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A GAzetA dos Municípios

Junho é o mês em 
que o maestro e pis-
naista João Carlos 
Martins completa 75 anos. 
Em sua homenagem, a 
TV Cultura, da Fundação 
Padre Anchieta, dedica 
no mês de junho quatro 
programas especiais na 
faixa do Clássicos para 
homenagear o músico. 
A programação especial 
constará de três concertos 
de João Carlos Martins 
– um deles inédito – que 

Por 452 votos contra 19 
e 1 abstenção, a Câmara 
dos Deputados aprovou 
nnesta semana em primei-
ro turno o fim da reeleição 
para cargos executivos no 
Brasil, como os de pre-
sidente da República, 
governador e prefeito. 
O texto agora precisa pas-
sar por votação em se-
gundo turno na Câmara e 
depois dependerá da apro-
vação do Senado, também 
em dois turnos. Caso seja 
aprovado, passa a valer a 
partir das eleições de 2018. 

serão exibidos nos primei-
ros sábados de  junho, e 
de um documentário so-
bre a vida e a carreira do 
maestro, que irá ao ar no 
dia 27 de junho, às 21h30. 
O especial é dirigi-
do por José Roberto 
Walker, diretor das Rá-
dios e de Projetos Espe-
ciais da TV Cultura. O 
documentário tem como 
foco a vida e a carreira 
de pianista dos anos 50 
aos anos 80, a luta de um 

O dispositivo aprovado 
é o Artigo 3º do relatório 
à proposta de emenda à 
Constituição (PEC), de 
autoria do deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) 
que trata da reforma po-
lítica. O texto em discus-
são que propõe o fim da 
releição é orientado por 
todos. Por ser tratada em 
PEC, propostas da reforma 
política como o fim da re-
leição precisam ainda ser 
aprovado em segundo tur-
no na Câmara para depois 
ser apreciado, também em 

brasileiro para se impor 
no mercado internacional, 
a rivalidade com o 
pianista canadense 
Glenn Gould, e a superação 
dos problemas físicos em 
busca do perfeccionismo.  
Além de imagens do acer-
vo pessoal de João Car-
los Martins, o especial da 
TV Cultura mostrará as 
apresentações do mú-
sico brasileiro ao pia-
no, no Brasil e no exte-
rior, algumas inéditas.

duas votações, pelo Sena-
do.  A proposta aprovada 
não se aplica aos prefeitos 
eleitos pela primeira vez 
em 2012, nem aos gover-
nadores também eleitos 
pela primeira vez em 2014. 
Da mesma forma, não 
pode ser aplicada a quem 
os suceder nos seis me-
ses anteriores ao plei-
to.  Não se encaixa 
também nesta situação 
a presidente Dilma 
Rousseff, já reeleita, 
que não poderá se 
candidatar em 2018.

TV Cultura celebra os 
75 anos do pianista e 
maestro João Carlos 

Martins

Câmara aprova fim da
reeleição para presidente,
governadores e prefeitos

Mais 360 postos de traba-
lho estão em ofertas para 
a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba. As 
vagas foram anunciadas 
pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
e estão divididas entre as 
áreas de construção civil, 
comércio, serviços, entre 
outras, para Vale do Pa-
raíba e região. Entre os 
destaques, a lista de em-
prego oferece oportunida-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promove a partir 
de segunda-feira (01/06) 
mais uma edição da Sema-
na do Meio Ambiente. As 
ações vão até o dia 3 de 
junho. Entre as atividades 
que serão realizadas estão 
plantio de mudas de árvo-
res em áreas verdes, dis-
tribuição de redutores de 
vazão para torneiras - ação 
em parceria com o FIESP/
CIESP, conscientização 
para o uso racional da 
água, lançamento do PEV 
(Posto de Entrega Volun-
tária ), exposição de jogos 
ambientais, entre outras. 
Além disso, haverá a rea-
lização do 1º Seminário de 
Meio Ambiente de Pinda-
monhangaba, no dia 02. A 
abertura dos trabalhos está 

des para 30 Motorista de 
caminhão (Caraguatatu-
ba), 10 para Vendedor de 
serviços (Guaratinguetá) 
e 5 para Costureiro de má-
quinas industriais (Gua-
ratinguetá). O programa 
EmpregaSP é uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 

marcada para as 8h30 e na 
ocasião haverá palestras. 
Este evento será realiza-
do no auditório da Prefei-
tura e os interessados em 
participar devem fazer a 
inscrição pelo e-mail li-
cenciamentoambiental@
pindamonhangaba.sp.gov.
br até o dia 01. Confira a 
programação completa
DIA 1
9h - Plantio de Mudas
Local: Área Verde do 
Residencial Andrade
14h - Distribuição de re-
dutores de vazão para tor-
neiras e conscientização 
da população para o uso 
racional da água. Parceria 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba - FIESP/CIESP
Local: Praça Mon-
senhor Marcondes

