
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  03 DE SETEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1539 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
melhorias em várias uni-
dades de saúde. Desta vez, 
os moradores do Cidade 
Jardim é que irão receber 
as benfeitorias. A equi-
pe que atua no local irá 
atender a população em 
uma unidade reformada e 
ampliada. A entrega à po-
pulação ocorre na quin-
ta-feira (3), às 16 horas.
A equipe da unidade de 
saúde do Cidade Jardim 
acompanhou os trabalhos 
da empresa que fez a re-
forma do local. Com as 
melhorias, a unidade con-
ta com rampas de acesso, 
banheiros com acessibi-
lidade, masculino e fe-
minino, houve melhorias 
no telhado e no piso, a 
recepção ganhou um bal-
cão, entre outras obras.
A unidade deste bairro é 
uma ESF - Estratégia de 
Saúde da Família - e con-
ta com médico de saúde 
da família, uma enfer-
meira, duas auxiliares de 

A paisagem da Ponte do 
Rio Paraíba irá mudar para 
melhor nos próximos dias. 
Tudo por conta das obras 
de construção da nova área 
de lazer que está sendo rea-
lizada nas margens do Rio.
A nova obra, incluirá 
a criação de dois bol-
sões de estacionamento, 
um na Ladeira da Ponte 

enfermagem, uma dentis-
ta, uma auxiliar de saúde 
bucal, uma recepcionista, 
seis agentes comunitários 
de saúde e uma auxiliar de 
serviços gerais. O atendi-
mento ocorre de segunda 
a sexta, das 7h30 às 11h30 
e das 13 às 17 horas.
Os profissionais desta uni-
dade realizam trabalhos 
com os grupos de gestan-
tes, hipertensos e diabéti-
cos, há roda de estudo de 
plantas, puericultura, são 
feitas visitas domiciliares 
pelos agentes comunitá-
rios, é realizada triagem, 
escovação e flúor nos alu-
nos das escolas de ensino 
fundamental e também 
há o programa ‘Odonto 
Bebê’. Eles atendem, em 
média, duas mil famí-
lias, residentes no Cida-
de Jardim, Marçon, Lago 
Azul e Jardim Princesa.
Com a reforma e amplia-
ção, a entrada da unidade 
passou a ser na Rua Pedro 
Ângelo Foroni, número 
21. Após este trabalho de 

e outro na Avenida Au-
drá, instalação de novos 
postes de iluminação, 
colocação de bancos e 
guarda-corpo, plantio de 
mudas nativas e paisagismo.
Devolver à cidade um es-
paço revitalizado, seguro 
e que detém uma das vis-
tas mais bonitas de Tre-
membé. Foi com essa de-

melhorias, o local conta-
rá com sala de curativo, 
sala específica para vaci-
nação e sala de inalação.
“Esperamos melhorar ain-
da mais o que já fazíamos 
em virtude de um lugar 
com melhores instalações 
e melhores condições 
de trabalho. Nós quere-
mos oferecer um confor-
to maior à população”, 
afirma a responsável pela 
unidade do Cidade Jardim.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba agradece o 
presidente de bairro da 
Cidade Jardim que dis-
ponibilizou o local para 
que a equipe da unidade 
de saúde pudesse fazer 
os atendimentos durante 
o período de obras. “Va-
mos entregar uma unida-
de totalmente reformada 
e estamos investindo para 
que os nossos funcioná-
rios possam desenvolver 
seus trabalhos da melhor 
forma. Parabenizo a equi-
pe pelo excelente traba-
lho que faz à população”. 

terminação que o prefeito 
Marcelo Vaqueli teve a 
ideia da construção des-
sa nova área de lazer. Na 
ocasião, ele destacou a 
importância do equipa-
mento não somente para 
atender aos moradores do 
bairro, como também para 
voltar a atrair os tremem-
beenses e turistas ao local.

Unidade de saúde do 
Cidade Jardim será

 entregue à população 
em Pindamonhangaba 

Prefeitura de Tremembé
inicia construção de 
nova área de lazer ao 

lado da Ponte do
Rio Paraíba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover, 
neste sábado (5), a II Etapa 
do Circuito Corrida de Rua.
A competição é or-
ganizada pela Secre-
taria de Juventude, 
Esportes e Lazer. 
A largada vai aconte-
cer a partir das 19 horas 
e será no Vale das Acá-
cias, em Moreira César. 
Os interessados em par-
ticipar devem se apres-
sar, restam poucas vagas.

