucci, 
apresentou nesta sema-
na, no Paço Municipal, o 
novo secretário municipal 
de Meio Ambiente, Daniel 
Marçal, acompanhado do 
secretário adjunto, Daniel 
Vilela. Marçal já havia 
ocupado o cargo de secre-
tário adjunto de Assistên-
cia Social.  “Estou muito 
feliz e grato ao Daniel por 
seu retorno ao governo. 
 O PT do B, parti-
do que preside, fez parte 
do processo eleitoral que 

me reelegeu e sempre in-
tegrou o nosso governo”, 
declarou o prefeito.
 Daniel Marçal tem 
40 anos e é administrador 
de empresas. “Eu era parte 
desta administração e ab-
diquei do meu cargo para 
apoiar um novo candidato. 
 A partir do mo-
mento que ele decide fa-
zer parte de um grupo que 
eu nunca participei ou fui 
convidado a participar, 
volto para o lugar do qual 
nunca deveria ter saído.  
 Pois sempre fui um 

homem sério com os com-
promissos assumidos”, de-
clarou Daniel Marçal.
 Na Secretaria de 
Meio Ambiente, ele res-
salta se tratar de um novo 
desafio. “Quero apro-
veitar a experiência ob-
tida na presidência do  
Conseg e o bom relacio-
namento com a Polícia 
Militar, com a Polícia  
Ambiental, entre outros 
órgãos, em prol da preser-
vação do meio ambiente”, 
concluiu o novo secretá-
rio.
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Adoção por avós:  
proibições e possibilidades

Vera Mônica de Almeida 
Talavera*
 Adotar é muito 
mais do que criar e edu-
car uma criança que não 
possui o mesmo sangue, 
ou a mesma carga gené-
tica. É antes de tudo uma 
questão de valores, uma 
filosofia de vida. A adoção 
é uma questão de consci-
ência, responsabilidade e 
comprometimento com o 
próximo. É o ato legal e 
definitivo de tornar filho, 
alguém que foi concebido 
por outras pessoas. Trata-
se também do ato jurídi-
co, que tem por finalidade 
criar entre duas pessoas re-
lações jurídicas idênticas 
às que resultam de uma 
filiação de sangue.
 A adoção é uma 
forma alternativa de dar 
uma família à criança des-
provida desta, sendo, por-
tanto, uma forma não bio-
lógica de se constituir um 
vínculo parental; de criar 
laços não por consangui-
nidade, mas sim, e tão-so-
mente, pelo amor.
 No Brasil, a partir 
da promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, 
o foco passou a ser o me-
lhor interesse da criança, o 
que implica ver a adoção 
não como ato de dar uma 
criança à família, e sim de 
dar uma família à criança. 
O caráter privado do di-
reito civil passou a ganhar 
normas de ordem pública, 
o que garantiu ao menor 
direitos, defendidos pelo 
Estado.
 O Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) é o principal do-
cumento que guia os di-
reitos dos menores de 18 
anos no país. E estabelece 
direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade, 
à convivência familiar e 
comunitária para meninos 
e meninas menores de 18 
anos. O documento tam-
bém aborda questões de 
políticas de atendimen-
to, medidas protetivas ou 
medidas socioeducativas, 
entre outras providências. 
Tratam-se de direitos di-
retamente relacionados à 
Constituição.
 Isto posto, não há 
como deixar de entender 
a adoção como instituto 
de ordem pública. Mes-
mo que também atenda a 
interesses particulares, o 
interesse juridicamente tu-
telado, o melhor interesse 
da criança e do adolescen-
te, prevalece sobre a von-
tade e manifestação dos 
interessados, além de de-
pender da chancela estatal 
para que se efetive.
 Por natureza, o 
vínculo civil entre ascen-
dente e descente é parental 
e biológica. Assim, não há, 
tem tese, necessidade de 
adoção pelos avós. É uma 

