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A Petrobras anunciou que 
o preço do gás liquefeito 
de petróleo (GLP) para 
uso residencial, envasado 
em botijões de até 13 qui-
los, foi reajustado em 15% 
em média. O percentual, 
segundo a companhia, 
passa a valer a partir des-
ta semana. De acordo com 
o Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras 

de Gás Liquefeito de Pe-
tróleo (Sindigas), o preço 
atual médio do botijão de 
gás de 13 quilos é de R$ 
46, valor que deverá subir 
de imediato, pois as em-
presas deverão repassar 
o novo valor ao consumi-
dor. Segundo o Sindigás, 
atualmente existem 99 
milhões de botijões em 
circulação em todo o país 

e, a cada dia, são entre-
gues 1,5 milhão de bo-
tijões aos consumidores 
brasileiros. Sete grandes 
empresas controlam 96% 
do mercado brasileiro de 
GLP, sendo que as qua-
tro maiores são: Ultra-
gaz, com 23,11% do to-
tal, Liquigas (22,61%), 
Supergasbras (20,58%) e 
Nacional Gas (19,16%).

Petrobras reajusta preço 
do botijão de gás de

13 kg em 15% a partir 
desta semana

A inflação medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deve 
ficar em 5,4% em 2016. A 
previsão está no Projeto de 
Lei do Orçamento Anu-
al (PLOA) entregue hoje 
(31) pelo Poder Executivo 
ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB
-AL). Já o Produto Inter-
no Bruto (PIB - soma dos 
bens e riquezas produzidos 
em um país) deve cres-
cer 0,2%. De acordo com 
a proposta orçamentária, 
inflação só atingirá 4,5%, 
que é o centro da meta 
estabelecida pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN), a partir de 2017.
“Há uma elevação tem-
porária da inflação este 
ano, mas, com as ações já 
tomadas pelo Banco Cen-
tral, prevê-se convergên-
cia para a meta até 2017”, 
afirmou o ministro do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Nelson Barbo-
sa. Para 2015, a estimati-
va é inflação de 9,25% e 

retração de 1,8% do PIB. 
Com relação à atividade 
econômica, Barbosa dis-
se que a recuperação deve 
começar, lenta, em 2016. 
“A nossa expectativa é que 
ganhe mais velocidade nos 
anos seguintes. Parte des-
sa recuperação está sen-
do puxada pelo aumento 
do saldo [da balança] co-
mercial. Mas a deman-
da interna, o consumo, o 
investimento doméstico, 
está contribuindo para 
uma queda. O saldo co-
mercial não será suficien-
te para contrabalançar a 
queda [este ano]”, disse.  
O PLOA prevê também 
que o país encerrará 2016 
com déficit primário de R$ 
30,5 bilhões, o equivalente 
a 0,5% do PIB. O salário 
mínimo para o ano que 
vem ficará em R$ 865,50. 
Além da proposta orça-
mentária para 2016, Nel-
son Barbosa e o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, 
entregaram a Renan Ca-
lheiros o projeto de lei para o 

Plano Plurianual 2016-
2019, que deve ser apre-
sentado a cada início de 
um novo mandato presi-
dencial. Pelo plano, o sa-
lário mínimo atingirá R$ 
910,40 em 2017, R$ 957,80 
em 2018 e R$ 1.020,80 em 
2019.  No domingo (30), 
o líder do governo no Se-
nado, Delcídio do Amaral 
(PT-MS), já havia adian-
tado que o projeto de lei 
do Orçamento para 2016 
poderia prever déficit.  De 
acordo com ele, o governo 
e os parlamentares pode-
rão negociar alternativas 
para cobrir o resultado 
negativo durante a trami-
tação da proposta no Con-
gresso Nacional. “Com 
a frustração da CPMF 
[Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação 
Financeira], se não tiver 
outra solução, a saída é 
apresentar o Orçamento 
com o déficit e depois ne-
gociar. Aí, é uma conver-
sa do Congresso com o 
Executivo”, disse Delcídio.