As inscrições devem ser 
feitas no Centro de Trei-
namento Luiz Caloi, das 
8 às 11 horas e das 15 
às 18 horas, é necessá-
rio documento com foto. 
Crianças, jovens, adultos 
e a melhor idade podem 
participar deste evento. 
A entrega dos números 
será feita no dia da pro-
va, a partir das 17h30.
O Circuito conta com 
as seguintes categorias: 
pré-mirim (até dez anos), 

mirim, infantil, juvenil, 
adulto, máster, veterano 1, 
veterano 2, veteraníssimo 
1, veterano 2, deficiente 
visual, deficiente mental, 
deficiente motor, AVC e 
cadeirante. A pontuação 
é acumulativa e em cada 
etapa haverá medalha de 
participação para todos 
que completarem a prova.
Maria Luciana é uma das 
vencedoras da primeira 
etapa e comenta que pre-
tende participar de todas. 

II Etapa do Circuito Corrida 
de Rua acontece neste sábado
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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

A ministra Maria The-
reza de Assis Moura, do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), pediu escla-
recimentos sobre incon-
sistências encontradas 
na prestação de contas 
do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), candida-
to derrotado nas eleições 
presidenciais de 2014. As 
contas da campanha pre-
sidencial do parlamentar 
ainda não foram julga-
das pela Justiça Eleitoral, 
que continua analisando 
os documentos contábeis 
apresentados. A decisão 
da ministra é do dia 14 de 
agosto, mas os detalhes so-
bre as divergências foram 
divulgados somente hoje. 
Na análise preliminar das 
contas, os técnicos do TSE 
informaram que o comitê 
nacional da candidatura 
registrou doação de R$ 2 
milhões da Empreiteira 
Odebrecht, investigada na 

Operação Lava Jato, mas 
o registro da transferência 
não consta da prestação 
de contas do candidato. 
Segundo os auditores, a 
campanha deixou de de-
clarar R$ 3,9 milhões 
em recebimentos estimá-
veis. O valor foi declara-
do somente na prestação 
de contas final. Também 
houve divergência nos 
serviços jurídicos presta-
dos pelos escritórios dos 
ex-ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Carlos Ayres Britto e Car-
los Velloso. Nas notas 
apresentadas pela cam-
panha, constam R$ 56,3 
mil e R$ 58 mil, mas os 
escritórios declararam R$ 
60 mil em serviços presta-
dos. Outros R$ 4 milhões 
recebidos não foram de-
clarados pelos doadores. 
No cruzamento dos dados 
de informações prestadas 
por doadores e candidatos, 

o TSE encontrou diversas 
omissões de despesas de 
serviços prestados. Entre 
as empresas está a S/A O 
Estado de São Paulo. De 
acordo com o TSE, cons-
tam três notas fiscais no 
CNPJ da empresa jornalís-
tica. Uma delas foi emitida 
no valor de R$ 52,885,30 e 
duas de R$ 52.982,00. En-
tre as providências reque-
ridas, a ministra pediu que 
a campanha de Aécio jus-
tifique ausência de registro 
de doações recebidas na 
prestação final de contas, 
esclareça divergências en-
tre valores apresentados e 
os dados informados pelos 
doadores. Em entrevista 
hoje, em Belo Horizonte, 
Aécio Neves, que também 
é presidente nacional do 
PSDB, disse que todos os 
esclarecimentos solici-
tados pelo TSE já foram 
apresentados. Segundo o 
senador, as inconsistências 
são “coisas eminentemen-
te formais”. “O que exis-
tiu, em centenas de milha-
res de lançamentos, são 
dúvidas em relação a de-
terminados lançamentos. 
Os advogados já comuni-
caram as correções ao Tri-
bunal Superior Eleitoral. 
Não há nenhuma investi-
gação sobre as contas do 
PSDB”, afirmou Neves.

TSE pede esclarecimentos sobre 
inconsistências em contas de 

Aécio Neves

A Prefeitura de Santa 
Branca realizará no dia 13 
de setembro o Processo Se-
letivo para Agente Comu-
nitário de Saúde. Devido 
ao número de inscrições, 

as provas serão aplicadas 
em dois locais diferentes: 
EMEF Professora Francis-
ca Rosa Gomes e EMEF 
Professora Palmyra Mar-
tins Rosa Perillo, am-

bos com início às 14h.
Ao todo, são 30 vagas 
para atuação em 5 mi-
cro áreas diferentes.
Em nosso site você pode 
conferir a relação de can-
didatos inscritos e veri-
ficar a confirmação e o 
seu número de inscrição, 
bem como descobrir em 
qual unidade escolar par-
ticipará do processo. Os 
portões fecharão pon-
tualmente no horário 
marcado, por isso fique 
atento ao local de prova 
e ao relógio para não per-
der essa oportunidade!
h t t p : / / s a n t a b r a n -
c a . s p . g o v . b r

