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Governadores de todos 
os estados do país esti-
veram reunidos no Palá-
cio da Alvorada a con-
vite da presidente Dilma 
Rousseff (PT). Todos sem 
comprometeram a aju-
dar o governo a evitar a 
aprovação de medidas 
que podem gerar gastos 
adicionais para todos os 
estados e comprometer o 
ajuste fiscal. São as cha-
madas pautas-bombas, 
projetos em tramitação no 
Congresso Nacional e que 
preocupam o Executivo. 
Na abertura do encontro, 
Dilma pediu a união de to-
dos para o enfrentamento 
da crise e disse que os bra-
sileiros estão “sofrendo”. 
A presidente disse ainda 
que não nega as dificul-
dades pelas quais o país 
passa, mas afirmou que o 
Brasil tem condições de 
sair da situação na qual se 
encontra. Os governado-
res, representando quatro 
regiões do país, defen-
deram a manutenção da 

governabilidade da presi-
dente Dilma, até mesmo 
Geraldo Alckmin (PSDB),  
governador de São Pau-
lo e principal nome do 
partido de oposição 
ao governo. Alckmin, po-
rém, levou para Brasília a 
pauta que mais interessa 
para a economia de seu es-
tado, e em nome da região 
Sudeste pediu a redução 
do “custo Brasil”.  Ao tra-
tar do tema ajuste fiscal, o 
governador paulista defen-
de que o imposto só pode 
ser unificado se for ado-
tado como parâmetro um 
convênio do Conselho Na-
cional da Política Fazen-
dária que estabelece regras 
para a concessão de anis-
tia de créditos tributários. 
“Defendemos a reforma 
do ICMS [adotando a] 
regra de diminuição das 
chamadas alíquotas, que 
simplifica, evita a guerra 
fiscal e o imposto cami-
nha para [se tornar um im-
posto sobre] o consumo. 
É o melhor para o país”. 

Alckmin pede a 
Dilma reformas 
do ICMS para 
evitar guerra 

fiscal

O dólar registrou nesta 
quarta-feira (5)  o quinto 
dia de alta de alta consecu-
tiva, quando aproximou-
se de R$ 3,50. A moeda 
americana subiu 0,77% 
por volta das 12h00,sen-
do cotada a 3,4907 para 
a venda. Pouco tempo 
depois, o dólar ultrapas-
sou a casa dos R$ 3,50, 
sua maior cotação desde 
março de 2003, caindo 

depois para R$ 3,48. In-
fluenciada pelo cenário da 
política interna brasileira, 
a taxa de juros também 
subiu e acompanhou a 
alta do dólar, que ainda 
deve prosseguir nessa ten-
dência, tendo em vista a 
expectativa de alta de ju-
ros pelo Federal Reserve 
(Banco Central dos 
EUA) no próxi-
mo mês de setembro.

Dólar sobe pelo
quinto dia

consecutivo
e se aproxima

de R$ 3,50
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O trabalho de combate 
à dengue é realiza cons-
tantemente em Pindamo-
nhangaba. O ano dengue 
2015/2016 já iniciou e a 
equipe da Prefeitura está 
realizando vários traba-
lhos. A eliminação de 
criadouros é a principal 
arma para evitar a proli-
feração do Aedes aegypti.
Nesta semana, profissio-
nais da Prefeitura realiza-
ram as visitas de casa em 
casa e fizeram ações de 
intensificação ao combate 
em regiões do Campo Belo 
e Mombaça. Até o dia 29 

de julho Pinda havia regis-
trado 3.611 notificações, 
sendo descartados 2.698 
casos, 903 autóctones e 
10 importados. Em apenas 
10 minutos é possível rea-
lizar ações de combate ao 
mosquito transmissor da 
doença. Verifique a caixa 
d´água, coloque areia em 
pratos de vasos de plan-
tas, observe sempre obje-
tos que possam acumular 
água, coloque as garrafas 
com a boca para baixo, e 
fique sempre atento. Den-
gue é uma doença séria 
e pode causar a morte.

Eliminação de criadouros
combate a dengue em

Pindamonhangaba

 O Projeto Guri - Polo Pa-
raibuna – ainda está com 
matrículas abertas, de 03 
a 28 de agosto, para os 
cursos gratuitos de Per-
cussão/Bateria e Violão. 
Mas, atenção, inscreva-se 
o quanto antes, pois as va-
gas são limitadas! Os inte-
ressados em matricular-se 
devem comparecer ao pré-
dio da Fundação Cultural, 
de segunda a sexta-feira, 
das 13h00 às 17h00, e 
apresentar: RG ou Certi-
dão de nascimento, RG e 
CPF do responsável, com-
provante de endereço e a 
declaração de matrícula 
escolar 2015. O Projeto 
Guri tem como objetivo 
iniciar a criança e o jo-
vem no universo da mú-
sica, além de promover o 

desenvolvimento huma-
no, a partir da educação 
musical e da prática co-
letiva da música. Podem 
participar crianças e jo-
vens, entre 08 e 18 anos 
(incompletos), que este-
jam estudando. Segundo 
a coordenadora do Proje-
to Guri (Polo Paraibuna), 
Patrícia Santos, as aulas 
acontecerão as segundas e 
quartas-feiras, no período 
da tarde. Não é necessá-
rio ter instrumentos. Saiba 
mais sobre o Projeto Guri – 
Polo Paraibuna, através do 
vídeo idealizado pela Fun-
dação Cultural Benedicto 
Siqueira e Silva, e pos-
tado no You Tube: 
http://goo.gl/MAeDlM 
Outras informações pelo 
telefone: 3974-0139.