Orçamento de 2016 
prevê inflação
de 5,4% e alta

de 0,2% do PIB

A terceira etapa do Cir-
cuito Ubatuba de Águas 
Abertas 2015 acontece 
no próximo dia 13 de se-
tembro na praia da Ense-
ada, costa sul da cidade. 
Considerado o maior cir-
cuito de maratonas aquá-
ticas municipal do Brasil, 
em suas provas já pas-
saram atletas como Alan 
do Carmo, atual campeão 
mundial de maratonas 

aquáticas, e Fabíola Mo-
lina, medalhista olím-
pica e pan-americana. 
A largada está prevista 
para às 10 horas. As inscri-
ções estão abertas e devem 
ser feitas no site www.
natatoriaubatuba.com.
br Os atletas interessados 
podem se inscrever nas 
provas de 250, 500, 1 mil 
e 3 mil metros. O Circuito 
Ubatuba de Águas Aber-

tas é uma realização da 
Comtur. Organização: Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Ubatuba. 
Promoção: Secretaria 
de Turismo. Patrocínio: 
L23 – Atmosfera empre-
endimentos imobiliários, 
Mormaii Swim. Apoio: 
Veibras, Tachão de Uba-
tuba, Litoral Swim, Acqua 
Dovers, Cauâna e cober-
tura da Swim Channel.

Inscrições abertas para 
terceira etapa do

Circuito Ubatuba de 
Águas Abertas 2015
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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

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli conseguiu 
junto a EDP Bandeiran-
tes uma anistia de multas 
e juros, onde o município 
economizou exatamente 
R$ 1.449.759,91 (Hum 
milhão quatrocentos e 
quarenta e nove mil, se-
tecentos e cinquenta e 

nove reais e noventa e 
um centavos). O municí-
pio foi beneficiado após 
aprovação ocorrida na ma-
nhã desta sexta-feira (28) 
em sessão extraordinária 
na Câmara Municipal.
Diferente do que foi di-
vulgado por um grupo de 
oposição, o novo acordo 

com a EDP Bandeirantes 
passou de uma dívida to-
tal de R$ 7.457.613,83 e 
foi reduzida para um to-
tal de parcelamento de R$ 
6.007.853,92, conside-
rando ainda, a redução do 
período de pagamento que 
antes era de 90 parcelas e 
passou para 60 parcelas.

Tremembé recebe
anistia da EDP

Bandeirantes e economiza
quase R$ 1,5 milhão

Hoje é Dia do Voluntaria-
do no Brasil e aproveito 
para prestar minhas ho-
menagens e meus agrade-
cimentos aos voluntários,
 parceiros de nossas escolas.
Aceitando o convite que 
a Secretaria Municipal 
de Educação fez a to-
dos os munícipes com a 
campanha “Seja um Vo-
luntário da Escola – de 
mãos dadas nossos alu-
nos vão mais longe!”, 
lançada em junho, hoje 
temos 297 voluntários atu-
ando em nossas escolas.
São pais e familiares de 
alunos, membros das co-
munidades, artistas, atle-
tas, estudantes universitá-
rios, funcionários, todos 
de fato, dispostos a doar 
seu tempo e experiência 
em prol de nossas crian-

ças e jovens. O valor de 
cada tempo doado por 
vocês é imensurável. Sa-
bemos da importância 
dessa parceria e o quanto 
tem significado esse com-
promisso e essa doação 
para o processo de ensino.
A cidadania plena só se 
consegue quando se tem 
ações como essas. Aci-
ma de tudo, vocês, vo-
luntários, são um exem-
plo de cidadania para 
todos os nosso alunos.
É emocionante quando vi-
sito as escolas do municí-
pio e vejo uma mãe parti-
cipando de uma atividade 
com as crianças, ajudando 
a resolver um problema de 
matemática junto a profes-
sora, um pai ajudando a 
arrumar um jardim ou uma 
avó contando histórias 

para nossas crianças. Isso 
tem motivado nossos alu-
nos e toda nossa equipe.
Temos voluntários em to-
das as escolas e nos prin-
cipais programas da Rede; 
são 65 no Programa Mais 
Educação, 130 no Pro-
grama Comunidade de 
Aprendizagem, 60 no Pro-
grama FAST – Famílias e 
Escolas Juntas – e 42 atu-
ando na Educação Infantil.
Em meu nome e em nome 
da Secretaria de Educa-
ção ofereço meu respeito 
e agradecimento a essas 
pessoas a quem chama-
mos, com orgulho, de 
parceiros da escola. Para-
béns pelo gesto de amor 
ao próximo, pela preocu-
pação e, principalmente, 
pela dedicação à educa-
ção de nosso município.