Emprego (TEM). Cadastro 
de candidato - Para se can-
didatar a uma das vagas 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, onde deverá criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Cdastro de Empre-
gador - O cadastramento 
do empregador também 
poderá ser feito no site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. Para mais 
informações sobre o Em-
prega São Paulo/Mais Em-
prego, acesse: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br.

DIA 2 – 1º SEMINÁRIO 
DE MEIO AMBIENTE DE 
PINDAMONHANGABA
08h30 - Abertura no Au-
ditório da Prefeitura
Lançamento do Pro-
grama PEV (Posto de 
Entrega Voluntária) 
9h - “Sistema de Ca-
dastro Ambiental Ru-
ral” - SiCAR-/SP
Engº. Leonardo do Nas-
cimento Lopes - CBRN
10h30 - “Pindamonhan-
gaba na Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos”
Engª Maria Judi-
th M. S. Schmidt
14h - “A importân-
cia da árvore na con-
servação da água”
Engº José Luis de Carvalho
15h30 - “A importância 
da água e a crise hídrica”
Walmir Medeiros - Agen-
te de Informação da Sa-
besp de Pindamonhangaba
Exposição de Jogos Am-
bientais (Realizados com 
a equipe da Casa Verde)
Local: Hall da Prefeitura
DIA 3
9h - Trilha Ecológica
Participação das crian-
ças da escola Ab-
dias Junior Santiago
Local: Horto Flores-
tal Pindamonhangaba

Emprega São Paulo
oferece 360 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Pinda promove Semana do 
Meio Ambiente
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Pesquisa do Sebrae-SP 
revela que as empresas 
do segmento estão em 
um estágio de maturida-
de mais avançado do que 
as de comércio e serviços. 
As micro e pequenas in-
dústrias (MPIs) do Esta-
do de São Paulo são mais 
maduras do que empresas 
do mesmo porte dos seto-
res de comércio e servi-
ços e têm, em média, mais 
empregados e vida mais 
longa. Estas são as con-
clusões da nova pesquisa 
do Sebrae-SP chamada A 
Micro e Pequena Indús-
tria Paulista.  Segundo o 
levantamento, que ouviu 
1.258 empresários da in-
dústria e outros 1.349 dos 
setores de serviço e co-
mércio, as MPIs paulistas 
estão mais amadurecidas 
para enfrentar dificulda-
des. Isso se explica por 
serem mais desenvolvidas 
em aspectos como gestão, 
produtividade e nível de 
investimentos. As indús-
trias também são mais ex-
perientes, com 12 anos de 
vida, em média, ante nove 
anos das dos outros dois 
setores. Melhoria no pla-
nejamento, adaptação à le-
gislação e autonomia para 
resolver problemas rela-
cionados a produtos são 
fatores que contribuem 
para o resultado.  São Pau-
lo é o Estado com maior 
número de MPIs no País: 
são 575.316 empresas, ou 
26% dos pequenos negó-
cios industriais brasileiros. 
A indústria responde por 
13,8% dos estabelecimen-
tos, 30,1% dos empregos e 
32,6% da folha de salários 
das microempresas (ME) 
e empresas de pequeno 