Prefeitura de Santa Branca 
divulga locais de prova
 do processo Seletivo
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Desempenho do setor pro-
dutivo paulista caiu 0,5% 
em julho, segundo pesqui-
sa da Fiesp e do Ciesp. A 
atividade da indústria pau-
lista, conjunto de variáveis 
como horas trabalhadas na 
produção, total de vendas 
e o Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada 
(NUCI), deve encerrar 
2015 com uma queda de 
5,8%. A estimativa é do 
Departamento de Pesqui-
sas e Estudos Econômicos 
(Depecon) da Fiesp e do 
Ciesp. A projeção anterior 
era de queda de 5% para 
o ano. As entidades divul-
garam nesta segunda-fei-
ra (31/8) os resultados do 
levantamento da atividade 
industrial feito em todo 
o Estado de São Paulo. 
E, segundo a pesquisa, 
o desempenho do setor 
em julho piorou 0,5% na 
comparação com o mês 
imediatamente anterior, na 
leitura com ajuste sazonal. 
O resultado de julho re-
flete a trajetória de queda 
que a indústria tem per-
corrido nos últimos anos. 
E, segundo o diretor do 
Depecon, Paulo Franci-
ni, ainda não há sinal de 
recuperação para o setor, 
uma vez que os fundamen-
tos econômicos perde-
ram força.  “O panorama 
da indústria hoje é muito 
triste. Não estamos falan-
do mais de uma pequena 
redução. São indústrias, 
empresas e setores que 
vão inviabilizando-se na 
sua continuidade”, ex-
plica. Longa recessão 
Na avaliação de Francini, 
o país vive a mais longa 
recessão desde a década 
de 1980. O Depecon pro-
jeta uma queda de 2,2% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2015, e com viés 
de baixa. Anteriormente, 
o departamento estima-

va um recuo de 1,7% do 
PIB. “A economia está em 
recessão, mas existe um 
grupo que estuda o tema 
e que chegou à conclusão 
que ela está em recessão 
desde o segundo trimestre 
de 2014, ou seja, é longa 
e vai prosseguir até o final 
de 2015. Essa é a mais lon-
ga recessão que tivemos 
desde a década de 1980”, 
avalia Francini. O diretor 
corrobora a tese do Comitê 
de Datação de Ciclos Eco-
nômicos (Codace), criado 
pela FGV em 2008, de que 
a economia brasileira está 
em recessão desde abril de 
2014. Pesquisa Se compa-
rado com o mesmo mês 
em 2014 o INA de julho 
recuou 6,9% (sem ajuste 
sazonal).  E no acumula-
do de 12 meses versus o 
período imediatamente 
anterior, a atividade do 
setor caiu 4,4%, apurou o 
Depecon. De janeiro a ju-
lho deste ano o desempe-
nho do setor enfraqueceu 
3,8% ante igual período 
do ano anterior. O resulta-
do do mês passado foi in-
fluenciado principalmente 
pela retração nas variáveis 
Horas Trabalhadas na 
Produção e Nível de Uti-
lização da Capacidade 
Instalada (NUCI), que re-
gistraram perdas de 0,5% 
e 0,5 ponto percentual res-
pectivamente. O NUCI em 
julho foi de 77,3, contra 
77,7 em junho. Setores O 
Departamento de Econo-
mia informou ainda que 
14 dos 20 setores pesqui-
sados registraram piora 
em sua atividade no mês. 
Entre as perdas, destaque 
para a indústria de máqui-
nas e equipamentos, que 
caiu 3,4% em julho versus 
junho, em meio a perdas 
de 8,8% na variável Total 
de Vendas Reais e da que-
da de 2,2% das Horas Tra-