obrigação decorrente dos 
laços familiares e biológi-
cos.
 No Brasil, porém, 
havia muita adoção de ne-
tos por avós com o objeti-
vo de fraudar a seguridade 
social. Os provimentos 
permaneciam na família 
em decorrência da morte 
dos avós quando se tratava 
de adoção dessa nature-
za. Nesse caso, não tinha 
como a Previdência Social 
se recursar em conceder os 
benefícios aos netos ado-
tados.
 Com a vinda do 
ordenamento jurídico do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que proibiu 
expressamente (42 § 1º) 
a adoção por ascenden-
tes, os avós que preten-
diam adotar seus netos, 
passaram a não poder. 
Entretanto, a proibição é 
inconstitucional e violenta 
a dignidade da pessoa hu-
mana e o princípio da pro-
teção integral da criança e 
do adolescente.
 As hipóteses desta-
cadas são: quando a crian-
ça ou o adolescente forem 
órfãos; ou quando o pai for 
destituído do poder fami-
liar. Nestes casos, enten-
der-se-ia como constitu-
cional a adoção por avós.
 Dar-se preferência 
a alguém pertencente ao 
grupo familiar – na hipóte-
se aos avós – para que seja 
preservada a identidade 
da criança, significa res-
guardar ainda mais o inte-
resse da criança e do ado-
lescente, que poderá ter a 
continuidade do afeto com 
a proximidade dos avós, 
destinando, todos os cui-
dados, atenção, carinhos 
e provendo sua assistência 
moral, educacional e ma-
terial.
 Os avós adotam 
com o objetivo de dar con-
tinuidade aos valores éti-
cos e morais que carregam 
ao longo da história da fa-
mília e com maior alegria 
e dedicação podem edu-
car, dar carinho, respeito e 
amor. Não há como negar 
o que dizem popularmen-
te, que os avós são pais 
duas vezes.
 Importante res-
saltar que decisões re-
centes da Justiça bra-
sileira permitem, em 
alguns casos, que netos 
sejam adotados por avós.  
 O Superior Tri-
bunal de Justiça reco-
nheceu, por exemplo, a 
relação socioafetiva do 
casal de avós com uma 
criança que nasceu após a 
mãe dela, uma criança de 
oito anos, ter sido abusa-
da sexualmente.   
A menina foi adotada por 
um casal na época em que 
estava grávida, tanto ela 
quanto o bebê passaram 
a ser cuidados pelos pais 
adotivos que também que-
riam na Justiça a guarda da 
criança. Tanto a primeira 

instância quanto o Tribu-
nal de Justiça de Santa Ca-
taria aceitaram o pedido de 
adoção pelo casal, mas o 
Ministério Público recor-
reu alegando que a crian-
ça convivia com os pais 
biológicos e com os pais 
adotivos dela por isso não 
seria necessário garantir a 
adoção dele pelos avós. A 
mãe concordou que o filho 
fosse adotado pelo casal 
(avós) e o estudo social 
mostrou que havia relação 
afetiva entre eles.
 O Ministério Pú-
blico, porém, defendeu que 
a adoção só pode ser feita 
quando o menor não tem 
condições de ser mantido 
com a família biológica. 
O ministro do STJ, Moura 
Ribeiro, relator do caso no 
STJ, lembrou que o menor 
e a mãe biológica tinham 
laços afetivos de irmãos e 
não de mãe e filho o que 
diferencia o caso e desta-
cou, ainda, que o interesse 
do menor deve prevalecer 
e lembrou que as famí-
lias atuais não são mais as 
mesmas de antigamente. 
 O Tribunal cons-
tatou que o direito retifica 
aquilo que está no papel 
para prestigiar aquilo que 
a criança vive e que enten-
de ser verdadeiro.
 Não basta a Cons-
tituição Federal, o corpo 
de legislação em geral e 
o alicerce principiológico 
contemplarem e assegu-
rarem direitos e proteção 
em favor da criança e do 
adolescente, é necessário a 
existência de um processo 
específico de adoção que 
seja capaz de garantir um 
resultado justo, que atenda 
de forma interdisciplinar a 
situação peculiar de cada 
criança e adolescente para 
tratá-los com igualdade, 
com o olhar para aqueles 
que se sentem pais nova-
mente com o nascimento 
dos seus netos: os avós.
 Conclui-se que tal 
relação contribui na cons-
trução subjetiva do menor 
dentro do contexto fami-
liar que se encontra inseri-
do. Isto porque, quando da 
relação avoenga, o prin-
cipal objetivo é estabele-
cer entre o neto e os avós 
uma relação afetiva, cuja 
finalidade é também po-
der construir uma relação 
de filiação entre a criança 
ou adolescente e seus avós 
por meio do processo de 
adoção.
 *Vera Mônica 
de Almeida Talavera é 
professora do Curso de 
Direito do Centro Uni-
versitário Jorge Amado 
(UNIJORGE), mestre em 
Direito pela Universidade 
Metropolitana de Santos, 
doutoranda em Família na 
Sociedade Contemporâ-
nea pela Universidade Ca-
tólica do Salvador e sócia 
do escritório Lapa Góes e 
Góes Advogados, em Sal-
vador (BA)