Prefeito de Tremembé 
homenageia voluntários 

que atuam na Rede 
Municipal de Ensino

A Escola de Beleza em 
São Bento do Sapu-
caí, inicia a 5ª Turma 
de Assistente de Cabe-
leireiro de Maquiagem
No dia 24 de Agosto de 
2015, inciamos os cursos 
da 5ª Turma da Escola de 
Beleza. O projeto “Esco-
la de Beleza” faz parte do 

Programa Escola de Quali-
ficação Profissional criado 
e desenvolvido pelo FUS-
SESP – Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo que entende 
a qualificação profissional 
com qualidade, em ativi-
dades geradoras de renda e 
ministradas em curto pra-

zo, como um dos caminhos 
para a geração de emprego 
e renda, um dos maiores 
desafios da humanidade.
 O tempo de duração de 
cada capacitação é de 80 
horas/aula divididas em 
24 dias: 3 vezes por se-
mana, com duração de 3 
horas e 20 minutos cada.
Além da capacitação, 
material didático e certi-
ficado, os alunos recebe-
rão camisetas que serão 
custeadas pelo FUSSESP.
Estamos com inscrições 
abertas para Escola de 
Beleza, para mais infor-
mações: Fundo Social de 
Solidariedade (Av. Se-
bastião de Mello Mendes, 
511 – Jd. Santa Terezinha 
– São Bento do Sapucaí. 
Sede do Paço Municipal. 
Tel.: (12) 3971-6110).

Escola da Beleza em 
São Bento do Sapucaí inicia 

5ª turma de Assistente de 
Cabeleireiro e Maquiagem

O ministro do Planeja-
mento, Orçamento e Ges-
tão, Nelson Barbosa, disse 
hoje (31), no Palácio do 
Planalto, que o governo 
quer “investir” em um di-
álogo com o Congresso 
Nacional para aumentar 
a arrecadação em 2016. 
O Projeto de Lei do Or-
çamento Anual (PLOA) 
apresentado pelo gover-
no prevê déficit de 0,5% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ri-
quezas produzidos pelo 
país). “O déficit primário 
pode ser eliminado, resol-
vido de diversas formas, 
mas envolvem medidas le-
gais, como projetos de lei 
e emendas constitucionais. 
O governo quer investir 
nesse diálogo [com o Con-
gresso]”, disse Barbosa. 
Semana passada, o gover-
no chegou a cogitar criar 
um tributo nos moldes da 
Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), mas a 
iniciativa não foi à frente  
De acordo com Nelson 

Barbosa, a previsão de 
orçamento apresentada é 
“realista” e é necessário 
trabalhar para estabilizar 
os gastos. “Em parale-
lo ao orçamento realis-
ta, também há agenda de 
construir reforma de lon-
go prazo da política fiscal, 
controlando o crescimento 
dos gastos com previdên-
cia, folha de pagamento, 
saúde e educação. É pos-
sível controlar o cresci-
mento desses gastos e ain-
da atender às demandas 
da população brasileira.”
Entre as novas medidas 
tributárias para aumentar 
a arrecadação, o governo 
revisará o PIS/Cofins de 
computadores, tablets e 
smartphones e também 
vai rever a tributação de 
bebidas quentes (destila-
dos, vinhos e outros) e o 
imposto de renda sobre 
direito de imagem. Além 
disso, o governo vai rever 
a o Imposto sobre Ope-
rações de Crédito, Câm-
bio e Seguros (IOF) nas 
operações de crédito do 

Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES). A arre-
cadação esperada com es-
sas medidas é de R$ 11,2 
bilhões. A revisão do PIS/
Cofins precisa ser implan-
tar por medida provisória 
e depende de aprovação 
do Congresso Nacional. 
O governo também espera 
arrecadar R$ 37,3 bilhões 
com a venda de imóveis, 
ampliação das conces-
sões, venda de participa-
ção acionária em órgãos 
da administração direta e 
indireta, além de leilão em 
folha de pagamento. Antes 
de ir ao Planalto, Barbosa, 
acompanhado do ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, 
esteve no Congresso Na-
cional. Lá, eles entregaram 
o PLOA ao senador Renan 
Calheiros. Levy e Barbosa 
fizeram a entrega na da-
ta-limite, dois dias após a 
presidenta Dilma Rousseff 
desistir de criar um tributo 
similar à CPMF. * Cola-
boraram Mariana Bran-
co e Luciano Nascimento

Barbosa diz que governo 
quer dialogar com o

Congresso para aumentar
arrecadação

Resgate da cidadania
Paiva Netto

Originário da campanha permanente da Legião da Boa Vontade contra a fome e pela cidadania — 
lançada pelo saudoso Fundador da LBV Alziro Zarur (1914-1979) no fim da década de 1940, com a 
popular “Sopa dos Pobres” —, o programa socioeducativo Ronda da Caridade da LBV, lançado em 
1o de setembro de 1962, completa mais um ano de atuação.
Tive o privilégio de participar da Ronda inaugural, em 1o/9/1962, no Rio de Janeiro/RJ. Guardo, até 
os dias de hoje, aquele espírito do começo, perseverando e tendo a honra de ver multiplicada esta 
equipe que, diuturnamente, levanta das calçadas brasileiros iguais a nós. Lembro-me de que nessa 
ocasião completava-se o 23o ano do início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu a Po-
lônia. Com a Ronda da LBV, se fez e se faz o contrário: proclama-se a “guerra” contra o desamparo, 
a deseducação e a miséria.
Com o passar do tempo, aprimoramos a iniciativa, adequando-a aos parâmetros da Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS). Hoje, as ações desenvolvidas com as famílias visam à aquisição do 
conhecimento de seus deveres e direitos, à percepção de oportunidades e à melhoria das práticas 
comunitárias, com vista a aumentar a qualidade de vida das gentes por meio de palestras educativas, 
entrega de refeições e/ou alimentos crus e oficinas de incentivo à busca de novos conhecimentos, 
de forma que as pessoas atendidas possam exercer efetivamente a cidadania plena. São realizadas, 
também, atividades lúdicas que estimulam boas atitudes e o relacionamento dentro do grupo, sem 
esquecer a prece no lar, que traz o conforto espiritual tão necessário nos momentos difíceis.
Minha homenagem a todos os voluntários da Equipe Legionária Altruística e Ecumênica, que se 
dedica a amenizar o sofrimento alheio, de modo que vivamos um mundo melhor.

Objetivos do Milênio e a Ronda
É importante ressaltar que os Oito Objetivos do Milênio — estabelecidos pela ONU e subscritos 
por 191 países, cuja meta é trabalhar vários pontos, desde a erradicação da pobreza e da fome até a 
preservação do meio ambiente — alinham-se de maneira peremptória com os princípios da vanguar-
deira atuação da LBV. 

Super RBV
Coincidentemente, em 1992, num 1o/9, iniciei a programação 24 horas da Super Rede Boa Vontade 
de Rádio, no Brasil, no exterior e também pela internet. Por sinal, o surgimento da LBV deu-se a 
partir do famoso Hora da Boa Vontade, que Zarur estreou na Rádio Globo, do Rio de Janeiro, a 4 de 
março de 1949.　
Ao longo desses anos, a Super RBV caracterizou-se pelo pioneirismo de veicular, de hora em hora, 
uma Prece Ecumênica. Com uma grade diversificada (esporte, cultura, jornalismo e utilidade públi-
ca), a maior audiência fica por conta da mensagem do Evangelho-Apocalipse de Jesus, explicado em 
Espírito e Verdade à luz do Mandamento Novo do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista: “Amai-vos 
como Eu vos amei”.
_________________________________
* Super Rede Boa Vontade de Rádio — Rede radiofônica criada por Paiva Netto, que hoje conta com 
emissoras interligadas via satélite e conectadas permanentemente à internet: www.boavontade.com 

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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A Prefeitura de Tauba-
té esclarece que não 
haverá aumen-
to na tarifa pública 

dos ônibus na cidade 
nos próximos 18 me-
ses. Houve um compro-
misso de nova avaliação 

da planilha econômi-
ca em janeiro de 2016 
e está totalmente des-
cartado novo reajuste. 