balhadas na Produção. O 
setor de borracha e plásti-
co também registrou que-
da expressiva em julho, 
de 1,3%, influenciado por 
perdas de 1,5% no Total 
de Vendas Reais e de 0,4% 
em Horas Trabalhadas na 
Produção. Na contramão, 
a indústria de papel e celu-
lose registrou alta de 2,2% 
da atividade em julho ver-
sus o mês anterior. A vari-
ável Total de Vendas Reais 
puxou o índice para cima, 
com aumento de 3,2% no 
mês, enquanto o compo-
nente Horas Trabalhadas 
na Produção subiu 0,1%. 
Percepção em agosto A 
percepção do setor produ-
tivo em relação à econo-
mia de modo geral regis-
trou 48,4 pontos em agosto 
ante 47,8 pontos em julho, 
com ajuste sazonal. Mas 
a variável Mercado, que 
compõe o índice, foi a úni-
ca que aumentou, de 48,9 
pontos no mês passado 
para 52,6 pontos este mês. 
Leituras em torno dos 50 
pontos indicam percepção 
de estabilidade do cenário 
econômico. Abaixo dos 
50,0 pontos, o Sensor si-
naliza queda da atividade 
industrial para o mês; aci-
ma desse nível, expansão 
da atividade. No caso da 
variável Estoque, leituras 
superiores a 50,0 pontos 
indicam estoque abaixo 
do desejável, ao passo que 
inferiores a 50,0 pontos in-
dicam sobrestoque. O item 
Estoque ficou em 47,2 
pontos no mês corrente, 
contra 48,2 pontos em julho. 
E a percepção quanto ao 
Emprego manteve-se em 
46,9 pontos em agosto 
versus 48,4 pontos no mês 
anterior. De acordo com 
o levantamento, a vari-
ável Investimento ficou 
em 47 pontos em agosto, 
ante 46,9 pontos em julho.

Atividade da indústria 
de SP deve encerrar o 

ano com queda de 5,8%

Independência e Novo Mandamento
Paiva Netto

Foi num 7 de Setembro, ano de 1959, que o jornalista e radialista Alziro Zarur (1914-1979) fez, em 
Campinas/SP, no Hipódromo do Bonfim, a Proclamação do Novo Mandamento de Jesus.
O dia escolhido por ele não poderia ser mais apropriado. Quando se comemora a independência 
política de nosso país, necessário se torna, firmado no espiritualmente revolucionário Mandamento 
Novo do Cristo Ecumênico, o Sublime Estadista, convidar a população também a refletir sobre os 
preceitos apresentados por Jesus, estrutura pela qual podemos construir um mundo novo. Por quê?! 
Porque o governo da Terra começa no Céu. Não parece, mas é.
Tratado Divino
Toda nossa labuta nas Instituições da Boa Vontade, por um Brasil melhor e por uma Humanidade 
mais feliz, fundamenta-se neste Tratado do Espiritualmente Revolucionário Novo Mandamento de 
Jesus, consoante o Seu Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; 15:7, 8, 10 a 17 e 9: “Amai-vos como 
Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo 
Amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, 
pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto; e 
assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu Amor; 
assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu Amor. Tenho-vos 
dito estas coisas a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu 
Mandamento é este: que vos ameis como Eu vos tenho amado. Não há maior Amor do que doar a 
própria Vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que Eu vos mando. E Eu vos 
mando isto: amai-vos como Eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos 
tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes; pelo contrário, fui Eu que vos escolhi e 
vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que, 
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto Eu vos mando: que vos ameis 
como Eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, Eu também vos amo. 
Permanecei no meu Amor”. 

Súplica Especial
Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta! É um conforto para os Teus servidores fiéis saber que Tu 
nos escolheste. Então, urge corresponder à Tua escolha. E ela tem sido para que sigamos pelo mun-
do e realizemos bons frutos, “de modo que o nosso fruto permaneça”. Que revelação importante! 
Enaltecedora para os fiéis, os que se conservarem desse modo – “a fim de que tudo quanto pedirdes 
ao Pai em meu nome (Jesus), Ele vos conceda”. Está aqui o segredo do nosso trabalho, da nossa 
perseverança, para que mereçamos estas palavras do Educador Celeste.
Tu disseste: “Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, Eu também vos amo” – e em se-
guida Tu fazes um pedido. Imaginemos nós o Supremo Governante da Terra descendo até a nossa 
qualidade de espírito, tão inferior à Dele, e rogando pelo nosso próprio bem-estar físico e espiritual: 
“Permanecei no meu Amor!”. 