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 35, Termo nº 6339
Faço saber que pretendem se casar ÉRICK NÍCOLAS ROCHA BERNARDES e GABRIELA PIRES SAN-
TOS DE LIMA, 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 26 de maio de 1988, de profissão con-
trolador de acesso, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Octaviano Xavier de Castro, nº 
283, Jardim Bica da Glória, filho de VALDIR BERNARDES, de 54 anos, nascido na data de 13 de janeiro 
de 1962 e de SILVIA HELENA ROCHA BERNARDES, de 53 anos, nascida na data de 8 de julho de 1963, 
residentes e domiciliados Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 17 de janeiro de 1998, de profissão manícure, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de LUIZ DE PAULA LIMA, desaparecido há 18 anos e de PATRICIA PIRES 
DOS SANTOS, de 51 anos, nascida na data de 9 de junho de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 36, Termo nº 6340
Faço saber que pretendem se casar IGOR GRASSO e LETICIA TERESA DE PAULA, 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 27 de janeiro de 1984, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residen-
te e domiciliado na Rua José Augusto de Paula, nº 51, Jaraguá, nesta cidade, filho de WILSON ANTONIO 
GRASSO, de 63 anos, nascido na data de 14 de agosto de 1952, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de São Paulo/SP e de MARIA DE FÁTIMA ALVES GRASSO, de 61 anos, nascida na data de 23 
de novembro de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Itajubá/MG. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 11 de dezembro de 1992, de profissão professora, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada Rua Campinas, nº 461, Parque Urupês, Taubaté/SP, filha de ALBERTO EDUARDO DE 
PAULA, de 51 anos, nascido na data de 26 de março de 1965 e de MARIA INÊS DE ABREU PAULA, de 
48 anos, nascida na data de 2 de abril de 1968, residentes e domiciliados em Taubaté/SP, natural de Taubaté/
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. 

Taubaté Shopping entra no  
clima do Dia dos Pais

Ciapi realiza arraiá solidário 
neste sábado em Caraguá

 Para homena-
gear os pais, o Taubaté 
Shopping preparou uma 
campanha especialmente 
dedicada à data, que terá 
o tema “Onde tem emo-
ção, tem presente Tauba-
té Shopping”. A ação tem 
o objetivo de reforçar o 
significado desse dia e os 
corredores do mall já co-
meçam a ganhar o clima 
da comemoração.
 Outra ação que 
movimenta o empreendi-
mento já nesta semana é 
uma liquidação que envol-
ve todas as lojas. De quin-
ta (28) a domingo (31), os 
descontos chegam a até 
70%. “Estamos sempre fo-
cados em promover ações 
que envolvam o nosso 
público, proporcionando 
momentos de lazer e de 
oportunidades para pre-
sentear”, destaca o gerente 
de Marketing, Mauro Fon-
tes.
 Uma foto para 
eternizar