Prefeitura de Taubaté Divulga 
Nota sobre o Reajuste da Tarifa

Durante quatro dias, de 
15 a 18 de outubro, con-
sagrados intérpretes na-
cionais e internacionais 
do legítimo jazz apresen-
tam-se no Ilhabela in Jazz. 
O festival já está na ter-
ceira edição e aconte-
ce na Vila, com entra-
da gratuita ao público.
Os bons ventos que so-
pram e movimentam a 
Capital Nacional da Vela, 
no litoral Norte de São 
Paulo, levarão para Ilha-
bela nos dias 15, 16, 17 e 
18 de outubro, a terceira 
edição doIlhabela in Jazz. 
O festival, combinação 
perfeita de boa música e 
visual paradisíaco, tem 
entrada gratuita no refi-
nado ambiente da Vila, 
centro histórico da ilha.

Idosos e pessoas com de-
ficiência (cadeirantes) do 
Perequê Mirim e região 
contam agora com dois 
espaços modernos e bem 
planejados, com equi-
pamentos diferenciados 
para prática de atividades 
físicas. Um é a Academia 
Adaptada para Pessoas 
com Deficiência (cadei-
rantes), resultado de um 
convênio firmado entre a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba e o governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
das secretarias Municipal 
e Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 
Nela há dez equipamen-
tos disponíveis, entre eles 
máquinas de tríceps, de 
supino vertical e de abdo-
minal, jogo de barras para-
lelas e bicicleta de mão. O 

Músicos consagrados do 
Brasil e do Exterior pro-
metem noites memorá-
veis. De quinta a domingo 
serão mais de 10 atrações 
e, pelo menos, quatro ho-
ras diárias do mais puro 
jazz. No palco do festival 
já confirmaram presença 
Hermeto Pascoal, André 
Mehmari Trio, Maurício 
Carrilho & Nailor Prove-
ta, Mike Stern Trio, Nene 
Trio, Thiago Espirito San-
to Sexteto, Hazmat Mo-
dine, Quartabê, Ithamara 
Koorax e Felipe Blues. 
Os shows acontecem 
sempre a partir das 19h.  
O festival tem por objeti-
vo difundir o jazz e levar 
ao público os melhores 
artistas nacionais e in-
ternacionais do gênero. 

uso desses equipamentos 
auxilia nas capacidades 
físicas, postura, mobili-
dade e independência nas 
atividades da vida diária.
O outro é a Praça de Exer-
cícios para o Idoso, ao lado 
da academia. Na praça há 
seis estações: Barras Para-
lelas, que facilita a marcha 
e melhora o equilíbrio; 
Senta-Levanta, que forta-
lece os membros inferiores 
e facilita o deslocamento; 
Rampa-Escada, aumen-
ta a independência para 
atividades de vida diária 
e facilita o deslocamen-
to; Ergometria, melhora e 
mantém a flexibilidade e 
o movimento das articu-
lações das pernas; Reabili-
tação, composta por Placa 
Giratória, que melhora e 
mantém a flexibilidade e 

