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Usuários da Tamoios 
podem consultar

condições de tráfego 
por câmeras ao vivo

PAT de São José está 
com 241 vagas de

emprego disponíveis

A partir desta semana, a 
Concessionária Tamoios 
passa a disponibilizar ima-
gens ao vivo da Rodovia 
dos Tamoios em seu site. 
O serviço tem por objetivo  
beneficiar os usuários, que 
poderão consultar as con-
dições de tráfego e de con-
dições climáticas em tem-
po real para planejar suas 
viagens em direção ao Li-

O PAT de São José dos 
Campos está com 241 va-
gas de emprego disponí-
veis nesta semana.
Entre as oportunidades, 
destaque para os cargos 
de Ajudante Geral (100 
vagas), Açougueiro (15), 
Operador de Caixs (85) e 
Garçom (25). Veja a lista 

toral ou para o Vale do Pa-
raíba. Para o conhecimen-
to dos usuários da rodovia, 
a divulgação do serviço 
está sendo feita por meio 
dos Painéis de Mensagem 
Variável ao longo da Ro-
dovia e também no site da 
Concessionária Tamoios 
(www.concessionariata-
moios.com.br) e no Twit-
ter (@Tamoios099).

completa de vagas no link.
Os interessados de-
vem ir ao PAT  
(Praça Afonso Pena, 175) 
com RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e múmero do PIS 
ativo. Todas as vagas tam-
bém estão cadastradas no 
Portal Mais Emprego e es-
tarão acessíveis para quem 

O serviço oferecido pela 
concessionária tem trans-
missão 24 horas. São dis-
ponibilizadas imagens dos 
seguintes pontos da Ro-
dovia: Km 12,6 (São José 
dos Campos); Km 20,4 
(Jambeiro); Km 34,3 (Pa-
raibuna); Km 47 (Paraibu-
na); Km 58,1 (Paraibuna) 
e Km 80,6 (Caraguatatu-
ba).

tiver cadastro no Portal.
O PAT não oferece in-
formações sobre va-
gas por telefone, de-
talhes sobre as vagas 
você conhece no Portal  
Mais Emprego ou indo 
pessoalmente ao PAT. O 
Posto funciona das 8h às 
17h.

Governo lança plano de  
desburocratização do  

agronegócio

Cancelada em Taubaté
a carreata com campeões 

olímpicos do volêi

Redes sociais são alvo
principal de ações na

Justiça Eleitoral

Foi lançado, nesta sema-
na, o Plano Agro +, vol-
tado para o aumento de 
eficiência e redução da 
burocracia no agronegócio 
brasileiro. A cerimônia de 
lançamento contou com a 
presença do presidente em 
exercício, Michel Temer, 
o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi.
“Queremos um Brasil mais 
simples para quem produz 
e mais forte para compe-
tir”, destacou Blairo Mag-
gi, reforçando o propósito 
do governo federal com 69 
medidas destinadas a mo-
dernizar e desburocratizar 
normas e processos do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).
As medidas serão imple-
mentadas imediatamen-
te. Entre elas, o fim da 
reinspeção em portos e 
carregamentos vindos de 
unidades com Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). 
Com a eliminação desses 
entraves, o setor privado 
e o governo devem ter um 
ganho de eficiência esti-
mado em R$ 1 bilhão ao 
ano. Esse valor representa 
0,2% do faturamento anu-

A assessoria de im-
prensa da Prefeitura de  
Taubaté comuni-
ca que a carreata para  
receber os campe-

As redes sociais são o 
maior alvo das ações na 
Justiça Eleitoral para re-
moção de conteúdo, se-
gundo levantamento feito 
pela Fundação Getulio 
Vargas. O estudo, que 
considerou 484 processos 
abertos nas eleições de 
2014, em todo o país, indi-
cou que 56,9% das deman-
das visavam postagens em 
espaços como Facebook, 
Twitter e Youtube. Segun-
do os dados preliminares 
divulgados hoje (26), os 
blogs vêm em seguida 
como alvo preferencial 
das ações (12%), depois as 