 Diversas entidades 
assistenciais de atendi-
mento ao idoso e à pessoa 
com deficiência de Cara-
guá promovem o Arraiá 
“Tamo Junto, Vem Cum 
Nóis” no próximo sába-
do (30), das 13h às 20h, 
no Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com De-
ficiência e ao Idoso (Cia-
pi), no Jardim Jaqueira. 
O valor arrecadado com 
a venda dos produtos será 
revertido para as associa-
ções que prestam serviço 
ao setor. 
 A festa julina terá 
comidas típicas, brincadei-
ras, sorteio de prêmios, ar-
tesanato, concurso “Miss 
Caipirinha e Galã do Ser-
tão” e apresentações das 

No fim de semana do 
Dia dos Pais, o Taubaté 
Shopping terá ainda um 
estúdio fotográfico para 
registros gratuitos. As fo-
tos serão feitas por uma 
fotógrafa profissional, 
aplicadas em uma moldu-
ra criada especialmente 
para a ação e impressas 
na hora para serem entre-
gues como brinde. Dessa 
forma, as famílias que es-
colherem o shopping para 
comemorar a data terão 
seus momentos eterniza-
dos em imagens.
 Taubaté Shopping
Com uma área constru-
ída de mais de 42 mil 
metros quadrados e um 
público anual de mais 
1 milhão de pessoas, o 
Taubaté Shopping está 
há 26 anos na região e 
gera cerca de 3 mil em-
pregos diretos e indiretos. 
 Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 

quadrilhas da Apae (As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) de 
Caraguá, Associação de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to Humano Acalento, Ins-
tituto Pró+Vida, Lar Vila 
Vicentina, Lar São Fran-
cisco de Assis e do Institu-
to Lucas Amoroso (ILA).
  O Arraiá “Tamo 
Junto, Vem Cum Nóis” 
conta com o apoio da Se-
cretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (SEPEDI). O 
Ciapi fica na Avenida Jor-
ge Burihan, 30 – Jardim 
Jaqueira, próximo à Rodo-
viária. O telefone é o (12) 
3886-3050. 
 Programação do 
Arraiá “Tamo Junto, Vem 

cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior 
administradora indepen-
dente de shopping cen-
ters do País, está presente 
em todas as regiões bra-
sileiras. Com 25 anos de 
experiência e foco em  
planejamento, comer-
cialização e gestão de 
shopping centers, a AD  
administra um patrimô-
nio de R$ 5,3 bilhões. São 
mais de 5 mil lojas, em 
1,9 milhão de m² de área 
construída e 790 mil m² de 
área bruta locável. Visite: 
www.adshopping.com.br.

Cum Nóis”
 Sábado (30)
 13h – Início
14h – Quadrilha do Lar 
São Francisco de Assis
15h – Quadrilha da Apae
16h às 17h30 – Apresenta-
ção da Orquestra de Viola 
Caipira Estrela de Ouro
16h30 – Concurso “Miss 
Caipirinha e Galã do Ser-
tão”
17h30 – Quadrilha do Ins-
tituto Pró+Vida
18h – Quadrilha do CCTI 
(Centro de Convivência da 
Terceira Idade) Estrela do 
Mar
18h30 – Quadrilha do Ins-
tituto Lucas Amoroso
19h – Quadrilha “Vai 
quem quer, todo mundo 
junto e misturado”
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NovaDutra oferece  
tratamento dentáriogratuito 

a caminhoneiros  
em Roseira

A CCR NovaDutra se 
mostra preocupada com a 
saúde bucal dos caminho-
neiros que trafegam pela 
Via Dutra. Assim, uma 
unidade móvel localizada 
no km 81,9 da via Dutra, 
na pista sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira (SP) 
oferece tratamento den-
tário gratuito para os pro-
fissionais do volante, com 
atendimentos preventivos 
e de urgência.
O trailer Odontológico 
oferece aos profissionais 
da estrada os serviços 
disponíveis  como aplica-
ção de flúor, restauração, 
raspagem de tártaro e ex-
trações simples, além de 
atendimentos de urgência 
para os caminhoneiros que 
chegam com dor ao con-
sultório. De janeiro a maio 