Em sua terceira edição 
o festival passou a inte-
grar o calendário turístico 
e cultural de Ilhabela. A 
produção do evento é as-
sinada pela Articular, com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela. lhabela
Nada menos que 42 
praias, mar esverdeado 
com águas límpidas e ge-
ografia privilegiada. Esta 
é Ilhabela, cidade do li-
toral norte de São Paulo, 
a 135 km da capital pau-
lista, e cenário da terceira 
edição do Ilhabela in Jazz.
O município é reconheci-
do, oficialmente, como a 
Capital Nacional da Vela, 
pois, devido à sua posição 
geográfica, os ventos são 
intensos e constantes no 
canal de São Sebastião que 
separa a ilha do continen-
te, privilegiando a prática 
do esporte. Ilhabela tam-
bém é uma das 65 cidades 
indutoras de turismo do 
país e destino de Sol e Mar 
do Estado de São Paulo.
S e r v i ç o :
Ilhabela In Jazz 2015
Data: de 15 a 18 de outubro
Horário: a partir das 19h
Local: Centro his-
tórico de Ilhabela
Entrada: Gratuita

o movimento do punho 
e do antebraço; e Escada 
para Dedos, que melhora 
e mantém a mobilidade 
dos ombros e a extensão 
do braço. A praça é resul-
tado da parceria entre o 
Fundo de Solidariedade 
do Estado de São Paulo e 
o Fundo de Solidariedade 
de Caraguatatuba. “Tanto 
a Academia Adaptada para 
PcD quanto a Praça de 
Exercícios do Idoso foram 
projetadas para atender às 
necessidades específicas 
desta população, promo-
vendo o envelhecimento 
ativo, o desenvolvimento 
humano e a capacidade 
funcional do indivíduo. 
Convidamos a população 
da região Sul a frequentar 
esses espaços”, disse Ivy 
Monteiro Malerba, secre-
tária dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso. A academia e a pra-
ça estão instalados dentro 
do Centro de Referência 
para Inclusão Escolar e So-
cial (CRIES), no complexo 
educacional do CIDE Sul, 
Rua José Geraldo Fernan-
des da Silva Filho, 153, 
no bairro Perequê Mirim. 
O horário de funciona-
mento é de segunda a 
sexta, das 7h às 17h30.

O melhor do jazz em 
Ilhabela em outubro

Caraguá ganha novo
espaço para idosos e

cadeirantes no Perequê 

Alertar a população so-
bre os perigos do amian-
to é o principal objetivo 
da campanha que come-
ça terça-feira, 1º de se-
tembro, em Caçapava. A 
ação conscientizadora é 
idealizada pela vigilân-
cia sanitária da secreta-
ria municipal de saúde. 
Durante a campanha, pro-
fissionais da saúde vão 
visitar indústrias (extra-
tiva e de transformação 
do amianto) para cons-
cientizar funcionários da 
construção civil e os que 
trabalham com isolamento 
térmico de caldeiras, tu-
bulações e manutenção de 
fornos, sobre os perigos do 

uso do minério. O amian-
to é causador de algumas 
doenças como asbesto-
se (quando as fibras do 
amianto se alojam nos pul-
mões e aos poucos viram 
pedras), câncer no pul-
mão e mesotelioma (tipo 
de câncer raro que afeta 
a membrana que reveste 
os pulmões), entre outras. 
Essas doenças muitas ve-
zes não têm tratamento e 
podem causar mortes. A 
campanha de conscienti-
zação pretende esclarecer 
que o produto está pre-
sente na rotina de toda a 
população como nos guar-
da-roupas por meio de 
tecidos que utilizam fios 

de amianto em sua pro-
dução, no telhado e cai-
xas-d’água, na produção 
de peças para automóveis, 
na cozinha por meio de pa-
peis e isolantes térmicos 
(muito utilizados para 
conservar alimentos) e nos 
cosméticos como batons, 
bases e talcos. Segundo 
dados, 38 países já bani-
ram o uso do produto. No 
Brasil, mais de 20 mil pes-
soas trabalham diretamen-
te com o amianto, o que 
significa um maior risco 
de contrair alguma doença. 
Cerca de 2,5 mil trabalha-
dores brasileiros recebem 
indenizações pelos efeitos 
causados pelo minério.

Campanha alerta sobre 
perigos do amianto em 

Caçapava

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se en-
contra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 20/2015, Processo 
nº 47/2015, para contratação de Empresa para fornecimento de Tonners e 
Cartuchos de Tinta por 12 (doze ) meses. Abertura dia 11/09/2015 às 09:00 
horas no recinto da Prefeitura. Os interessados poderão retirar o Edital 
completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 10/09/2015, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1282. 
O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: lici-
tacao@redencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal
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No final do mês de agosto, 
a Prefeitura de Tremem-
bé transformou um antigo 
local que era destinado a 
descarte irregular de lixo 
e entulho em uma área de 
lazer com campo de fute-
bol de areia e playground 
com portes de iluminação 
no bairro Vale das Flores. 