porte (EPP) paulistas.  As 
MPIs têm em média 5,3 
empregados por empresa, 
ante 2,4 na média de todos 
os setores. Nos serviços, 
esse número é de 1,8 e no 
comércio, 2,1.  De acordo 
com o estudo, que avaliou 
diversos fatores como fa-
turamento, número de em-
pregados, correspondência 
aos objetivos, entre outros, 
53% das pequenas indús-
trias têm alto nível de de-
senvolvimento; no varejo 
o índice é de apenas 11%.  
A pesquisa do Sebrae-SP 
revelou ainda que a fa-
mília assume importante 
papel na MPI do Estado 
de São Paulo. A maioria, 
ou 64%, conta com a con-
tratação de parentes, além 
de 7% dos negócios serem 
herdados, enquanto que 
nos outros setores apenas 
4% passam de pai para fi-
lho.  “A pesquisa mostra 
que o dono de uma micro 
e pequena indústria, assim 
como o de outros seto-
res, enfrenta muitas difi-
culdades para manter seu 
negócio vivo. Porém, os 
obstáculos típicos da in-
dústria acabam por forjar 
um empreendimento com 
bases mais sólidas”, afir-
ma o presidente do Sebrae
-SP, Paulo Skaf. “O inves-
timento em maquinário é 
alto, a mão de obra tem de 
ser especializada e o mer-
cado tem suas particulari-
dades. Tais características 
tornam a micro e pequena 
indústria mais resistente 
a turbulências”, conclui.   
Desafios: Os donos de 
MPIs paulistas reconhe-
cem uma série de dificul-
dades no seu dia a dia. Se-
gundo eles, as principais 

estão relacionadas a legis-
lação e investimentos, pois 
35% deles afirmaram que 
os valores para investir são 
muito altos e apenas 35% 
poupam com essa finalida-
de.  Além disso, 53% não 
conseguem separar a conta 
pessoal da jurídica, o que é 
um dos principais erros na 
gestão de qualquer negó-
cio.  Também 43% infor-
maram que o aumento do 
dólar tem muito impacto 
no empreendimento, assim 
como 30% disseram que o 
crescimento da China pre-
judicou o desempenho e 
apenas 15% consideram 
o cenário atual favorável 
para ampliar o negócio. 
Contudo, os mais empre-
endedores experientes 
estão conscientes de que 
o preparo é fundamental 
para o sucesso.  No geral, 
apesar dos obstáculos, a 
expectativa dos empresá-
rios de pequenas indústrias 
é aumentar o faturamen-
to e a lucratividade, mes-
mo que esse crescimento 
não ocorra imediatamen-
te. Para esses empreen-
dedores, manter-se no 
mercado já é uma vitória, 
mostra o levantamento.  
“A micro e pequena indús-
tria está passando um mo-
mento difícil, com câmbio 
desfavorável, forte con-
corrência da China e mau 
desempenho da economia 
brasileira, mas no geral, 
tem conseguido se supe-
rar”, diz o diretor-supe-
rintendente do Sebrae-SP, 
Bruno Caetano. “Diferen-
temente dos outros seto-
res, no médio e longo pra-
zo, o investimento em um 
negócio desse setor aca-
ba dando mais retorno.” 

Pequena indústria tem vida 
mais longa e emprega mais 

do que outros setores

Atleta pindense é destaque 
na imprensa esportiva da 
Alemanha e Europa. Pela 
primeira vez em sua his-
tória, a equipe do Wolfs-
burg conquistou a Copa da 
Alemanha ao vencer por 3 
a 1 o Burussia Dortmund 
neste sábado (30). A deci-
são ocorreu no mítico es-
tádio Olímpico do Berlim.
Um dos destaques da con-
quista inédita da equipe 
alviverde da cidade da 
montadora Volkswagen 
foi o volante nascido em 
Pindamonhangaba, Luiz 

Gustavo. E equipe de 
Dortumnd iniciou o jogo 
exercendo grande pressão 
e logo aos 5’ do primei-
ro tempo, os aurinegros 
abriram o placar com 
Aubameyang. Parecia que 
seria um jogo fácil. Mas, 
aos 22’, o brasileiro nú-
mero 22 do Wolfsburg, 
mostrou seu poder de li-
derança dentro de campo 
e comandou a virada, ao 
igualar o marcador após 
pegar uma sobra do go-
leiro Mitchell Langerak. 
A partir de então, os atle-

tas alviverdes aproveita-
ram-se do nervosismo do 
Borussía, e o gol de de-
sempate do Volfsburg 
saiu aos 33, dos pés de 
De Bruyne. Pra fechar o 
placar, ainda no primei-
ro tempo, Bas Dost am-
pliou aos 38 para o atual 
vice-campeão alemão. 
Cerca de 30 mil pessoas 
recepcionaram os atletas 
que desfilaram em car-
ro aberto até a Prefeitu-
ra de Volfsburg para as 
cerimônias de homena-
gem aos heróis do título.

Luiz Gustavo marca
contra o Dortmund e 

conquista título inédito 
da Copa da Alemanha

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, convida popula-
ção para audiência pública 

sobre mudanças na lei de 
uso, parcelamento e ocupa-
ção de solo. Local: Câmara 
Municipal de Tremembé

Data: 18 de Junho de 2015
Horário: 19h
Contamos com sua 
honrosa presença!