Abertas às
inscrições para 
cursos gratuitos 
do Projeto Guri 
em Paraibuna

Os 750 funcionários da 
General Motors que estão 
em lay-off desde março 
devem retornar ao traba-
lho na próxima segunda-
feira (10). Nesta quarta-
feira (5), os trabalhadores 
começaram a receber os 
telegramas da montadora 
comunicando retorno. A 
notícia da volta à fábrica 
foi recebida com alívio pe-
los trabalhadores. Segun-
do a Anfavea (Associação 
de Fabricantes de Veículos 
Automotivos), até junho 
deste ano as montadoras 
fecharam 7,6 mil postos de 

trabalho em todo o país. A 
volta à fábrica e a garan-
tia de estabilidade no em-
prego pelos próximos três 
meses é uma vitória da 
luta dos metalúrgicos da 
empresa, que chegaram a 
realizar uma greve de seis 
dias em fevereiro, contra 
a proposta da empresa de 
demitir 800 funcionários. 
O lay-off na GM de São 
José dos Campos come-
çou no dia 9 de março e 
atingiu 798 trabalhadores. 
Deste total, 48 foram con-
vocados antecipadamente 
para o retorno à fábrica.

Funcionários da GM 
em layoff voltam ao 

trabalho
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Valor de R$ 72,25 deve 
ser pago na rede ban-
cária credenciada. 
Quem preferir pode re-
ceber o documento pelos 
Correios, pagando o valor 
de R$ 11 para a entrega
Proprietários de veículos 
com placas de final 5 e 6 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 durante o 
mês de agosto. O serviço 
pode ser feito de forma 
eletrônica, com entrega do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pelos Correios, 
ou diretamente nos postos 
do Detran.SP e do Poupa-
tempo.  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. 
No Estado de São Paulo, 
o licenciamento é feito 
entre abril e dezembro, 
de acordo com o final da 
placa.  Conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietá-
rio do veículo, além de 
apreensão e remoção do 
veículo.  Já conduzir sem 
portar o documento, mes-
mo que o licenciamento 
esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado.  
Passo a passo – A taxa de 
licenciamento para o exer-
cício 2015 é de R$ 72,25 
e pode ser paga pela inter-
net, caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 

Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômi-
ca Federal, BMB, HSBC, 
Safra e Citibank). Ao re-
alizar o licenciamento, é 
preciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, segu-
ro obrigatório e multas.  
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento.  
Quem preferir retirar o 
documento presencial-
mente deve apresentar 
o comprovante de paga-
mento na unidade do De-
tran.SP na qual o veícu-
lo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modali-
dade não se deve pagar 
o valor de envio pelos 
Correios.  A entrega po-
derá ser solicitada, ainda, 
por procurador, portan-
do procuração original 
e cópia do RG do pro-
prietário do veículo; ou 
por parentes próximos 
(pais, filhos, irmãos e côn-
juge), apresentando docu-
mento que comprove o grau 
de parentesco.  O passo a 
passo completo do servi-
ço está disponível na área 
de “Veículos” do portal 
Detran.SP (www.
d e t r a n . s p . g o v . b r )

Licenciamento 
2015 veículos com 
placas de final 5 e 

6 devem ser
licenciados em 

agosto 

Até 7 de agosto, escolas da 
cidade de Paraibuna rece-
bem a visita do Planetário 
Itinerante, projeto educati-
vo da Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia e Astro-
náutica (OBA. A proposta 
da iniciativa é levar o co-
nhecimento sobre o uni-
verso a todas as pessoas 
de forma gratuita.  Com 
interatividade, a equipe  
exibe o planetário a partir 
de imagens projetadas na 
cúpula, planetas distantes, 
galáxias, nebulosas, en-
tre outras curiosidades. É 
possível ver perfeitamen-
te as constelações, sem se 
preocupar com a atmosfe-
ra ou com poluição lumi-
nosa das grandes cidades. 
“Isso acontece, pois o 

programa simula, no teto 
da cúpula, o céu real”, 
explica João Canalle, as-
trônomo coordenador na-
cional da OBA. Segundo 
ele, o objetivo da OBA é 
disseminar o conhecimen-
to científico. A equipe res-
ponsável passa por diver-
sas cidades, onde leva as 
ciências espaciais a esco-
las, asilos e até presídios. 
Participam como moni-
tores do projeto estagiá-
rios da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). O equipamento, 
que cabe numa mala, é 
composto de uma cúpula 
inflável, de cinco metros 
de diâmetro, com 34 qui-
los ao todo. As sessões du-
ram 30 minutos em média.  

Paraibuna recebe Planetário
Itinerante até 7 de agosto