al do agronegócio brasilei-
ro, calculado em cerca de 
R$ 500 bilhões.
Para Maggi, o Agro + vai 
transferir dinheiro da ine-
ficiência para a eficiência, 
trazendo benefícios para a 
sociedade. O plano, acres-
centou o ministro, busca 
justamente otimizar os re-
cursos para proporcionar 
ganhos ao setor produtivo, 
que poderá assim gerar 
mais emprego e renda ao 
longo da cadeia do agro-
negócio.
Os principais obstáculos 
burocráticos existentes no 
Mapa foram identificados 
por um grupo de traba-
lho criado pela Portaria 
nº 109, de 2006. Os téc-
nicos do ministério ana-
lisaram 315 demandas do 
setor produtivo e estabe-
leceram 69 medidas para 
implantar nesta primeira 
fase do Agro +. Com isso, 
o governo atenderá reivin-
dicações de 88 entidades 
representativas do agrone-
gócio brasileiro.
“O plano será amplia-
do em 60 e em 120 dias, 
quando novas normas e 
processos deverão ser sim-
plificados”, disse o secre-
tário-executivo do Mapa, 

ões olímpicos do volêi, 
Wallace, Éder e Luca-
relli, foi cancelada por 
questões que envolvem 
a agenda da diretoria da  

páginas da administração 
pública direta (11,4%) e os 
portais de notícias (9,7%).
Em caráter liminar, 66% 
das ações propostas foram 
deferidas, pelo menos par-
cialmente. Nas sentenças, 
o índice de deferimento se 
reduz ligeiramente e fica 
em 62%. Enquanto nos 
acórdãos, quando o caso 
é apreciado por um grupo 
de magistrados, o índice 
de aceitação dos pedidos 
de remoção de conteúdo é 
de 58%.A maior parte das 
ações foi iniciada por parti-
dos ou coligações (46,7%) 
e, em seguida, estão as de-

Eumar Novacki.
Eixos
Com medidas de curto, 
médio e longo prazos, o 
Agro + tem dois eixos: 
Modernização e Desburo-
cratização e o Marco Re-
gulatório do Plano de De-
fesa Agropecuária. O foco 
é a redução da burocracia, 
que hoje interfere na exe-
cução dos serviços.

Para tanto, o Mapa acele-
rou a implementação do 
Manual do Boas Práticas 
Regulatórias de Defesa 
Agropecuária, priorizou as 
demandas de automação 
desta área e deu celeridade 
à revisão de normativas da 
Defesa Agropecuária. Isso 
está sendo feito por meio 
de portarias e instruções 
normativas para reorgani-
zar e fortalecer a tramita-
ção de normas.
O Mapa também vai esta-
belecer cooperação com a 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 
(CNA) para desenvolver 
ferramentas capazes de 
agilizar a troca de infor-
mações entre as autorida-
des sanitárias e os países 
importadores do agrone-
gócio brasileiro.

Funvic Taubaté. A home-
nagem aos atletas da equipe  
taubateana estava progra-
mada para esta próxima 
terça-feira, dia 30.

mandas feitas diretamente 
por candidatos (30,3%) e 
pela imprensa (22,8%). A 
maior parte dos réus nos 
processos eram os pró-
prios candidatos (43,6%), 
depois as pessoas físicas, 
com 17,7% e os provedo-
res que oferecem platafor-
ma ao conteúdo (14,6%).
Os dados que compõem 
a pesquisa foram coleta-
dos a partir de todos os 
processos disponibiliza-
dos online pelos tribunais 
regionais eleitorais das 
27 unidades da federação 
e pelo Tribunal Superior 
Eleitoral.
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Curiosidades

Canivete suíço

Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu 
uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos 
soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los 
dos alemães e os batizou homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar 
o negócio e atrair utilizadores mais refinados, Elsener aperfeiçoou os canivetes e 
assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e 
saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, 
lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro popularizou-se depois da 
Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. Atualmente, a linha 
para oficiais tem cem diferentes combinações.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro es-
tágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos 
a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí temos 
o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, já estamos 
dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro 
que a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e 
mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica mais lenta e 
regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos diminuem e é raro 
acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí, geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre 
nossos problemas.