Prece do Pai-Nosso
Agora, vamos orar a Prece Ecumênica de Jesus, a Oração do Senhor deste planeta, que se encontra 
no Seu Evangelho, segundo Mateus, 6:9 a 13.
Minhas Irmãs e meus Amigos, minhas Amigas e meus Irmãos, todos podem rezar o Pai-Nosso. Ele 
não se encontra restrito a crença alguma, por ser uma oração universal, consoante o abrangente es-
pírito de Caridade do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista. Qualquer pessoa, até mesmo ateia (por 
que não?!), pode proferir suas palavras sem sentir-se constrangida. Não somos todos herdeiros de 
Deus? É o filho que se dirige ao Pai, ou é o ser humano a dialogar com a sua elevada condição de 
criatura vivente. Trata-se da Prece Ecumênica por excelência: 
“Pai Nosso, que estais no Céu (e em toda parte ao mesmo tempo), santificado seja o Vosso Nome. 
Venha a nós o Vosso Reino (de Justiça e de Verdade). Seja feita a Vossa Vontade (e humildemente 
dizemos: jamais a nossa vontade, visto que ainda estamos aprendendo a tê-la em plenitude) assim 
na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje (o pão transubstancial, a comida que 
não perece, o alimento para o Espírito; porque o pão para o corpo, iremos consegui-lo com o suor 
do nosso rosto). Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Vosso é o Reino, e o Poder, e a Glória 
para sempre. Amém”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

A Empresa André Luis Martins MEI estabelecida à Avenida dos Ipês, nº 500  
Flor do Vale - Tremembé/SP no CEP 12120-000 e CNPJ: 132.089.45/0001-45  
torna público que requereu junto a CETESB licença simplificada para o exercício 
de atividade de marcenaria.

Tremembé, 01 de setembro de 2015
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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 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

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Saúde, realiza 
a Campanha Nacional 
de Multivacinação até 
o dia 10 de setembro.
Essa campanha, 
que foi prorroga-
da na semana passada,
tem como objetivo vacinar 
ao menos 95% de um total 
de 16.909 crianças na fai-
xa etária entre seis meses 
e quatro anos e 11 meses 
contra a Poliomielite, a 
conhecida Paralisia Infan-
til. Já atingimos a mar-

ca de 72,82% (12.314).
Todos os PAMOs que tem 
sala de vacinação estarão 
aplicando a vacina de po-
liomielite durante todo o 
período da campanha, são 
eles: Aeroporto, Baronesa, 
Belém, Bosque da Saúde, 
Bonfim, Cidade Jardim, 
Esplanada Santa Terezi-
nha, Estiva, Gurilândia, 
Imaculada, Independên-
cia, Jaraguá, Jardim Ana 
Rosa, Marlene Miranda, 
Mourisco, Novo Horizon-
te, Parque Três Marias I, 
Parque Três Marias II, Pla-

nalto, Quiririm, Registro, 
Santa Isabel, Santa Teresa, 
São Carlos, São Pedro, São 
João e Vila Marli. O aten-
dimento é feito de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30.
É muito importante que 
os pais ou responsáveis 
pelas crianças não dei-
xem de comparecer para 
proteger seus filhos con-
tra doenças e que levem 
as carteiras de vacinação 
das crianças, pois poderão 
atualizar outras vacinas 
que estiverem em atraso.

Taubaté realiza Campanha 
Nacional de Multivacinação 

até dia 10 de setembro
O Centro Cultural Antônio 
Mendes da Silva (Toninho 
Mendes) em Taubaté pror-
roga a exposição “Raul 
Seixas - O Início, o fim e 
o meio” até sexta-feira, 4, 
quando acontece  encerra-
mento, às 18h, com a exi-
bição dos filmes “Por toda 
a minha vida” e “Raul - O 
Início, o Fim e o Meio”.
“Raul - O Início, o Fim e 
o Meio” é um documen-
tário sobre o maior ícone 
do rock brasileiro, des-
vendando suas diversas 

facetas: casamento, par-
cerias e legado deixado. 
“Por toda a minha vida” 
foi um especial sobre a 
vida de Raul Seixas exi-
bido em 2007 na TV aber-
ta.  Após as exibições, a 
banda Carimbador Malu-
co faz uma apresentação 
com músicas do cantor.
A mostra contém ainda pe-
ças do acervo pessoal do 
colecionador Nelson Fer-
reira dos Santos como: do-
cumentário sobre a vida de 
Raul Seixas, livros, LPs, 

CDs, revistas, posters, ar-
tigos, vinil, entre outros. 
O objetivo desse evento é 
homenagear o artista que 
faleceu em 21 de agosto 
de 1989 e continuar fa-
zendo com que ele sempre 
esteja vivo na memória de 
todos.A entrada é gratuita 
e o horário de visitação é 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h. O Cen-
tro Cultural fica na Pra-
ça Coronel Vitoriano, 01, 
Centro. Mais informações 
pelo telefone 3621-6040.

Exposição ‘‘Raul Seixas 
O Início, o fim e o meio”
 é prorrogada no Centro 

Cultural em Taubaté