Prefeitura convida
população para

audiência pública sobre 
lei de uso, parcelamento 

e ocupação de solo

Nesta segunda-feira 
(01/06), a Prefeitura de 
Taubaté assina a ordem de 
serviço para início imedia-
to das obras de revitaliza-
ção dos Distritos Indus-
triais Piracanguaguá, Una 
I e Una II.  A cerimônia de 
assinatura acontece às 19h 
no CIESP Taubaté, que 
fica na Rua Jacques Felix 
nº 675, Centro. As obras 
de revitalização e com-
plementação da infraes-
trutura viária dos Distritos 
Industriais compreendem: 
Complementação dos sis-
temas de drenagem, coleta 
de águas pluviais, traves-
sias de córregos e recu-
peração de sarjetas; Com-
plementação de guias, 

sarjetas e pavimentação 
em todas as ruas de terra 
batida; Requalificação do 
pavimento asfáltico em 
ruas e avenidas de trân-
sito mais intenso pesado; 
Recapeamento asfáltico 
das vias de trânsito leve; 
Complementação e re-
qualificação das calçadas 
e ciclovias, incluindo a 
implantação de acessibi-
lidade; Substituição da 
iluminação pública exis-
tente por lâmpadas de 
maior potência e comple-
mentação da iluminação 
pública em todas as ruas 
dos distritos. Ao todo se-
rão contempladas 33 ruas 
e avenidas sendo 13 vias 
no Una I, 05 no Una II 

e 15 no Piracangaguá. 
A empresa S.O Pontes foi 
a vencedora da licitação 
e vai executar as obras 
que tem prazo previsto 
de 18 meses de duração. 
O valor do contrato é de 
R$ 15.595.034,80, sen-
do para infraestrutura R$ 
14.395.034,80 e ilumina-
ção R$ 1.200.000. A verba 
foi viabilizada por meio do 
Programa Desenvolve São 
Paulo que oferece linhas de 
financiamento para o setor 
público a juros baixos e 
amplo prazo para quitação 
com o objetivo de auxi-
liar os municípios em seu 
crescimento e propiciar o 
aumento na qualidade de 
vida de seus habitantes.

Prefeitura de Taubaté assina 
ordem de serviço para início 
de revitalização dos Distritos 

Industriais
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Atividades promovem dis-
cussão de temas impor-
tantes para o município 
e interação entre Senac, 
empresários e comunida-
de local. O Centro Uni-
versitário Senac - Campos 
do Jordão promove, neste 
mês de junho, duas pales-
tras gratuitas que abordam 
temas importantes para 
a cidade, que se desen-
volve principalmente nas 
áreas da gastronomia e 

hospitalidade. As pales-
tras são abertas ao público 
e contam também com a 
participação de empresá-
rios locais, estendendo o 
tema para uma discussão 
que sensibilize e mobilize 
toda a cidade. A primeira 
palestra aconteceu no dia 
1º de junho, com o tema 
Gestão de Custos em Res-
taurante. A atividade foi 
ministrada pelo professor 
do Centro Universitário 

Senac - Campos do Jor-
dão, Anderson César Oli-
veira. Na ocasião, forão 
apresentadas ferramentas 
de gestão, planejamento e 
organização de empreen-
dimentos voltados a área 
de alimentação. A segunda 
palestra acontece no dia 8 
de junho, também a partir 
das 16 horas, com o tema 
A Importância da Pesquisa 
de Mercado e suas Poten-
cialidades na Hospitalida-
de. O destaque será dado à 
pesquisa qualitativa, para 
a qual são necessários me-
nores investimentos finan-
ceiro e de tempo. Também 
será apresentada a meto-
dologia do cliente oculto e 
sua potencialidade na área 
de hospitalidade. Para par-
ticipar, é necessário se ins-
crever pelo telefone (12) 
3668-3001, pessoalmente 
no Centro Universitário 
Senac - Campos do Jor-
dão ou pelo Portal Senac.