O local receberá ainda 
plantio de mudas e uma 
academia ao ar livre.
Essa nova área de lazer 
atenderá também mora-
dores dos bairros Nova 
Vida e Chácara Canaã.
Situado na Avenida Pe-
rimetral dos Iberis,
o terreno ganhou lim-

peza, brinquedos, 
iluminação, cerca, 
traves e marcação para 
a garotada jogar bola. 
A adequação do espaço 
como área de lazer teve 
também como objetivo 
eliminar o lixão e ini-
bir o descarte irregular 
da população no local.

Nova área de lazer no 
bairro Vale

das Flores em 
Tremembé

Os interessados em parti-
cipar da II Etapa do Cir-
cuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba, que 
não participaram da I Eta-
pa, poderão garantir a vaga 
a partir de segunda-feira 
(31). As inscrições serão 
realizadas no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi. 
O atendimento é das 8 às 
11h30 e das 15 às 18 horas.
A II 
Etapa está marcada para 
o dia 05 de setembro e 
será noturna. A largada 
acontecerá no Vale das 
Acácias, às 19 horas. A 
organização informa que 
a retirada dos número 

será a partir das 17h30.
De acordo com as in-
formações de profissio-
nais da Secretaria de 
Esportes, quem participou 
da I Etapa deve apenas 
confirmar a participação 
para a II Etapa, não há 
necessidade de nova ins-
crição, no entanto, a con-
firmação se faz necessária 
e pode ser feita nesta sex-
ta-feira, 28, no Luiz Caloi. 
O horário de atendimento 
é o mesmo das inscrições.
Robson Karlos - Robinho 
- foi o primeiro a com-
pletar o percurso da cate-
goria adulta na primeira 
etapa e comenta que a sua 

equipe se superou, baten-
do recorde de inscrições 
entre eles, pois, foram 65 
e na próxima etapa pre-
tende levar mais atletas. 
Ele parabenizou a or-
ganização da prova e 
todos os participantes.
As corridas de rua de 
Pindamonhangaba têm 
reunido grande número 
de participantes. As pro-
vas contam com atletas 
de várias idades e mui-
tos grupos se inscrevem, 
como é o caso da ‘Turma 
da Corrida’. Eles tam-
bém representam a cida-
de  competições na re-
gião e em outros estados.

Inscrições para II Etapa 
do Circuito de Corrida 
de Rua começam em
 Pindamonhangaba

O CONDEPHAAT – Con-
selho da Defesa ao Patri-
mônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo, 
realizou oficialmente 
o tombamento da Igre-
ja Matiz de São Ben-
to do Sapucaí na cate-
goria de Bem Cultural.
A publicação no Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo foi realizada no dia 
08 de maio de 2015, cons-
tando a Resolução da Se-
cretaria da Cultura – 24, 
de 07 de maio de 2015.
De acordo com a Resolu-

ção, “se trata de um impo-
nente edifício implantado 
na encosta do morro, em 
uma grande praça fron-
teiriça circundada pelas 
casas térreas, que a emol-
duram; as características 
inovadoras singulares – 
nota-se que internamente 
na igreja em taipa de pilão 
de uma nave apenas foram 
abertos cinco arcos plenos 
(solenes, altos e severos) 
de cada lado, nas paredes 
dos corredores, formando 
um espaço que atualmen-
te corresponde a três na-
ves; seu significado social, 

pois a matriz é símbolo de 
independência devido a 
doação original do local, 
à segurança contra as en-
chentes ao redor da qual 
foram construídas as no-
vas casas e por fim, quanto 
ao aspecto religioso, pois 
a população aceitou a opi-
nião dos padres capuchi-
nhos em missões por aque-
la localidade, de construir 
um templo grandioso…”
O tombamento garante 
e prevê a preservação da 
volumetria, fachadas, in-
terior, espacialidade, in-
tegração do município, e 
todas as características do 
edifício baseando-se no 
projeto original. Quanto a 
alterações, serão aceitas as 
que visem à manutenção 
e segurança do edifício, 
que por sua vez, respei-
tem a essência do projeto.
Sendo assim, este é o pri-
meiro edifício tombado 
oficialmente no municí-
pio sambentista, o que é 
um marco em sua histó-
ria e para a população.