de 2016, já foram realiza-
dos mais de dois mil pro-
cedimentos gratuitos em 
679 profissionais. Entre os
 Segundo Carla Fornasaro, 
gestora de Relações Insti-
tucionais e de Sustentabi-
lidade da CCR NovaDu-
tra, os serviços prestados 
pelo Trailer Odontológico 
são de extrema importân-
cia para a saúde do cami-
nhoneiro. Estudos indicam 
que a saúde bucal inter-
fere e muito na causa de 
muitas doenças. “Nossa 
preocupação é dar condi-
ções aos profissionais que 
estão na rodovia e que 
não possuem tempo, nem 
condições para realizarem 
tratamentos. Nossa meta é 
seguirmos ajudando na re-
dução dos níveis de cáries 
e de doenças periodontais 

dos caminhoneiros e acre-
ditamos que o trabalho do 
Trailer Odontológico tem 
contribuído para isso”, co-
mentou Carla.
O atendimento é  gratuito, 
por meio da CCR Nova-
Dutra em parceria com a 
Interodonto, o tratamento 
dentário acontece em uni-
dade móvel estacionada 
no posto de serviços Arco 
Íris. No local, os profis-
sionais do volante ainda 
recebem orientações rela-
cionadas à higiene bucal.
Horários: segundas e quar-
tas-feiras: das 8h às 18h; 
terças e quintas-feiras: das 
7h às 17h; e sexta-feiras: 
das 9h às 17h.Local: esta-
cionamento do posto Arco 
Íris, no km 81,9 da via Du-
tra, na pista sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira (SP).

Seleção de concurso 
de moda realizado  

no Taubaté Shopping
 Nesta sexta-feira 
(29), das 15h às 17h30, o 
Taubaté Shopping recebe-
rá uma fase do processo 
de seleção para o concurso 
Atroveran Mega Model, 
promovido pela agência 
Mega Model Brasil em 
parceria com a RedeTV! e 
a Atroveran.
 O projeto, que pre-
tende quebrar os padrões 
de beleza estabelecidos 
pela sociedade, vai ele-
ger a mais nova estrela 
do Brasil, considerando 
quesitos que vão além da 
aparência física.  As ava-
liações e a seleção das pré-
finalistas são feitas dentro 
de um ônibus itinerante 
– que passará por mais 
de 300 cidades de todo o 
País, incluindo Taubaté. 
 A final da competi-
ção será disputada em uma 
casa localizada na cidade 
de São Paulo, na qual as 
garotas ficarão confina-
das por oito semanas. Lá, 
elas terão orientação para 
aprimorar seus próprios 
atributos e serão avaliadas 
pela convivência em gru-
po e por diferentes provas. 

Além de prêmios que so-
mam mais de R$ 1 milhão, 
as três primeiras coloca-
das ganharão também um 
contrato exclusivo com a 
agência. Todas as etapas 
do concurso estão sendo 
transmitidas em um pro-
grama da RedeTV!.
 As interessadas 
precisam ter de 16 a 30 
anos e devem retirar a fi-
cha de inscrição no ônibus 
do concurso ou baixá-la 
pelo site www.atroveran-
megamodel.com.br e en-
tregá-la no local, acom-
panhada de duas fotos: 
uma de rosto e outra de 
corpo, em roupa de banho. 
 Menores de idade 
deverão levar autoriza-
ção do responsável legal e 
comprovante de frequên-
cia escolar.
 Taubaté Shopping
 Com uma área 
construída de mais de 42 
mil metros quadrados e 
um público anual de mais 
1 milhão de pessoas, o 
Taubaté Shopping está há 
26 anos na região e gera 
cerca de 3 mil empregos 
diretos e indiretos. Sua 

