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Alunos de Tremembé
se apresentarão em

Orquestra Filarmônica
em Campos do Jordão

Comerciantes do setor de
turismo em Paraibuna

conquistam novo espaço 
para divulgação de serviços

O jogador pindense Luiz 
Gustavo afirma que Seleção 

está preparada para jogar 
com ou sem Neymar

Os alunos de cordas: vio-
lino, viola, violoncelo e 
contrabaixo acústico do 
Projeto Fazendo Arte da 
Secretaria de Educação 
de Tremembé partici-
parão dos concertos do 
Festival de Inverno de 
Campos do Jordão em 
uma apresentação no Au-
ditório Cláudio Santoro.
Em uma parceria da Pre-
feitura Municipal de Tre-
membé e Orquestra Fi-
larmônica de Campos do 
Jordão, o grupo de Tre-
membé, sob a direção do 
prof. Michaell Serêjo está 
desde março, ensaiando 

Quem visitar o Mer-
cado Municipal de Pa-
raibuna observará um 
painel com material de 
divulgação dos produtos 
turísticos do município. 
Segundo a Diretoria Mu-
nicipal de Esporte, Turis-
mo e Lazer, a ideia é in-

Escolhido para falar na 
última coletiva da Sele-
ção Brasileira nesta ter-
ça-feira (10) na Granja 
Comary antes da estreia 
na quinta-feira (12) contra 
a Croácia, o volante pin-
dense Luiz Gustavo afir-
mou que o time está pron-
to para jogar com ou sem 
a presença de Neymar.
Luiz Gustavo deu entre-
vista junto com o colega 

com a Orquestra de Cam-
pos para a apresentação 
no Festival de Inverno.
O grupo de cordas é com-
posto pelos alunos que 
tem se destacado no estu-
do do instrumento. Eles, 
recentemente, em um 
concerto conjunto com a 
Filarmônica, se apresenta-
ram no Auditório Cláudio 
Santoro sob a regência do 
internacional Fernando 
Ortiz Villarte. O espetá-
culo teve como público 
muitos turistas e a comu-
nidade de Campos do Jor-
dão. O conceituado mú-
sico não poupou elogios 

centivar os comerciantes 
e empresários a fortalecer 
suas marcas, ampliando 
o número de pessoas in-
teressadas em adquirir 
produtos e serviços do 
turismo paraibunense.
    Para conseguir deixar 
materiais em exposição, 

Ramirez, e deu a decla-
ração respondendo a per-
gunta de um jornalista 
sobre qual era o peso de 
Neymar dentro da seleção. 
O volante elogiou Neymar, 
dizendo que ele será um 
dos melhores da história 
e que é um jogador com 
capacidade de ser o dife-
rencial em uma partida 
difícil. Mas ressaltou que 
a equipe possui muitos 

para os alunos do Projeto 
Fazendo Arte. “Foi uma 
excepcional apresenta-
ção, parabéns aos alunos 
do Projeto Fazendo Arte” 
– finalizou o maestro.
No dia 30 de julho, às 
20h30 no Auditório Cláu-
dio Santoro em Campos 
do Jordão haverá uma 
apresentação entre a Or-
questra Filarmônica de 
Campos do Jordão e o 
grupo de referência do 
Projeto Fazendo Arte.
Na manhã desta ter-
ça-feira, a TV Vanguar-
da realizou uma ma-
téria sobre o assunto.

como panfletos, folders, 
cartazes, cartões de visi-
tas, entre outros, os inte-
ressados precisam entrar 
em contato com o Setor de 
Turismo, na Rua Coronel 
Nabor Nogueira Santos, 
183, no Centro, ou pelo 
telefone: (12) 3974-2030.

atletas de alto nível e pre-
parados para o desafio.
“Eu acredito que a sele-
ção está muito bem pre-
parada para jogar com 
ou sem o Neymar. Temos 
23 jogadores de grande
 qualidade, que podem en-
trar e ajudar. Talvez pos-
sam mudar um pouco o 
nosso estilo, mas não vai 
ser o caso de jogar me-
lhor ou pior. Então, o que 
faz a nossa força são esses 
23 jogadores e, com cer-
teza, se acontecer de um 
dia ele não estar tão bem 
ou ele ser substituído, o 
que entrar vai fazer o que 
pode dentro das caracterís-
ticas dele e vai nos ajudar 
da melhor forma”, disse.
O jogador pinden-
se é titular do time 
montado pelo técni-
co Luiz Felipe Scolari e 
usará a camiseta de nú-
mero 17 durante a Copa.