Humor

Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, resolveu for-
mular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas:
1ª.) Qual é a capital do Estado Civil?
2ª.) Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3ª.) Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4ª.) Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5ª.) Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
6ª.) Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
7ª.) Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
8ª.) A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
9ª.) Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10ª.) Para um tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
***
O Manoel leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Mensagens

Os ventos que às vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem algo que 
aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi tirado e sim, 
aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso, nunca 
se vai para sempre.
***
Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de rece-
bê-los de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas não está no 
tempo em que duram, e sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem mo-
mentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
O que os filhos pensam do pai:
Aos 7 anos: Papai é um sábio. Sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que o papai e engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste assunto, talvez pudesse me aconse-
lhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido ta tarde.

Pensamentos, provérbios e citações

O homem é o único animal que faz bagunças

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada,

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.

Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

O tempo convence mais do que os argumentos. 

Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.

É triste ter por amizade aquela que se tem por amor.

O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.

Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
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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

Saúde herdou déficit de R$ 3,5 bi 
com estados e municípios

O governo federal, nos 
últimos cinco anos, acu-
mulou déficit de R$ 3,5 
bilhões/ano com estados 
e municípios no custeio e 
ampliação de serviços do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esses recursos fo-
ram pactuados com as se-
cretárias de saúde para a 
expansão das Unidades de 
Pronto Atendimento, do 
SAMU, do atendimento 
em oncologia e da ofer-
ta de leitos de UTI, entre 
outros serviços que acaba-
ram sem contrapartida da 
União. Nesta terça-feira 
(23), o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, apre-
sentou o levantamento à 
Secretária de Governo da 
Presidência da República.
Ao todo, o déficit im-
pacta na habilitação 

ou funcionamento de 
2.698 serviços do SUS,  
sendo que a maior par-
te dos valores recai so-
bre os municípios. As 
prefeituras deixaram de 
receber R$ 1,96 bilhão 
por ano, equivalente a 
61% do total, e os esta-
dos, R$ 1,23 bilhão/ano.  
Parte dos gestores arcou 
com 100% dos serviços, 
sobrecarregando as contas 
locais, outros tiveram de 
suspender o atendimento 
ou deixar obras sem fun-
cionar. O valor total inclui 
ainda cerca de R$ 300 mi-
lhões/ano de custeio para o 
Plano de Expansão de Ra-
dioterapia e hospitais em 
fase final de construção.
“O relatório mostra nú-
mero muito grande de 
serviços fechados, que 

estão prontos sem fun-
cionar, além daqueles 
em funcionamento sem 
contrapartida federal. Te-
mos equipamentos caros, 
instalados, mas que não 
estão disponíveis à popu-
lação. Esse levantamento 
é o primeiro passo para 
sanar esses problemas que 
são visíveis aos olhos do 
contribuinte. É preciso 
planejar melhor e gastar 
melhor o recurso público.  
Se há um compromisso, 
isso tem de ser cumpri-
do”, destacou o ministro 
Ricardo Barros. A expec-
tativa é conseguir atender 
o compromisso estabele-
cido para que os prefeitos 
e governadores tenham 
condições de custear es-
ses serviços, ampliando o 
atendimento à população.

Poupatempo lança
campanha para incentivar 

o agendamento de
serviços por aplicativo

O Programa Poupatempo 
acaba de lançar a campa-
nha Baixe SP Serviços, 
loja de aplicativos do Go-
verno do Estado de São 
Paulo que reúne diversos 
serviços públicos no celu-
lar ou tablet. Entre as pos-
sibilidades da ferramenta 
estão o agendamento de 
dia e horário para ser aten-
dido no Poupatempo.
Todos os postos estão dis-
tribuindo folhetos explica-
tivos, em formato de celu-

lar, que ensinam a usar o 
serviço e mostram como o 
agendamento é mais rápi-
do e prático pelo app. Os 
folhetos também infor-
mam sobre outros aplica-
tivos de utilidade pública 
fáceis de usar.
O aplicativo foi desenvol-
vido pela Prodesp - em-
presa de Tecnologia da 
Informação do Governo 
de São Paulo -, e está dis-
ponível gratuitamente para 
os sistemas iOS e Android 