Palestras gratuitas abordam 
gastronomia e hospitalidade 

em Campos do Jordão

A partir de quar-
ta-feira (3/6), a CCR 
NovaDutra realiza inicia 
a operação especial de 
orientação e atendimen-
to aos motoristas e pas-
sageiros que utilizarão a 
Rodovia Presidente Dutra 
durante o feriado prolon-
gado de Corpus Christi. 
A concessionária calcula 
aumento do tráfego na ro-
dovia a partir da tarde de 
quarta-feira (3). De acor-
do com a Nova Dutra, 
em pontos estratégicos da 

A Prefeitura Munici-
pal através da Secretaria 
de Ação Social informa 
que a partir desta segun-
da feira (01/06) estarão 
abertas inscrições para 
cursos profissionalizan-
tes gratuitos do SENAI.
Os cursos:
– Técnicas em Vendas – são 
requisitos ter no mínimo 

rodovia haverá equipes 
extras do SOS Usuário, 
base móvel, papa-filas, 
campanha de alerta e 
orientação à neblina. A 
operação também promo-
verá veiculação de dicas 
de segurança e entrevistas 
ao vivo sobre as condições 
de tráfego na CCRFM 
107,5, além de implanta-
ção de pista reversível na 
chegada a São Paulo, no 
retorno do feriado. No tre-
cho paulista da Via Dutra, 
de acordo com pre visão 

16 anos e 5ª série do Ensi-
no Fundamental – 20 vagas
– Recepcionista – são re-
quisitos ter no mínimo 14 
anos e 5ª série do Ensino 
Fundamental – 20 vagas
Os documentos necessá-
rios são: RG, CPF, Declara-
ção escolar e Comprovan-
te de endereço. (Cópias)
Maiores de 18 anos de-

da concessionária, o trá-
fego deverá ficar intenso 
entre 16h e 20h de quarta-
feira (3/6) e entre 7h e 13h 
de quinta-feira (4/6). No 
retorno, o tráfego deve ser 
maior no domingo (7/6), 
das 16h às 20h. Para o tre-
cho fluminense, a No va 
Dutra prevê tráfego inten-
so entre 14h e 20h de quar-
ta-feira (3/6) e entre 7h e 
13h de quinta-feira (4/6). 
No retorno, o tráfego 
deve ser maior no domin-
go (7/6), das 16h às 20h. 

vem estar acompanha-
dos do responsável.
As inscrições devem ser 
feitas na Secretaria de 
Ação Social (rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus) das 8h as 
16h, de segunda a sexta.
Mais informações 
pelo telefone 3674-
3910 e 3674-3660

NovaDutra realiza
operação especial no 
feriado prolongado de 

Corpus Christi

Prefeitura e Senai 
abrem inscrições para 

cursos gratuitos de
Recepcionista e

Técnicas em Venda
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Proprietários de veícu-
los com final de placa 2 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 até o final 
do mês de maio. A partir 
de 1º de junho, esses veí-
culos estarão em situação 
irregular caso circulem 
sem o licenciamento 2015.     
O serviço pode ser feito 
tanto nas unidades do De-
tran.SP quanto nos postos 
Poupatempo. Os endere-
ços podem ser consulta-
dos no portal www.detran.
sp.gov.br.  De acordo com 
o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente e o porte 
do CRLV é obrigatório. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário 
do condutor, além de apre-
ensão e remoção do veícu-
lo.  Já conduzir sem portar 

Em um dia marcado pe-
las ameaças de calote da 
dívida, pela Grécia, e pe-
las votações das medidas 
de ajuste fiscal no Brasil, 
o dólar disparou e fechou 
no maior valor em quase 
dois meses. O dólar co-
mercial encerrou o dia 
de hoje (26) vendido a 
R$ 3,15, com alta de R$ 
0,052 (1,68%). A cotação 
é a mais alta desde 1º de 
abril, quando a moeda fe-
chou em R$ 3,172. A co-
tação começou o dia em 
torno de R$ 3,12. Após as 
11h, no entanto, começou 
a subir fortemente. Na má-

o documento, mesmo que 
o licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (artigo 
232 do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na car-
teira e retenção do veículo 
até que o documento seja 
apresentado.  PASSO A 
PASSO – A taxa de licen-
ciamento para o exercício 
2015 é de R$ 72,25, para 
pagamento até o último 
dia útil do mês referente ao 
final de placa do veículo. 
Caso seja pago com atra-
so, esse valor será acresci-
do de juros e multa, calcu-
lados automaticamente no 
ato do pagamento.    A taxa 
pode ser paga pela inter-
net, caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômica 
Federal, BMB, HSBC, Sa-
fra e Citibank). Ao realizar 
o licenciamento, é preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas.  Na hora do paga-
mento, é preciso fornecer 