Venha comemorar o
Arraiá do Chi Pul Pul em 
São Luiz do Paraitinga
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

1º Festival Junino do Vale 
do Paraíba é atração para o 

feriado em Pinda
O ‘Trem do Forró’ será 
uma das atrações gratui-
tas do I Festival Junino 
do Vale do Paraíba, rea-
lizado em Pindamonhan-
gaba durante o feriado de 
Corpus Christi (19 a 22 de 
junho). O evento será na 
Rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, km 11, ao lado 
da entrada para a Pedreira 
Anhanguera. A realização 
é da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e Núcleo Tu-
rístico do Piracuama, com 
apoio do Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande.
Nos dias 21 e 22 de ju-
nho (sábado e domingo), 

haverá diversos horários 
do ‘Trem do Forró’ para 
levar, gratuitamente, os 
mais animados da estação 
central da Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão até 
a porta do Festival Juni-
no. Atenção: haverá ape-
nas horários para a ida ao 
evento e não de retorno.
O ´Trem do Forró’ é um 
atrativo turístico em que 
o trem segue ao som de 
uma banda de forró, no 
caso a Banda Gold, e os 
passageiros fazem a via-
gem dançando. São ape-
nas 350 lugares no total 
e as viagens ocorrerão no 

período da manhã e tarde.
Garantirão seu lugar, as 
primeiras 350 pessoas que 
entrarem em contato com 
o Departamento de Turis-
mo da Prefeitura, pessoal-
mente na rua Martim Ca-
bral, 39, centro, ou pelos 
telefones 3643-1424 ou 
3643-1761. A reserva é in-
dividual e poderá ser feita 
somente no dia 11 de junho, 
das 9 às 17 horas e, se ain-
da houver lugares disponí-
veis, no dia 12 de junho, 
das 7 às 12 horas. Mais 
informações poderão ser 
obtidas no Departamento 
de Turismo da Prefeitura.

Os servidores do Municí-
pio de Caçapava vão ser 
dispensados 2 horas mais 
cedo nos dias de jogos da 
seleção brasileira na Copa 
do Mundo. No dia 12, 
quinta-feira, quando o Bra-
sil joga contra a Croácia, a 
partir das 17h, o expedien-
te administrativo termina 
às 15h. Já no dia 17, ter-
ça-feira, quando a seleção 

Cerca de 1,2 mil peças de 
roupas doadas pelos co-
laboradores da TW Espu-
mas de Caçapava foram 
entregues à Campanha do 
Agasalho 2014 “Roupa 
boa, a gente doa”, pro-
movida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Município. A presidente 
do Fundo e primeira-da-
ma, Horacélia de Fátima 
Trindade Oliveira, rece-
beu as roupas e mais 90 
cobertores novos dos co-
laboradores da empresa na 
segunda-feira, 9. A cam-
panha interna da TW Es-
pumas começou em abril. 

brasileira enfrenta o time 
mexicano às 16h, os ser-
vidores caçapavenses dei-
xam o expediente às 14h.
As dispensas foram pu-
blicadas pelo decreto nº 
3754, de 8 de maio deste 
ano. O benefício não se 
aplica aos servidores que 
prestam serviços conside-
rados essenciais (que são 
ininterruptos) e nem aos 

“A campanha acontece 
para ajudar os menos fa-
vorecidos. É responsabi-
lidade social da empresa, 
temos o compromisso 
de fazer esse trabalho, 
disse Rogério Lopes, or-
ganizador da campanha 
interna da TW Espumas 
dentro da empre-
sa, Rogério Lopes. 
“A empresa desenvolve tra-
balhos sociais, culturais e 
esportivos”, ressaltou José 
de Oliveira, da empresa.
Horacélia voltou a 
agradecer a participa-
ção de toda sociedade 
organizada na Campanha. 

funcionários que cum-
prem escala de plantão.
No dia 23, quando aconte-
ce a partida do Brasil con-
tra a equipe de Camarões, 
o expediente nas reparti-
ções públicas municipais 
foi declarado suspenso 
(decreto nº 3678, de 20 de 
novembro de 2013) por 
ser véspera do Dia de São 
João, feriado municipal.