e pode ser usado em qual-
quer dispositivo móvel, 
como smartphones e ta-
blets.O SP Serviços tam-
bém permite que o cida-
dão receba notificações de 
órgãos do Governo, com 
mensagens relevantes de 
interesse público, ou até 
mesmo personalizadas, 
para usuários autentica-
dos, como alertas sobre o 
vencimento da CNH e o 
prazo para licenciamento 
de veículos.
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Otimismo na construção 
quer impulsionar novo 
ciclo de crescimento

Um encontro recente en-
tre empresários do setor 
da construção civil com o 
presidente interino Michel 
Temer em Brasília, pode 
resultar em novos rumos 
para a volta do crescimen-
to econômico. O encon-
tro aconteceu durante a 
cerimônia de abertura do 
evento Concrete Show. Os 
participantes saíram oti-
mistas do encontro onde 
participaram o Sindicato 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção Ci-
vil de São Paulo e a Frente 
Parlamentar da Indústria 
da Construção da Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp).
O secretário de Habitação 

de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, esteve presente 
no encontro onde falou da 
importância da união de 
empresários em torno da 
PEC dos Gastos Públicos. 
“Precisamos de confian-
ça no setor público neste 
momento de crise polí-
tica para que se retome o 
crescimento econômico. 
A PEC será votada em no-
vembro com teor para li-
mitar os gastos públicos, e 
a previsão é que haja mui-
ta pressão contra vinda de 
alguns setores, principal-
mente no âmbito do servi-
ço público.
Apresentada pelo gover-
no federal, a Proposta de 
Emenda Constitucional 

abrange um pacote de me-
didas econômicas e esta-
belece que o reajuste das 
despesas da União deve 
ser vinculado à variação 
da inflação do ano anterior.
“Precisamos de confian-
ça no setor público neste 
momento de crise política 
para que se retome o cres-
cimento econômico. Em 
novembro será votada a 
PEC que limita os gastos 
públicos. Haverá muita 
pressão contra, vinda de 
alguns setores, principal-
mente no âmbito do servi-
ço público, e precisamos 
que o setor produtivo se 
una contra isso, apoiando 
a proposta”, salientou o 
secretário.

Extrato da Lei nº 1.063 – de 17 de agosto de 2016.

 “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e dá outras 
providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 
a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou 
na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 16/2016, Processo nº 27/2016, Edital 28/2016, para Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Arbitragem. Abertura da Sessão Pública dia 06/09/2016 às 09:00 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 05/09/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 15/2016, Processo nº 25/2016, Edital 26/2016, para Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços Mecânicos. Abertura da Sessão Pública dia 06/09/2016 às 14:00 horas. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Munici-
pal até o dia 05/09/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELIS-
TA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 12/2016, Processo nº 20/2016, Edital 21/2016, para Contratação de Empresa 
para Fornecimento de Periféricos de Informática. Abertura da Sessão Pública dia 08/09/2016 às 
09:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefei-
tura Municipal até o dia 06/09/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, 
Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO 
EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 14/2016, Processo nº 24/2016, Edital 25/2016, para Contratação de Empre-
sa para Fornecimento de Mesas para Laboratório de Informática. Abertura da Sessão Pública dia 
08/09/2016 às 14:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na 
sede da Prefeitura Municipal até o dia 06/09/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

CNPJ: 45.167.517/0001-08

2ª edição do Festival Vermelho 
em Ilhabela será realizada no 

mês de setembro
O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos, localizado 
na Ponta da Sela, no extre-
mo sul de Ilhabela, realiza 
nos dias 9,10 e 11 de se-
tembro a 2ª edição do Fes-
tival Vermelhos.As apre-
sentações serão realizadas 
no Teatro de Vermelhos, 
que será utilizado pela 
primeira vez em sua con-
figuração de 900 lugares, e 
no Anfiteatro da Floresta, 
com 300 lugares.
Nos três dias de apresen-
tações o público poderá 
apreciar diversos espetá-
culos quereúnem grandes 
nomes da música erudita, 
popular e danças. Na aber-
tura no dia 9 de setembro, 
JúlioMedaglia à frente de 
Orquestrade Câmara, com 
o violonista Fábio Zabon e 
a soprano Camila Titinger, 
assim como a São Paulo 
Companhia de Dança, que 
apresentará três obras que 
incluirão o “pas-de-deux” 
de “Carmen” com coreo-
grafia de Márcia Haydée, 
em estreia nacional.

No dia 10 de setembro, 
as apresentações serão 
da Orquestra Popular de 
Ilhabela, sob a regência 
do maestro Almir Clemen-
te, de Cida Moreira, com 
seu premiado espetáculo 
“Soledade”, vencedor do 
Prêmio Governador do 
Estado pelo voto popular, 
e ainda Emmanuelle Bal-
dini, regendo a Cameratta 
Baldini, com o pianista 
Jean-Louis Steuerman e a 
soprano Rosana Lamosa.
As apresentações continu-
am no dia 11 de setembro 
com Nelson Ayres à frente 
do Grupo Pau Brasil e de 
AndréMehmari, comple-
tando-se com a apresen-
tação da Orquestra Jovem 
do Estado de São Paulo, 
que recentemente recebeu 
o Prêmio “Concerto 2014” 
na categoria “Jovem Ta-
lento”, sob a regência do 
maestro Claudio Cruz e 
em concerto com o violon-
celista Antonio Meneses.
O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos é um com-

plexo multicultural em 
construção em Ilhabela, 
criado para tornar-se um 
núcleo de fomento às artes 
e à cultura e para contri-
buir para a difusão e de-
mocratização cultural. O 
local terá espaços destina-
dos à realização artística 
em suas diversas mani-
festações, compreenden-
do música, teatro, dança, 
cinema, literatura e artes 
visuais, através de apre-
sentações públicas, ações 
educativas, oficinas e ati-
vidades profissionalizan-
tes. O projeto ainda inclui 
uma “Residência Artisti-
ca”, conjunto de espaços 
para uso temporário de au-
tores, artistas, acadêmicos 
e curadores – em todos os 
campos da criação artísti-
ca e intelectual – para esta-
dia no desenvolvimento de 
seus trabalhos.
O endereço é Avenida 
Governador Mário Covas 
Júnior, nº 11.970, Bairro 
Ponta da Sela, sul de Ilha-
bela.

Aviso de Suspensão de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a Suspensão do Pregão 
nº 38/2016 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de dieta nutricionalmente completa para 
nutrição enteral ou oral, tendo em vista solicitação de esclarecimentos ao Edital - São Luiz do Parai-
tinga, 29 de agosto de 2016 – André L. A. Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, através do Sr. Prefeito Mu-
nicipal, Alex Euzébio Torres, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
interessados, a ANULAÇÃO da Chamada Pública nº 05/2016 divulgada através do Edital 33/2016, 
tendo por objeto Cadastro de projetos sociais a serem executados com as famílias de vulnerabilidade 
social, mediante os recursos Federais e Estaduais, devido à vícios que a tornam ilegal. Assim sendo, 
será publicado novo edital oportunamente divulgado através do Diário Local e no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 49, Termo nº 6366
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO DA COSTA CUNHA e ÉVELYN 
CRISTINA DE ARAUJO MAZZINI, 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 25 de outubro de 1986, de profissão metalúrgico, de estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2000, Benvirá, nesta cidade, filho de 
JOSÉ CARLOS DA CUNHA, de 50 anos, nascido na data de 11 de outubro de 1965, resi-
dente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA ALICE DA COSTA 
CUNHA, de 52 anos, nascida na data de 12 de maio de 1964, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Cruzília/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 16 de outubro 
de 1987, de profissão técnica química, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua 
Ivan da Silva Cunha, nº 608, Parque São Luís, Taubaté/SP, filha de CARLOS ROBERTO 
MAZZINI, de 60 anos, nascido na data de 22 de novembro de 1955 e de MARIA AUGUS-
TA DE ARAUJO MAZZINI, de 55 anos, nascida na data de 7 de agosto de 1961, residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 50, Termo nº 6368
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO DA SILVA e ELENICE DA CON-
CEIÇÃO CAMILO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Joaquim do Monte - PE, 
nascido em 12 de junho de 1955, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Cinquenta e Sete, nº 348, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de 
ANTONIO RUFINO DA SILVA, de 85 anos, nascido na data de 8 de novembro de 1930, 
residente e domiciliado em São Joaquim do Monte/PE, natural de São Joaquim do Monte/
PE e de MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO, falecida em São Paulo/SP na data de 29 de 
janeiro de 2006. Ela é natural de Conceição de Piracicaba - MG, nascida em 10 de março 
de 1968, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de JOSÉ CAMILO FILHO, falecido em Campos do Jordão/
SP na data de 13 de dezembro de 2012 e de MIRTES DE SOUZA CAMILO, de 72 anos, 
nascida na data de 1 de abril de 1944, residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP, 
natural de Conceição de Piracicaba/MG. 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 49, Termo nº 6367
Faço saber que pretendem se casar RAUAN LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA e FER-
NANDA DA SILVA SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido 
em 21 de dezembro de 1996, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Estrada Onze, nº 970, Fazenda Conquista, Assentamento Conquista, nesta 
cidade, filho de ANDRÉ BEZERRA DE OLIVEIRA, de 42 anos, nascido na data de 1 
de janeiro de 1974, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Olinda/PE e de 
SILVIA REGINA DE JESUS LUCAS, de 39 anos, nascida na data de 14 de dezembro de 
1976, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Campinas/SP. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 16 de agosto de 2000, de profissão do lar, de estado civil soltei-
ra, residente e domiciliada na Estrada Agua Quente, nº 2495, Assentamento Horto Florestal, 
nesta cidade, filha de JEFFERSON CASSIANO DE SOUZA, de 35 anos, nascido na data 
de 21 de julho de 1981, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Limeira/SP e 
de CRISTIANE SILVA NASCIMENTO, de 40 anos, nascida na data de 8 de maio de 1976, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Se alguem souber de al-
gum 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 51, Termo nº 6370
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME VIEIRA CORREIA e SAMANTA GIO-
PATTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Diadema - SP, nascido em 4 de fevereiro de 
1981, de profissão técnico em seg. pública, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de ETIENNE DE 
ALMEIDA CORREIA, de 59 anos, nascido na data de 5 de junho de 1957, residente e do-
miciliado em Diadema/SP, natural de Engenheiro Caldas/MG e de EDILEUZA OLIVEIRA 
VIEIRA, de 55 anos, nascida na data de 17 de abril de 1961, residente e domiciliada em 
Diadema/SP, natural de Cairu/BA. Ela é natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 
4 de junho de 1985, de profissão aux. depart. pessoal, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada na Rua General Bertoldo Klinger, nº 132, Paulicéia, São Bernardo do Campo/SP, 
filha de JOÃO ADELINO GIOPATTO, de 56 anos, nascido na data de 13 de abril de 1960, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo/SP, natural de São Bernardo do Campo/
SP e de GERALDA MOTA VILA NOVA, de 49 anos, nascida na data de 21 de agosto de 
1967, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo/SP, natural de Guaporema/PR. 
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 50, Termo nº 6369
Faço saber que pretendem se casar ADRIUS DE SOUZA SILVA e EDILEINE DE ALMEI-
DA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 4 de setembro de 1974, 
de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador 
Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 
68 anos, nascido na data de 30 de agosto de 1947, residente e domiciliado em Pernambuco, 
natural de Arapiraca/AL e de IRACEMA DE SOUZA SILVA, de 63 anos, nascida na data de 
10 de junho de 1953, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de São Paulo/SP. Ela 
é natural de São Paulo - SP, nascida em 18 de maio de 1972, de profissão assistente fiscal, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Abel Tavares, nº 2614, Jardim Belém, 
casa 2, Ermelino Matarazzo, filha de ALDO DE ALMEIDA, falecido em São Paulo/SP na 
data de 26 de julho de 2002 e de HELENA NOGUEIRA DE ALMEIDA, falecida em São 
Paulo/SP na data de 20 de novembro de 2010. 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 51, Termo nº 6371
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS RABELO e ROSA MA-
RIA 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 29 de março 
de 1977, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS 
RABELO, de 69 anos, nascido na data de 2 de junho de 1947, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de ROSALÉM DOS SANTOS RABELO, de 67 anos, 
nascida na data de 20 de junho de 1949, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de 
Ouro Fino/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 17 de julho de 1971, de profissão 
doméstica, de estado civil divorciada, residente e domiciliada Rua José dos Santos, nº 43, 
Jardim Gurilândia, em Taubaté/SP, filha de SERGIO OLINDO SANTOS e de MARIA NA-
ZARÉ MOREIRA SANTOS, residentes e domiciliados em Taubaté/SP, natural de cidade 
ignorada. 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. 
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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.