infraestrutura inclui 200 
lojas satélites, nove lojas 
âncoras, três megalojas, 
cinco salas de cinema da 
rede Moviecom (três delas 
com tecnologia Moviecom 
X), boliche, a mais com-
pleta praça de alimentação 
da região, supermercado, 
academia, faculdade e 
mais de mil vagas de es-
tacionamento. Inaugura-
do em 9 de novembro de 
1989, o empreendimento 
é administrado pela AD 
Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
 A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regiões 
brasileiras. Com 25 anos 
de experiência e foco em 
planejamento, comerciali-
zação e gestão de shopping 
centers, a AD administra 
um patrimônio de R$ 5,3 
bilhões. São mais de 5 mil 
lojas, em 1,9 milhão de m² 
de área construída e 790 
mil m² de área bruta lo-
cável. Visite: www.adsho-
pping.com.br.

Gerdau de Pinda  
arrecada 800 peças na  

Campanha do Agasalho
 A Gerdau, por 
meio da Unidade de Pin-
damonhangaba, realizou 
Campanha do Agasalho e 
arrecadou 800 peças, en-
tre roupas e cobertores. 
A iniciativa mobilizou os 
colaboradores da Usina ao 
longo do mês de julho e 
irá contribuir para um in-
verno mais aquecido para 
a comunidade carente da 
região. As doações foram 
entregues à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que 

destinará os itens para 19 
instituições que atendem 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
 Sobre a Gerdau
 A Gerdau é líder no 
segmento de aços longos 
nas Américas e uma das 
principais fornecedoras de 
aços especiais do mundo. 
No Brasil, também pro-
duz aços planos e minério 
de ferro, atividades que 
estão ampliando o mix de 
produtos oferecidos ao 

mercado e a competitivi-
dade das operações. Além 
disso, é a maior recicla-
dora da América Latina 
e, no mundo, transforma, 
milhões de toneladas de 
sucata em aço, reforçando 
seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentá-
vel das regiões onde atua. 
As ações das empresas 
Gerdau estão listadas nas 
bolsas de valores de São 
Paulo, Nova Iorque e Ma-
dri.

Fundo Social de  
Solidariedade forma  

26 alunos em Caraguá
 Na última sexta-
feira (22), O Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Caraguá realizou mais 
uma formatura. Ao todo, 
26 alunos das aulas de as-
sentador de pisos e azule-
jos, pedreiro e encanador 
receberam certificados de 
conclusão e a felicidade de 
mais uma etapa vencida. A 
cerimônia ocorreu no Polo 
de Construção Civil.

 Entre os presentes, 
estavam o vice-prefeito de 
Caraguatatuba, Antônio 
Carlos Junior, a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Eloiza A. An-
drade Antunes de Oliveira 
e o coordenador do curso, 
Anderson Mendes.
 Os formandos fre-
quentaram 80 horas de 
aula, que começaram no 
dia 30 de maio deste ano. 

Eles foram a 5ª turma do 
polo.
 Os cursos são re-
alizados pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal, por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3881-3715.

Jogos Regionais
São José dos Campos 

chega aos 200 pontos e 
folga na liderança

Seguem as competições 
da 60ª edição dos Jogos 
Regionais de Caragua-
tatuba, mas o que já era 
previsível começa a se 
confirmar com a folga 
de São José dos Cam-
pos na pontuação.   
 Mesmo com o 
crescimento de outras ci-
dades que investiram forte 

em suas equipes, a capital 
da RMVale vai confirman-
do seu favoritismo a 4 dias 
do término das competi-
ções.
 Após o encerra-
mento de 23 modalidades, 
São José permanece no 
topo da tabela, agora com 
200 pontos. Mogi das Cru-
zes está na segunda colo-

cação com 143, enquanto 
Jacareí vai se firmando em 
3º lugar, com 117 pontos.
 Na Segunda Divi-
são dos jogos, a liderança 
está com Franco da Rocha, 
que chegou a 144 pontos, 
perseguida por Poá que 
soma 118. No terceiro lu-
gar está Ubatuba, com 85 
pontos.