“É gratificante quando 
podemos sentir o alívio e 
o reconhecimento do tra-
balho em conjunto das 
instituições e famílias que 
recebem as peças”, disse. 
A primeira-dama afirmou 
que o sucesso da Campa-
nha é resultado de um es-
forço conjunto de todos.
Doações – Quem quiser 
fazer doações à Campanha 
do Agasalho, toda a po-
pulação pode depositar as 
peças nas caixas coletoras 
distribuídas no comércio 
geral (bancos, supermer-
cados e farmácias, entre 
outros estabelecimentos).

Servidores municipais vão sair 
mais cedo nos dias dos jogos 

do Brasil

TW Espumas de Caçapava
participa da Campanha do

Agasalho 2014

O prefeito Mauricio (PT) 
reuniu-se no último do-
mingo com uma pré-co-
missão dos estudantes 
ubatubenses e confirmou 
para agosto, mês de reco-
meço das aulas, um au-
mento no repasse para 
o custeio dos transpor-
tes dos alunos que estu-
dam em outras cidades.
Idealizada recentemente, a 
comissão está em constru-
ção e tem como objetivo 
apresentar propostas para 
o governo sobre a melhor 
forma desse repasse acon-
tecer, além de produzir um 
estudo sobre a questão das 
universidades na cidade.
De acordo com o prefeito, 
o valor do aumento ainda 
não foi definido, mas pode 
chegar a R$ 10 mil. Atual-
mente, a prefeitura investe 
no setor cerca de R$ 44 mil.
Durante o encontro, o pre-
feito também informou 
os presentes sobre o orça-

mento da cidade, sobre as 
dificuldades em aumentar 
os repasses e mencionou 
o empenho do governo 
em trazer uma universi-
dade para o município.
“Esperamos que os uni-
versitários apresentem 
propostas para o governo 
sobre a melhor forma de 
repasse, ou seja, como o 
estudante quer que esta 
verba publica seja repas-
sada para o custeio do seu 
transporte. Entretanto, não 
podemos trabalhar apenas 
com a idéia de aumentar 
o repasse. De algum lugar 
esta verba terá de sair. Por 
isso, nosso principal esfor-
ço está em trazer uma uni-
versidade para Ubatuba, 
para que nossos jovens não 
sejam obrigados a viajar 
em busca de um curso su-
perior”, explica Maurício.
“Esse aumento no repasse 
é provisório até dezem-
bro, quando a comissão 

estará mais estruturada. 
Então sentaremos com 
o prefeito para ver o que 
pode ser melhorado e de 
que forma”, explica Victor 
Vassimon, estudante no-
meado para fazer parte da 
comissão pela prefeitura.
Integrante do DCE do 
Instituto Técnico Fede-
ral, Lucas Teixeira Ribei-
ro atua na área de auxílio 
aos alunos e participou 
do encontro. “Eu gostei 
da reunião e da criação da 
comissão. Esse aumento 
no repasse é um bom co-
meço”, afirma o jovem.
“A comissão vem em boa 
hora e representará um ca-
nal de comunicação para 
a associação apresentar 
projetos como forma de 
contra-partida aos recur-
sos investidos pela prefei-
tura”, pontua Paulo Nas-
cimento Alves, estudante 
de Direito do Módulo e 
integrante da comissão.

Prefeitura de Ubatuba
amplia valor de repasse 

para o transporte de
universitários

Liberação de colaboradores 
para assistir a copa é

facultativa
Advogados analisam 
principais regras tra-
balhistas para a libera-
ção (ou não) de funcio-
nários durante a Copa
São Paulo, junho de 2014 
- A apenas dois dias da 
abertura da Copa, muitas 
empresas já definiram suas 
regras para o acompanha-
mento dos jogos da Sele-
ção Brasileira. No entanto, 
alguns cuidados devem 
ser observados, ressaltam 
os advogados Priscilla 
Carbone Martines e Ma-
theus Cantarella Vieira, 
respectivamente,  respon-
sável pela área trabalhista 
e associado do escritório 
Madrona Hong Mazzuco 
- Sociedade de Advoga-
dos (MHM). Segundo os 
advogados, as empresas 
não são obrigadas a liberar 
seus empregados nos ho-
rários dos jogos do Brasil, 
ou qualquer outro time, 
durante a Copa da Mun-
do. As empresas não são 
obrigadas nem mesmo em 
dias de feriado. Não obs-
tante, caso os empregados
 trabalhem nestes feriados, 
terão direito ao recebi-
mento de adicional míni-
mo de 100% sobre o valor 
da hora comum, conforme 
determinação legal, assim 
como farão jus à folga 
compensatória. As horas 
extras também deverão ser 
pagas observando o adicio-
nal legal mínimo de 100%.
Neste sentido, os advoga-
dos ressaltam que o artigo 
56 da Lei da Copa (Lei nº 
12.663/2012), estabelece 
que a União poderá de-
cretar feriados nacionais 
nos dias em que houver 
jogo da seleção brasileira. 
O parágrafo único deste 
artigo, faculta aos Esta-
dos, o Distrito Federal e 
aos municípios que irão 
sediar o evento, a declara-

ção de feriado ou pontos 
facultativos em dias de 
jogos, como ocorreu em 
São Paulo Capital neste 
dia 12/06. “As regras para 
quem trabalhar durante a 
copa do mundo, seja em 
dias de expediente nor-
mal ou em feriados, serão 
as mesmas estabelecidas 
na legislação trabalhista, 
aplicadas no dia-a-dia das 
empresas”, explica Pris-
cilla Carbone Martines.
No caso de liberação para 
ver os jogos, esta liberação 
pode ser apenas para assis-
tir a partida nas instalações 
da própria empresa. A em-
presa pode também exigir 
que o empregado retorne 
após o fim da partida, se 
a partida se encerrar ain-
da dentro do expediente 
normal de trabalho. A le-
gislação permite também 
que se faça um rodízio 
ou escala de funcionários 
durante os jogos (de for-
ma que o trabalho não 
cesse completamente). 
Não há qualquer óbice 
legal para que a empre-
sa dispense empregados 
de um setor e outros não, 
como por exemplo se-
tores que necessitam de 
manutenção em tempo 
integral ou aqueles que 
não podem parar de fun-
cionar, desde que o ato do
 empregador não seja 
discriminatório e seja 
justificado. A empresa 
também poderá orga-
nizar rodízio dos em-
pregados, de modo que
caso o empregado tra-
balhe em um jogo, não 
deverá trabalhar no se-
guinte, e assim por diante.
Caso as atividades de-
senvolvidas pelos em-
pregados tenham 
algum tipo de incompa-
tibilidade, o empregador 
poderá proibir que os seus 

empregados assistam ou 
acompanhem os jogos da 
copa do mundo durante o 
expediente, seja pelo rá-
dio, pela televisão ou in-
ternet. Não obstante, os 
empregadores poderão ne-
gociar com seus emprega-
dos, por mera liberalidade, 
como será o funcionamen-
to da empresa nestas datas.
Caso o empregado não 
cumpra a jornada contra-
tual ou falte, a empresa 
poderá descontar as ho-
ras trabalhadas do salário 
do empregado, conforme 
regras da legislação tra-
balhista. A falta injustifi-
cada do empregado tam-
bém poderá gerar a perda 
do descanso semanal re-
munerado (o que ocorre 
aos domingos, preferen-
cialmente), assim como 
punição disciplinar (ad-
vertência, suspensão e de-
missão por justa causa).
O banco de horas poderá 
ser utilizado, respeitan-
do-se o quanto determina 
a legislação específica ao 
tema. As empresas tam-
bém poderão celebrar 
acordos de compensação 
com seus empregados, 
para que os empregados 
folguem nos dias de jo-
gos e compensem em 
outros dias da semana.
Não há procedimento es-
pecífico para a comunica-
ção dos empregados pelos 
empregadores. No entanto, 
recomenda-se que o em-
pregador avise seus em-
pregados com a maior 
antecedência possível, 
estabelecendo as regras 
de maneira bastante cla-
ra e divulgando a todos 
os empregados. Assim, 
esta comunicação pode-
rá ocorrer via sistema in-
terno da empresa, quadro 
de recados, regulamento 
interno da empresa, etc.
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Unidades de atendimen-
to e Disque Detran.SP te-
rão horários diferenciados
 Devido à Copa do Mun-
do e aos feriados do mês 
de junho, as unidades de 
atendimento e o Disque 
Detran.SP funcionarão em 
horários diferenciados. 
C o n f i r a :
 Postos do interior, lito-
ral e Grande São Paulo 
(exceto capital): funcio-
nam até as 12h30 no dia 
12 de junho (exceto nos 
municípios que decreta-
ram feriado na abertura 

Com objetivo de garantir 
que não haja redução nos 
estoques dos hemocentros, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo de-
cidiu convocar a popu-
lação para doar sangue.
Em virtude da queda nas 
temperaturas, os hemocen-
tros do Estado de São Pau-
lo e os bancos de sangue 
da capital paulista regis-
tram uma diminuição mé-
dia de 50% nas doações de 
sangue. Tipo “O negativo” 
é o fator sanguíneo como 
menor oferta de doação.
Com a intensificação do 
fluxo de pessoas circulan-
do pelo Estado por conta 

da Copa, nos quais as uni-
dades estarão fechadas). 
Nos dias 17 e 23, também 
funcionarão até as 12h30.
 Feriado nacional de Cor-
pus Christi (19 de junho): 
todas as unidades de aten-
dimento (incluindo as que 
ficam no Poupatempo) e 
o Disque Detran.SP não 
vão funcionar. Nos dias 
20 (sexta) e 21 (sábado), 
abrirão normalmente.
 Feriados locais: al-
guns municípios 
decretaram feriado em 13 
de junho (dia do padroei-

da Copa do Mundo e da 
antecipação das férias es-
colares, pode haver ele-
vação no número de aci-
dentes de trânsitos, o que 
gera maior demanda de 
sangue nas emergências 
hospitalares para atender 
a cirurgias com neces-
sidade de transfusões .
Para doar sangue é neces-
sário estar em boas condi-
ções de saúde, ter entre 16 
e 67 anos, pesar no mínimo 
50 kg, portar documen-
to de identidade original 
com foto, estar alimentado 
e evitar tanto à ingestão 
de comida gordurosa nas 
quatro horas que antece-

ro, Santo Antônio), ou em 
outras datas ao longo do 
mês, devido ao aniversário 
das cidades. A orientação 
é que o cidadão confir-
me se será feriado na sua 
cidade antes de ir a uma 
unidade do Detran.
S P / P o u p a t e m p o .
 Disque Detran.SP: 
nos dias 12, 17 e 23 
de junho funcionará
 das 7h às 12h30. No 
dia 19 de junho, não ha-
verá atendimento. Nos 
demais dias, atende-
rá no horário normal.

dam a doação quanto o 
uso de bebidas alcoólicas 
12 horas antes da coleta.
“No frio as pessoas estão 
menos dispostas a saí-
rem de casa para doarem 
sangue. Mas é importan-
te que a população con-
tribua com os estoques 
e, assim, ajude a salvar 
vidas”, afirma o coorde-
nador da Hemorrede da 
Secretaria, Dante Langhi
A lista dos postos de co-
leta de todo o Estado está 
disponível no site www.
saude.sp.gov.br/doesan-
gue. Os dias e horários 
de funcionamento de-
pendem de cada unidade.

Confira o expediente do
Detran.SP durante a Copa

do Mundo

Saúde convoca população a 
doar sangue durante a Copa

Receita paga R$ 1,9 bilhão
no primeiro lote de

restituição do IR

Biodigestor ecológico é
entregue na zona rural

de Taubaté

A Receita Federal abre a 
partir das 9h desta quar-
ta-feira (11) a consulta ao 
primeiro lote de restitui-
ção do Imposto de Renda. 
Os 1.361.028 contribuin-
tes que declararam impos-
to neste ano ou estavam 
na malha fina de outros 
anos vão saber quando 
receberão a restituição. 
De acordo com o Fis-
co, serão contemplados 
1.350.668 contribuin-
tes que receberão cerca 
de R$ 1,9 bilhão, valor 
menor do que o 1º lote 
de 2013 (R$ 2,71 bi-
lhões). O primeiro lote 
dará prioridade aos ido-
sos e pessoas com algu-
ma deficiência física ou 
mental. As restituições 
terão correção de 1,87%, 

Projeto promove relação 
entre Universidade e co-
munidade, contribuindo 
para a melhoria da quali-
dade de vida da população
A Unitau, em parceria com 
o Rotary Club Taubaté Ja-
cques Felix e a Fundação 
Alstom, realizou a entrega 
de mais uma fossa ecológi-
ca no bairro Pouso Frio, na 
zona rural de Taubaté, na 
escola E.M.E.F. Prof. José 
Rubens Vauner de Camar-
go, no dia 05 de junho, 
data em que é comemora-
do o dia do meio ambiente.
O biodigestor é um am-
biente fechado em que é 
depositada matéria orgâ-
nica para sofrer digestão 
anaeróbica e digestão ae-
róbica, por meio de um lei-

equivalente à variação 
da taxa Selic (juros bási-
cos da economia) entre 
maio e junho deste ano.
Os contribuintes de ou-
tros anos receberão cerca 
de R$ 100 milhões. Os 
pagamentos serão acres-
cidos em 10,77% para 
as declarações de 2013, 
18,02% (2012), 28,77% 
(2011), 38,92% (2010), 
47,38% (2009) e 59,45% 
(2008). Em todos os ca-
sos, a correção corres-
ponde à taxa Selic acu-
mulada entre maio do ano 
de entrega da decla-
ração até este mês.
Quem for beneficiado 
neste lote receberá o cré-
dito no dia 16 de junho 
nas contas informadas na 
declaração. A relação dos 

to de raízes, que gera água 
residual já tratada. Assim, 
a fossa ecológica evita o 
descarte de resíduos di-
retamente na natureza.
O sistema é uma alter-
nativa aplicada na zona 
rural, por ser uma região 
afastada, que não pos-
suir rede de tratamen-
to de esgoto, na qual os 
moradores descartavam 
dejetos na terra e no rio.
O projeto é desenvolvido 
por professores da Uni-
tau, e, além do aspecto 
de preservação ambien-
tal, atua na prevenção 
à saúde, combatendo 
parasitologias – a falta de 
tratamento e o descarte ir-
regular podem aumentar 
as ocorrências de doen-

beneficiados estará na pá-
gina da Receita na internet 
ou pelo telefone 146. Caso 
o valor não seja credita-
do, o contribuinte pode-
rá procurar pessoalmente 
qualquer agência do Ban-
co do Brasil ou telefonar 
para a central de aten-
dimento do banco pelo 
número 0800-729-0001.
Neste ano, o Fisco recebeu 
26,8 milhões de declara-
ções do Imposto de Ren-
da até o dia 30 de abril, 
prazo final da entrega.
Os próximos lotes saem 
nas seguintes datas:
2º lote: 15/07
3º lote: 15/08
4º lote: 15/09
5º lote: 15/10
6º lote: 15/11
7º lote: 15/12

ças. “Conseguimos conci-
liar todas essas forças do 
conhecimento científico, 
que é colocado em prol de 
uma sociedade que aceita 
e trabalha em conjunto. E 
também, não menos im-
portante, temos a ajuda 
dos parceiros”, disse a 
idealizadora do projeto 
e Pró-reitora de Gradua-
ção, Profa. Dra. Ana Julia 
Urias dos Santos Araujo.
A entrega de biodigesto-
res ecológicos já acon-
teceu em Redenção da 
Serra e no bairro Pouso 
Frio, em Taubaté, em 23 
residências. A próxima 
etapa acontecerá no se-
gundo semestre, no bair-
ro do Macuco, também 
zona rural de Taubaté.

Cai número de casos de
dengue no estado de São 

Paulo
O número de casos de 
dengue registrados entre 
janeiro e maio de 2014 
no estado de São Pau-
lo caiu 51,3% na com-
paração com o mesmo 
período do ano passado 
de acordo com o último 
balanço feito pela Secre-
taria de Estado da Saúde. 
O balanço é feito com 
base nos dados repassa-
dos pelas administrações
 municipais por meio 
do Sistema de Infor-
mação de Agravos de 
Notificação (Sinan).
Segundo o balanço, foram 
registrados 94.246 casos 
confirmados transmitidos 

dentro do estado nos cinco 
primeiros meses do ano, 
contra 193.771 registra-
dos no mesmo período do 
ano passado. As cidades 
de Campinas, com 31.637, 
São Paulo, 8.542, Ameri-
cana, 8.477, Taubaté, 4.554 
e Jaú 3.148, concentram 
60% do total de infecções.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Saúde do Estado os 
investimentos são cer-
ca de R$ 50 milhões 
por ano para auxiliar os 
municípios no combate 
à dengue. Cerca de mil 
agentes da Sucen (Supe-
rintendência de Controle 

de Endemias) em 11 pó-
los regionais são treinados 
para apoiar as prefeituras 
em ações de nebuliza-
ção, visitas domiciliares 
e de imóveis estratégicos.
“Além disso a Secretaria 
promove constantes capa-
citações dos agentes mu-
nicipais para controle do 
vetor transmissor da doen-
ça (Aedes aegypti), treina 
profissionais de saúde 
para manejo clínico dos 
casos suspeitos e garan-
te a realização de exames 
de sorologia para den-
gue por intermédio da 
rede de laboratórios do 
Instituto Adolfo Lutz”.

Divulgação de horários de 
ônibus em pontos de parada 

é solicitada por Pollyana
Por meio de requerimen-
to enviado à Prefeitura, a 
vereadora Pollyana Gama 
(PPS) solicitou a possi-
bilidade de se dar publi-
cidade dos horários de 
todas as linhas de ônibus 
que circulam em Taubaté. 
O objetivo seria divulgar 
essa informação nos pon-
tos de parada e também no 

site oficial do município.
Segundo ela, existem re-
clamações constantes 
sobre a demora da pas-
sagem dos ônibus nos 
pontos referidos nos 
itinerários. Pollyana indi-
ca que a falta de adesão ao 
transporte público na cida-
de, se dá pela falta de seus 
horários, bem como acerca 

de seus pontos de parada.
“Recentemente tivemos 
mudanças viárias signi-
ficativas em nosso mu-
nicípio, o que se torna 
previsível que existam 
dificuldades dos usuários 
em se adaptar com no-
vos itinerários e, portan-
to, com os respectivos 
horários dos ônibus.”

Todos os jogos do Brasil 
serão transmitidos ao vivo 
na PRAÇA 13 DE MAIO 

(em frente ao posto de saú-
de). Vista a sua camiseta e 
venha torcer com a gente. 

A entrada é franca!
Informações: contato@
redencaodaserra.sp.gov.br

Torcida para Copa do
Mundo é aqui em

Redenção da Serra.
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Prefeitura de Pinda organiza 
sentido de vias na região do 

Lessa

Pinda promove campanha 
“Eu Sou Saudável”

A alimentação deve ser 
equilibrada para que o in-
divíduo possa ter melhor 
qualidade de vida. Ao es-
colher os alimentos fique 
atento aos nutrientes que 
ele possui e preste aten-
ção aos excessos, pois, o 

organismo pode reagir de 
várias formas e com isso 
a pessoa pode prejudicar 
a própria saúde digestiva. 
A fim de fazer com que a 
população pindense possa 
conhecer os alimentos que 
contribuem com a saúde, a 

Secretaria de Saúde da Pre-
feitura está promovendo a 
campanha “Eu Sou Sau-
dável”, desenvolvida pelo 
Núcleo de Educação Per-
manente e Humanização. 
mundial, independen-
temente de fatores

A partir desta semana, a 
Prefeitura está mudando o 
sentido das ruas no entorno 
do sistema viário do Lessa. 
A sinalização das ruas está 
sendo feita pelo Departa-
mento de Trânsito, duran-
te a semana. As mudanças 
fazem parte da reformula-
ção daquele sistema viário 

e visam organizar e dar 
mais fluidez ao trânsito 
intenso daquela região. 
Além do asfalto e des-
sa mudança de senti-
do de trânsito, a via 
terá ciclofaixa em 
toda a sua extensão. 
A entrada para o Campos 
Maia, ao lado do córrego, 

também foi alterada, com 
uma das vias transfor-
mada em calçada. A rua 
Sargento Aristides Vas-
concelos, que segue com 
essa nomenclatura até a 
altura do centro comunitá-
rio e depois muda para rua 
Djalma de Oliveira Fran-
co, será toda recapeada.

Filmes sobre a história do
futebol brasileiro serão

exibidos em Taubaté

Há dois dias do início da 
Copa do Mundo, o Sesc 
Taubaté continua com 
uma programação es-
pecial e nos dias 13, 20 
e 24 de junho realiza o 
Especial Cine Futebol, 
às 19h30, com exibição 
de filmes que retratam o 
universo e fatos marcan-
tes do futebol brasileiro. 
No dia 13, será exibido o 
longa “Futebol de Várzea”, 
que acompanha o cotidia-
no dos adeptos do futebol 
amador. O filme faz um 

retrospecto do processo de 
profissionalização destes 
times até a formação de 
suas ligas e campeonatos 
na periferia de São Paulo. 
No dia 20 será exibido 
“Ginga, a alma do fute-
bol brasileiro”, que re-
trata um dos grandes 
segredos do domínio bra-
sileiro no futebol: a ginga 
de seus jogadores. “Gin-
ga” conta a história de 
dez pessoas e sua relação 
com o futebol dirigido 
por Fernando Meireles.

Já no dia 24, é a vez do 
filme “1958, o ano que o 
mundo descobriu o Bra-
sil”. O longa trata da his-
tórica conquista do futebol 
brasileiro quando, pela pri-
meira vez, o país levou a 
taça na copa do mundo de 
futebol, em 1958, há meio 
século. A taça Jules Rimet 
voltou na bagagem da de-
legação e nos fez, definiti-
vamente, o país do futebol.
A atividade Especial Cine 
Futebol integra a progra-
mação 20 anos da Con-
quista do Tetra: O Fim do 
Jejum. Com a realização 
da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, o Sesc 
Taubaté propõe relembrar 
fatos que marcaram o ano 
do Tetracampeonato do 
Brasil, realizado nos Es-
tados Unidos da América 
em 1994. O maior even-
to esportivo do mundo 
será o tema das diver-
sas atividades durante 
o período de 11 de ju-
nho a 13 de julho 2014.

Participe da Procissão de
Corpus Christi em Caçapava

Inauguração da 19ª
edição do market plaza
em Campos do Jordáo

João Doria Jr., presiden-
te do Grupo Doria, con-
vida para a inauguração 
da 19ª edição do Market 
Plaza, dia 18 de junho, 
quarta-feira, às 20 horas, 
véspera de Corpus Christi. 
Com a presença de Jake-
lyne Oliveira, Miss Bra-
sil 2013, o evento terá 
um menu especial as-
sinado pela Cozinha da 
Montanha, grupo com-
posto por 20 tradicionais 
restaurantes da região.
A 19ª edição do Market 
Plaza tem projeto assinado 
por João Armentano, com 
um mix de 79 lojas e pro-
gramação voltada para o 
entretenimento e lazer. O 
tradicional passeio de be-
bês, encontro entre pais e 
filhos que está na sua 12ª 

edição, será no dia 5 de 
julho, sábado, das 10h às 
12h, com saída e chega-
da, no shopping. Já o pas-
seio de cães contará no-
vamente com a presença 
da atriz e apresentadora, 
Luisa Mell, e do Paçoça, 
cão do apresentador Cel-
so Zucatelli, e acontece-
rá em 19 de julho, das 9 
às 11h. Teremos imenso 
prazer em contar com a 
presença de vocês tam-
bém nesses dois eventos.
Além de ótimas opções 
de compras, os visitantes 
do Market Plaza desfruta-
rão de excelentes opções 
gastronômicas. Gran-
des marcas marcam pre-
sença no Market Plaza. 
O público terá acesso a 
grandes lojas como A. 

Nexx, Agaxtur, Bento Sto-
re, Chilli Beans, Drogaria 
São Paulo, Dudalina, Es-
paço Phonemania, Fini, 
Fnac, Gierre, Gira Baby, 
Hatter, Hyundai, Identi-
tà, Isg World Brazil, Kid 
Safari, Ligia Kogos, Los 
Ticos Paleteros, Ludique 
Et Badin, Ortobom, Óticas 
Carol, Parafinus, Pijama E 
Camisola, Philips Tvs E 
Monitores, Polishop, Pla-
tinvm, Puket, Rádio Igua-
temi Prime, Romero Brito, 
Santa Madre, Soul Cycles, 
Strass Express, Swaro-
vski, Tarundu, Telha Nor-
te, Tempur, Touch, Villa 
Blanca, Vivara E Uatt.
O evento será no ende-
reço: Avenida Macedo 
Soares, 499 - Capiva-
ri, Campos do Jordão.