Prefeito de Taubaté
realiza mudanças
no secretariado

O prefeito Paulo Miran-
da, que substituiu Ortiz 
Jr com mandato cassado, 
empossou na manhã desta 
quinta-feira (25), dois no-
vos nomes para o seu go-
verno. Miranda anunciou 
a mudança do secretário 
de Segurança Pública e 
diretor do Departamento 
de Defesa do Cidadão de 
Taubaté.
Para coordenar a Secreta-
ria de Segurança Pública, 
foi escolhido o coronel da 
reserva da Polícia Militar, 
Eugênio Cesário Martins, 

de 54 anos. Casado, pai 
de dois filhos, Cesário 
acumula 30 anos de cor-
poração e também possui 
formação como bacha-
rel em engenharia civil. 
No setor público, Cesário 
foi chefe de gabinete da 
Subprefeitura de Guaiana-
ses (2011/2012), na Gran-
de São Paulo. Ele também 
atuou como coordenador 
operacional da Defesa Ci-
vil no governo do Estado 
de São Paulo (1991/1994).
Já para o Departamento 
de Defesa do Cidadão, foi 

escolhido o Tenente da re-
serva da Polícia Militar, 
Edson Américo Ferreira, 
de 50 anos. Casado, pai de 
4 filhos, Américo possui 
24 anos de experiência na 
PM e também é formado 
em Educação Física. De 
acordo com a atual admi-
nistração, a renovação dos 
quadros vinha sendo estu-
dada pelo prefeito Paulo 
Miranda. A escolha dos 
novos nomes foi embasa-
da no perfil profissional, 
experiência, conhecimen-
to do município e região.

Embraer e sindicatos 
fecham acordo

sobre o PDV

Um acordo entre três sin-
dicatos no início do mês 
aprovou o Plano de Demis-
sões Voluntárias (PDV) 
proposto pela Embraer 
aos seus funcionários. Os 
sindicatos paulistas dos 
Engenheiros (Seesp), das 
Secretárias e Secretários 
(Sinsesp) e dos Técnicos 
de Nível Médio (Sintec) 
representam aproximada-
mente 50%de todos os tra-
balhadores da empresa.
O PDV é uma das medi-
das de redução de custos 
adotadas pela companhia. 

A assessoria de imprensa 
da empresa salienta que a 
proposta do PDV é uma 
prerrogativa da empre-
sa, da mesma forma que 
a aceitação e adesão dos 
trabalhadores é voluntária. 
Com uma visão positiva, 
a Embraer vê como uma 
evidência o diálogo com 
os dirigentes sindicais, o 
que representa um bom 
entendimento junto às 
entidades, principalmen-
te pela atual conjuntura e 
momento de decisões im-
portante pelo qual passa a 

empresa
A empresa também ressal-
ta que tem buscado atuar 
com absoluta transparên-
cia para superação desse 
momento desafiador da 
melhor maneira possível . 
Para isso, o PDV  foi ofe-
recido com a preocupação 
amenizar o impacto aos 
funcionários, oferecen-
do- lhes a oportunidade 
de decisão e um pacote 
de incentivos para aqueles 
que julgarem o momento 
propício a novos desafios 
profissionais ou pessoais.