xima do dia, por volta das 
16h20, o dólar atingiu R$ 
3,153. Em maio, a moe-
da norte-americana subiu 
4,54%. No ano, a alta acu-
mula 18,5%. Indicadores 
divulgados nesta terça-fei-
ra mostram o aumento dos 
investimentos privados 
nos Estados Unidos pelo 
segundo mês seguido. O 
dado reforça a perspectiva 
de que o Federal Reserve 
(Fed), o Banco Central 
norte-americano, aumente 
os juros da maior econo-
mia do planeta neste ano. 
Juros mais altos nos países 
desenvolvidos diminuem 

o número do Registro Na-
cional de Veículos Auto-
motores (Renavam). Para 
receber o documento via 
Correios, é necessário pa-
gar o valor adicional de R$ 
11, referente à postagem. 
A entrega é feita em até 
sete dias úteis. É impres-
cindível que o endereço 
esteja atualizado junto ao 
Detran.SP. Caso contrá-
rio, não será possível fa-
zer a entrega e o cidadão 
terá de retirar o documento 
em uma unidade de aten-
dimento.  Quem preferir 
retirar o documento pre-
sencialmente deve apre-
sentar o comprovante de 
pagamento na unidade do 
Detran.SP na qual o veí-
culo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios.  
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que comprove 
o grau de parentesco.  O 
passo a passo completo 
do serviço está disponí-
vel na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP 

o fluxo de capitais para 
países emergentes, como 
o Brasil, pressionando 
para cima a cotação do 
dólar. A perspectiva de 
que a Grécia não consiga 
pagar as parcelas do res-
gate econômico ao Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) contribuiu para a 
instabilidade. No próxi-
mo dia 5, o país terá de 
pagar uma parcela de 300 
milhões de euros aos cre-
dores. Ao longo de junho, 
vencem mais 1,3 bilhão de 
euros do pacote de ajuda. 
No Brasil, o dólar subiu 
no dia em que o Senado 
começa a votar as medidas 
provisórias 664 e 665, que 
mudam as regras de acesso 
ao seguro-desemprego, ao 
abono salarial e às pensões 
por morte. Inicialmente, 
o governo estimava eco-
nomizar R$ 16 bilhões 
apenas com o seguro-de-
semprego e o abono, mas 
a economia caiu para R$ 
5 bilhões após as nego-
ciações com os senadores.

Últimos dias para o
licenciamento de veículos 

com placas de final 2

Dólar sobe para R$ 3,15
e fecha no maior valor
em quase dois meses

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer, abre 
nos dia 28 e 29, as ins-
crições para a 1ª etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, que acon-
tece no dia 7 de junho.
As inscrições são presen-
ciais e acontecem na Secre-
taria de Esporte, que fica 
rua Edmundo Morewood, 
s/n, no bairro Estiva. Cada 
pessoa pode fazer a inscri-
ção dela própria e de mais 
quatro participantes. É ne-
cessário apresentar o CPF 
e um documento com foto.
Confira a Programação
07/06 - 1ª ETAPA - SEDES
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 28/05 e 

29/05 das 09h - 16h Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
06/06 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
16/08 - 2ª ETA-
PA - IMACULADA
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 06/08 e 
07/08 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
15/08 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
20/09 - 3ª ETAPA - SESC
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 10/09 e 
11/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
19/09 das 09h - 16h (Na sede 

da Secretaria de Esporte)
01/11 - 4ª ETAPA - CAVEX
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
I N S C R I Ç Ã O : 
10/09 e 11/09 das 
09h - 16h (Na sede da 
Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
19/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
05/12 - 5ª ETAPA - 
AV. DO POVO (ani-
versário da cidade)
HORÁRIO: 20h
Nº DE INSCRIÇÕES 
2.000 (com camiseta)
INSCRIÇÃO: 26/11 e 
27/11 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
04/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)

Inscrições para 1ª etapa do
Circuito Taubateano de

Corrida de Rua começam

O Ministério da Edu-
cação (MEC) publi-
cou hoje no Diário 
Oficial da União portaria 
que prorroga o prazo para 
renovação dos contratos 
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) 
até o dia 30 de junho. O 
prazo, que já foi prorro-
gado uma vez, terminaria 
na ultima sexta.  A nova 

data foi anunciada na últi-
ma terça-feira. Em nota, o 
ministério afirmou que “o 
compromisso do governo 
federal é o de garantir que 
todos os estudantes façam 
o aditamento”, por meio 
do portal do Fies. A pas-
ta informou que 100 mil 
alunos ainda não tinham 
concluído o processo de 
aditamento até a última 

terça. O Fies oferece co-
bertura da mensalidade de 
cursos em instituições pri-
vadas de ensino superior, 
a juros de 3,4% ao ano. 
O estudante começa a 
quitar o financiamento 
18 meses após a conclu-
são do curso. O progra-
ma acumula 1,9 milhão 
de contratos em mais 
de 1,6 mil instituições.