Igreja Matriz de
São Bento do Sapucaí

é tombada

O Emprega Taubaté está 
com diversas vagas dis-
poníveis para quem busca 
uma colocação no merca-
do de trabalho. Com fácil 
acesso aos munícipes, o 
local, que engloba o Bal-
cão de Empregos, PAT, 
o Ministério do Trabalho 
e o Banco do Povo, está 
instalado no piso superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano (Rodoviária Ve-
lha), na praça Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.
No local há vagas para a 
área de saúde: auxiliar de 
enfermagem, técnico de 
enfermagem, enfermei-
ro, farmacêutico, médico 
do trabalho, líder de copa 
e protético. E também 
para o ramo de alimen-
tação: chefe de cozinha, 
cozinheiro comercial, pi-
zzaiolo, sushiman e ge-

rente de alimentos e be-
bidas com experiência.
Além disso, há oportuni-
dades para: atendente, aju-
dante eletricista, auxiliar 
de tesouraria, corretor de 
imóveis, estágio em técni-
co em eletrônica, estoquis-
ta (portador de necessida-
des especiais) funileiro de 
autos, vistoriador de autos, 
vendedora interna com ex-
periência em móveis e ven-
dedor interno e externo.
Alguns cargos exigem ex-
periência, como o de coor-
denador pedagógico que 
precisa ter inglês fluen-
te; impressor flexográfi-
co com experiência com 
máquina de banda larga 
de seis cores e rebobina-
dor com experiência em 
filmes de polietileno. Há 
também oportunidade para 
empregada doméstica com 

disponibilidade para mo-
rar em Campos do Jordão.
Para concorrer a uma vaga 
do Balcão de Empregos, o 
interessado precisa reali-
zar um cadastro e compa-
recer munido de RG, CPF, 
carteira de trabalho e com-
provante de residência.
No mesmo local também 
funciona o PAT (Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador de Taubaté), que 
oferece oportunidades 
para: atendente de balcão, 
ajudante de cozinha, au-
xiliar de cozinha, barbei-
ro, consultor de vendas, 
coordenador de restau-
rante, cozinheiro geral, 
gerente de restaurante 
e impressor serigráfico. 
Para disputar essas vagas 
é necessário comparecer 
com RG, CPF, carteira de 
trabalho e número do PIS.

Emprega Taubaté
oferece vagas para 

quem busca colocação 
no mercado de trabalho

Começa nesta terça-feira 
(01) mais uma edição dos 
Jogos Interbairros. A com-
petição vai reunir atletas 
de vários lugares que irão 
participar de momentos 
de confraternização por 
meio da prática esporti-
va. A abertura acontece 
às 19h30 na quadra de es-
portes Heiny Hespanhol 
Santiago, no Alto Tabaú.
A população está convida-
da a prestigiar a solenida-
de e a conferir as partidas 

de futsal que acontecerão 
nesta abertura. Na oca-
sião, o público será brin-
dado com apresentações 
culturais e esportivas. 
O Interbairros tem como 
finalidade proporcio-
nar maior intercâm-
bio através do espor-
te entre a população.
A organização do evento 
é realizada pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 

Lazer. Neste ano, a com-
petição contará com mais 
de 20 bairros e na soleni-
dade de abertura haverá o 
desfile dos participantes. 
Na sequência, o futsal fe-
minino do Castolira entra 
em quadra contra o Bos-
que, depois é a vez do 
futsal masculino e o Cas-
tolira enfrenta o Crispim. 
Confira a programação 
divulgada pela orga-
nização: www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br

Jogos Interbairros começam 
nesta semana em Pinda