MEC adia prazo de renovação de 
contratos do Fies até 30 de junho

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 054/2015 - CONTRATANTE: P.M. SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA - CONTRATADO: JUST ENGENHARIA - MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2015 - OBJETO: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NA MAR-
GEM DO RIO PARAITINGA NO TRECHO DA RUA DO CARVALHO E CAMINHO DA MÚ-
SICA, CONFORME CT Nº 0424.032-41/2013. - VALOR: 998.877,88 - VIGÊNCIA: 05/05/2015 À 
04/05/2016 - Alex Euzébio Torres - Prefeito Municipal

INTIMAÇÃO - O Sr. Alex Euzébio Torres, Prefeito Municipal da Estancia Turística de São Luiz 
do Paraitinga, vem por meio deste e na esteira do Parecer Jurídico, diante dos fortes indícios de 
irregularidades apontadas, tendo como referencia o Processo Administrativo Municipal nº 381/2013 
– Pregão nº 058/2013 – Edital nº 096/2013 e Contrato Administrativo nº 109/2013, INTIMAR a em-
presa SERMEF SOCIEDADE SIMPLES LTDA., para que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 
recebimento da intimação, apresente defesa escrita sobre a quebra de sigilo profissional e se ativar de 
modo inidôneo, nos termos do Art. 78, Incisos I e II da Lei 8.666/93 c/c artigo 7º da Lei 10.520/02, 
além da infringência do disposto no artigo 2º, Incisos I e X da Lei Municipal nº 1350/2010.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - Pregão n° 025/2015; Processo ad-
ministrativo n° 102/2015; Edital n° 033/2015. Ref. Recurso em licitação apresentado pela empresa 
OK Distribuidora de veículos e peças LTDA.
DESPACHO - Primeiramente, ressalte-se que esta Administração Pública prestigia de forma inafas-
tável os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, sempre adotando condutas 
pautadas na moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Por esta razão e pelo 
o exposto no parecer jurídico retro, decido: A) Em Juízo de admissibilidade conhecer do recurso 
interposto pela RECORRIDA OK Distribuidora de veículos e peças LTDA; B) Dar provimento ao 
recurso, determinado a inabilitação da sociedade empresária SRT Nascimento Mercantil e Serviços 
EIRELI – EPP, CNPJ 20.245.806/0001-57 do certame e, por conseguinte, a sua desclassificação. 
Reabra-se a sessão do pregão, com as providências apontadas na conclusão do parecer jurídico. 
Notifiquem-se a recorrente e o recorrido do teor da decisão. Após, tomem-se as providências para 
regular prosseguimento de feito. Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 18 de junho de 2015. ALEX 
EUZÉBIO TORRES - Prefeito Municipal.
Diante da decisão do Sr. Prefeito Municipal, fica designado o dia 08/06/2015 as 09:30hs para nova 
sessão de pregão. André Luís Almeida Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se acha aberta Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015, Processo nº 16/2015, Contrata-
ção de Serviços para execução de Obra de Construção de Campo de Futebol Socyte 
no Centro, conforme Termo de Compromisso nº 788664/2013/ Ministério do Esporte, 
firmado entre o Município de Redenção da Serra e a União, representada pela Caixa 
Econômica Federal, Objetivando a Execução de Ações Relativas ao Programa Esporte 
e Grandes Eventos Esportivos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais necessários, em conformidade com o Projeto, Planilha Orçamentária, Memo-
rial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, para atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Redenção da Serra. Abertura dia 17/06/2015, com protocolo no dia 
17/06/2015, até às 11:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, na 
sede da Prefeitura Municipal, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Ser-
ra/SP, Fone: (12) 3676.1282. Ou solicitar via e-mail no seguinte endereço: licitacao@
redencaodaserra.sp.gov. br. Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal


