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A Prefeitura de San-
ta Branca informa aos 
taxistas que no dia 09 
de setembro, às 9h, 
ocorrerá a Concorrência 

Pública nº 002/2015, para 
outorga de vagas ao taxis-
tas. O local para acontecer 
a licitação, foi alterado 
para o Centro de Evan-

gelização da Paróquia 
Santa Branca, na Praça 
Ajudante Braga, nº 126, 
devido ao grande núme-
ro de pessoas inscritas.

Comunicado aos taxistas 
de Santa Branca 

Meninas entre 9 e 11 
anos que já receberam a 
primeira dose da vacina 
devem procurar o posto 
de vacinação mais pró-
ximo a partir desta ter-
ça-feira em todo o Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo inicia 
nesta semana a aplicação 
da segunda dose da vaci-
na contra o papilomaví-
rus humano (HPV), vírus 
que pode causar câncer 
de colo do útero. As do-
ses estão disponíveis nos 
postos de saúde de todo 
o Estado a partir de ter-
ça-feira, 8 de setembro.
A p r o x i m a d a m e n -
te 558 mil meninas,
com idades entre 9 e 11 
anos, já receberam a pri-
meira dose da vacina no 
primeiro semestre deste 
ano e devem procurar o 
posto de vacinação mais 
próximo para a aplicação 
da segunda dose (veja 
dados regionais abaixo).
A cobertura da vacinação 
contra o HPV na primeira 
fase atingiu 58% do pú-
blico-alvo e foi uma das 
maiores do Brasil. A meta 
continua sendo imunizar 
726,1 mil crianças entre 9 
e 11 anos, que respondem 
por 80% das meninas nes-
ta faixa etária no Estado.
Para isso, a primeira dose 
da vacina continua dis-
ponível em postos de 
saúde em todo o Estado, 
com horário de funcio-
namento das 8h às 17h, 
e as crianças que ainda 
não tomaram a primeira 

dose podem ser vacinadas.
A imunização também 
é feita nos Serviços de 
Atenção Especializada 
em HIV/Aids (SAE) que 
possuem sala de vacina-
ção e nos Centros de Re-
ferência para Imunobioló-
gicos Especiais (CRIEs), 
mediante apresentação 
de algum documento, 
a exemplo do exame 
confirmatório ou enca-
minhamento médico.
Para as meninas entre 9 
e 11 anos e para o públi-
co feminino indígena com 
idades entre 9 e 13 anos, o 
esquema vacinal compre-
ende de duas doses aplica-
das num intervalo de seis 
meses (segunda) e de 60 
meses (terceira) com re-
lação à primeira tomada.
Já as garotas e mulheres 
portadoras do vírus HIV, 
com idade entre 9 e 26 anos, 
devem tomar duas doses 
num intervalo de dois me-
ses e de seis meses em re-
lação à primeira aplicação.
“O papilomavírus huma-
no é um vírus capaz de 
causar lesões de pele e 
mucosas e, quando não 
tratado corretamente pode 
evoluir para casos de cân-
cer de útero. Já a eficácia 
da vacina a ser aplicada é 
superior a 95%. Ao alcan-
çar uma elevada cobertura 
vacinal entre a popula-
ção-alvo, observaremos, 
consequentemente, uma 
maior proteção contra a in-
cidência do câncer de colo 
de útero”, afirma a médica 
Helena Sato, diretora de 

imunização da Secretaria.
A vacina contra a HPV 
disponibilizada na cam-
panha é fruto de uma par-
ceria para o desenvolvi-
mento produtivo (PDP) 
entre o Instituto Butantan 
e o laboratório farmacêu-
tico MSD. A instituição 
iniciou em 2014 a pri-
meira etapa de um pro-
cesso de transferência de 
tecnologia que irá permi-
tir, nos próximos anos, a 
autossuficiência brasilei-
ra na produção da vaci-
na, com grande economia 
para os cofres públicos.
Sobre o HPV
O papilomavírus humano 
(HPV) é um vírus conta-
gioso que pode ser trans-
mitido com uma única 
exposição, por meio de 
contato direto com a pele 
ou mucosa infectada. Sua 
principal forma de trans-
missão pode ocorrer via 
relação sexual, mas tam-
bém há contagio entre mãe 
e bebê durante a gravidez 
ou o parto, é a chama-
da transmissão vertical.
Inicialmente assintomá-
tica, a infecção por HPV 
pode evoluir para lesões de 
pele e mucosas, em alguns 
casos também ocasiona 
o surgimento de verrugas 
genitais. Quando não tra-
tada corretamente, essas 
lesões podem evoluir para 
um quadro de câncer ge-
nital, como o câncer de 
colo de útero, cuja doença 
tem como principais sin-
tomas dores, corrimento 
ou sangramento vaginal.

SP inicia 2ª etapa de 
vacinação contra o HPV

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
inicia nesta quinta-feira,
10, as novas inscrições 
para a 3ª etapa do Circui-
to Taubateano de Corri-
da de Rua, que aconte-
ce dia 20 de setembro, 
no Sesc. As inscrições 
acontecem até dia 11 de 
setembro (sexta-feira).
Já nesta quarta-feira, 9, 
acontece a confirmação 
dos corredores que fize-
ram a 2ª etapa. Para con-
firmação não é preciso a 
apresentação de documen-
to, apenas é necessário que 
o atleta vá até a Secretaria 
de Esportes e confirme a 
inscrição para a 3ª etapa. 
Essas pessoas têm priori-
dade por terem participa-
do das etapas anteriores.
As inscrições são presen-
ciais e cada pessoa pode 
fazer a inscrição dela 
própria e de mais quatro 

participantes. É neces-
sário apresentar o CPF e 
um documento com foto.
A última etapa do circuito 
acontece no dia 5 de dezem-
bro, aniversário de Tauba-
té. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.
S e r v i ç o
Confirmação dos corredo-
res que fizeram a 2ª etapa
Data: 9 de setembro
Horário: das 9 às 17h
Inscrições - 3ª etapa 
do Circuito Taubatea-
no de Corrida de Rua
Data: 10 e 11 de setembro
Horário: das 9 às 17h
Local: Secretaria de Es-
portes e Lazer: Rua 
Edmundo Morewood, 
s/n. Bairro Estiva.
P r o g r a m a ç ã o :
20/09 - 3ª etapa - sesc
Horário: 8h
Nº de inscrições 1.000
Inscrição: 10/09 e 
11/09 das 09h - 16h 
(Na sede da secre-

taria de esporte)
Retirada dos kits: 
19/09 das 09h - 16h
(Na sede da secre-
taria de esporte)
01/11 - 4ª etapa - cavex
Horário: 8h
Nº de inscrições 1.000
Inscrição: 10/09 e 
11/09 das 09h - 16h 
(Na sede da secre-
taria de esporte)
Retirada dos kits: 
19/09 das 09h - 16h
(Na sede da secre-
taria de esporte)
05/12 - 5ª etapa - av. Do povo 
(aniversário da cidade)
Horário: 20h
Nº de inscrições 
2.000 (Com camiseta)
Inscrição: 26/11 e 
27/11 das 09h - 16h 
(Na sede da secre-
taria de esporte)
Retirada dos kits: 
04/09 das 09h - 16h
(Na sede da secre-
taria de esporte)

3ª etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de Rua

A equipe do Programa 
Mulheres de Peito iniciou 
os atendimentos na carre-
ta em Pindamonhangaba. 
Os trabalhos começaram, 
e a população poderá utili-
zar os serviços até o início 
de outubro. Nesta carreta 
são feitos os exames de 
mamografia, as mulheres 
entre 35 e 49 anos devem 
levar encaminhamento 
médico, as que têm mais 
de 50 anos não necessi-
tam de encaminhamento.
O programa ‘Mulheres de 
Peito’ realiza os atendi-
mentos de segunda à sex-
ta-feira, das 9 às 18 horas, 
e aos sábados, das 8 às 12 
horas, no estacionamento 
da Prefeitura. De acordo 
com Israel Oliveira, en-
carregado de serviço, a 
equipe que atua na carreta 
entrega 50 senhas, de se-

gunda a sexta-feira, e 25 
aos sábados.  As senhas 
são distribuídas no perío-
do da manhã, às 9 horas,
de segunda a sexta, e 
8 horas, aos sábados.
“A paciente entra na car-
reta, fazemos um cadastro 
para que a equipe tenha 
todas as informações ne-
cessárias da paciente. O 
tempo dos exame depen-
de de cada uma, algumas 
levam entre 15 e 20 mi-
nutos e outras demoram 
um pouco mais. Caso as 
técnicas detectem a ne-
cessidade de fazer um 
complemento ele já é re-
alizado na mesma hora”, 
revela Oliveira.
“Agradeço o governo do 
Estado de São Paulo por 
mais esta parceria e por 
disponibilizar para Pin-
damonhangaba a carreta 

do programa Mulheres 
de Peito. É extremamen-
te importante que a nossa 
população tenha consci-
ência desse atendimento 
que busca garantir qua-
lidade de vida por meio 
da prevenção e venha 
fazer o seu exame”, des-
taca a secretária de Saú-
de de Pindamonhagaba.
Rita Maria Pu-
pio, contadora, 
afirma que considera os 
exames muito importan-
tes. “Eu acho importante, 
meu costume é fazer todo 
ano, toda vida, sempre 
fiz. O caminhão facilita 
muito, da uma facilidade 
pra você. É importante a 
mulher ter essa conscien-
tização. Porque se pode 
prevenir eu acho que 
tem mais é que aprovei-
tar essa oportunidade”.

Programa Mulheres 
de Peito inicia 

atendimento em Pinda
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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 Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
aprovou nesta quinta-fei-
ra (3/9) o Projeto de Lei 
nº 1126 de 2015, que ins-
titui a “via rápida” para 
o procedimento de leilão 
público de veículos reti-
dos, removidos e apreen-
didos pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP).
Uma das medidas que visa 
agilidade no processo dos 
leilões é que órgãos e en-
tidades executivos de trân-
sito e rodoviário que com-
põem o Sistema Nacional 
de Trânsito no Estado de 
São Paulo articulem con-
vênios entre si para a pres-
tação de serviços de remo-
ção, depósito e guarda de 
veículos, além da realiza-
ção conjunta em leilões.
Além disso, veículos 
com direito a documen-
tação relacionados que 
não forem arremata-
dos estarão disponíveis 
em um próximo leilão. 
Caso não sejam comprados 
novamente, serão reclassi-
ficados como “veículo em 
fim de vida útil para des-
monte”. Se os lotes perma-
necerem sem lances, serão 
renomados como “suca-
ta veicular para recicla-
gem”.  Ou seja, por mais 
que não ocorra o arremate 
o veículo será constante-
mente relacionado a leilão.
O valor arrecadado no ar-
remate é destinado aos 
custos do leilão, tais como 
serviços de remoção, es-
tadia, tributos e multas 

do veículo. Quitados os 
débitos, o saldo restan-
te ficará à disposição do 
antigo proprietário, que 
será notificado da quantia.
“O trabalho realizado pela 
Assembleia Legislativa é 
fundamental para agilizar 
os trâmites que envolvem 
veículos apreendidos e 
retidos em pátios. Iremos 
tomar todas as providên-
cias necessárias para regu-
lamentar esta lei em breve 
e regularizar a situação”, 
ressalta o diretor-pre-
sidente do Detran.
SP, Daniel Annenberg.
O texto do projeto foi ela-
borado pelo presidente 
da Assembleia, deputa-
do Fernando Capez, com 
membros da Comissão 
de Segurança Pública e 
Assuntos Penitenciários, 
que é presidida pelo de-
putado Delegado Olim.
Alteração na lei federal – 
O veículo apreendido por 
infração às leis de trânsito 
pode ser levado a leilão 
público caso não seja re-
clamado por seu proprie-
tário no prazo de 60 dias, 
exceto os que têm pendên-
cia judicial. Pela norma 
anterior, esse prazo era 
de 90 dias. A alteração foi 
sancionada pela lei fede-
ral 13.160, de 25/8/2015. 
O prazo para início da 
vigência é de 150 dias. 
Ou seja, passa-
rá a vigorar em 2016.
É importante ressaltar que 
o Detran.SP é responsá-
vel apenas por veículos 
apreendidos pela Polícia 

Militar, no perímetro urba-
no das cidades, por terem 
cometido algumas infra-
ções previstas no Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), como disputa de 
racha, manobra perigosa 
na via, falta de licencia-
mento, veículo sem placa 
ou com a placa ilegível 
(infrações que compe-
tem ao Estado fiscalizar).
Veículos apreendidos por 
outras infrações de trânsi-
to, como estacionamento 
irregular, são de respon-
sabilidade das prefeitu-
ras; aqueles apreendidos 
em estradas são de res-
ponsabilidade dos órgãos 
de trânsito que atuam em 
rodovias, como o Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e a Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF); veículos apreendi-
dos por envolvimento em 
crimes são de responsa-
bilidade da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), 
e aqueles com pendên-
cias judiciais compe-
tem ao Poder Judiciário.
Desse modo,
veículos apreendidos por 
envolvimento em crimes 
ou com pendências judi-
ciais não são de responsa-
bilidade do Detran.SP e não 
podem ir a leilão. Apenas 
a Justiça pode determinar 
a destinação desses bens.
D E T R A N . S P : 
O Detran.SP é uma au-
tarquia do Governo do 
Estado de São Paulo, 
vinculada à Secretaria de 
Planejamento e Gestão. 

Projeto de Lei agiliza 
procedimentos para 
leilões de veículos 

apreendidos pelo Detran.SP
Hoje (08 de setembro) a 
Receita Federal libera para 
consulta o quarto lote de 
restituição do IRPF (Im-
posto de Renda de Pessoa 
Física) 2015, no qual estão 
2.119.640 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 
2,4 bilhões. Em contra-
partida, o grupo de con-
tribuintes que não estive-
rem nesse lote ficar mais 
preocupado com a chan-
ce de estar na malha fina.
Mas, como fazer para sa-
ber em qual situação se 
encontra? Primeiramen-
te, é necessário acessar 
o site da Receita -http://
www.receita.fazenda.gov.
br - ou ligar para o Re-
ceitafone 146. Se o seu 
nome estiver na listagem 
é só aguarda o depósito 
na conta determinada na 
ocasião do preenchimento.
Malha Fina
Por outro lado, 
os contribuintes também 
já estão podendo pesquisar 
para saber se ficaram ou 
não na malha fina. Com a 
modernização do sistema 
a Receita Federal a agili-
dade para disponibilizar a 
informação neste ano foi 
muito maior. Para o dire-

tor tributário da Confirp 
Consultoria Contábil, We-
linton Mota, quem sabe ou 
acha que errou na decla-
ração, a preocupação em 
pesquisar a situação é vá-
lida, mas não é necessário 
nervosismo. Ajustes ainda 
são possíveis antes que 
seja chamado pelo Fisco.
Mesmo para quem já sabe 
que está na malha fina, 
não é necessário pânico, 
ajustes ainda são possíveis 
com uma declaração retifi-
cadora. “A Receita Fede-
ral permite o contribuinte 
acesso ao detalhamento 
do processamento de sua 
declaração através do có-
digo de acesso gerado no 
próprio site da Receita Fe-
deral ou certificado digital. 
Caso tenha sido detectada 
alguma divergência o Fis-
co já aponta ao contribuin-
te o item que está sendo 
ponto de divergência e 
orienta o contribuinte em 
como fazer a correção”, 
explica Welinton Mota.
Como pesquisar?
Assim para saber se 
há inconsistências em 
suas declarações do Im-
posto de Renda e se, 
por isso, caíram na ma-

lha fina do Leão, ou seja, 
se tiveram seu IR retido 
para verificações é neces-
sário acessar o extrato da 
Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física de 
2015, disponível no portal 
e-CAC da Receita Fede-
ral. Para acessar é neces-
sário utilizar o código de 
acesso gerado na própria 
página da Receita Federal, 
ou certificado digi-
tal emitido por au-
toridade habilitada. 
De acordo com a Receita 
Federal, o acesso ao ex-
trato, por parte dos con-
tribuintes, também permi-
te conferir se as cotas do 
IRPF estão sendo quitadas 
corretamente; solicitar, 
alterar ou cancelar débito 
automático das cotas, além 
de identificar e parcelar 
eventuais débitos em atra-
so, entre outros serviços.
“Em relação à declaração 
retida, se não houver erros 
por parte do contribuinte 
que necessite enviar uma 
declaração retificadora, 
o caminho é aguarda ser 
chamado para atendi-
mento junto à Receita”, 
complementa o diretor da 
Confirp Contabilidade.

Quarto lote da restituição do 
imposto de renda aumenta 

medo da malha fina

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
oferece nestasemana  460 
vagas de trabalho divi-
didas entre as áreasde 
construção civil, comér-
cio, serviços, entre outras, 
para Vale do Paraíba e re-
gião. Como se cadastrar
Para ter acesso às oportuni-

dades basta acessar o site:  
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br   criar login,se-
nha 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 Trabalho.
O cadastramento do em-
pregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-

zão social, endereço e 
o nome do solicitante.
Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no merca-
do de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
acesse:  www.empre-
gasaopau lo . sp .gov.b r  

Emprega São Paulo 
Mais Emprego oferece 

460 oportunidades para 
o Vale do Paraíba 
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Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 
São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 
E-mail: administracao@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 
Extrato 
EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015 
 
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos 
executivos complementares de engenharia visando às futuras 
contratações das execuções das obras para: 01) Auditório; 2) 
Centro de Exposições – Expo MoNa; 3) Adequação de passeio 
público / Ciclovia na Av. Sebastião de Mello Mendes, iniciando na 
Cooperativa e Terminando na Creche Municipal; 4) Chegada e 
partida, sentido Sul de Minas, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência e seus anexos. 
 
Encerramento dia: 18/09/2015 às 13h30m. 
Abertura da sessão: 18/09/2015 às 14h00. 
 
Retirada do Edital na integra e gratuitamente: site – 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br – Link – Licitações. Informações: 
(12)3971-6110 
 
Ildefonso Mendes Neto – Prefeito Municipal 
Fernando Carlos de Oliveira-Presidente da Comissão Especial de 
Licitação 
 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: contador@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

 

 

 

São Bento do Sapucaí, 08 de setembro de 2.015. 

 

 

TERMO DE CONVOCAÇÃO 
 

 

  A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí faz tornar 

público, a convocação da concursada, Sra. GLEICA DE PAULA SALGADO DOS SANTOS, 

portadora do Registro Geral nº 41.329.848-6, aprovada em 14º lugar, para a vaga de Escriturário, 

segundo Concurso Público 001/2014 de 15 de maio de 2014 e resultado final publicado no 

D.O.E.S.P. em 02/08/2014, 09/08/2014 e 02/09/2014 e portaria de convocação nº 2398, de 07 de 

julho de 2015. 

  A concursada terá, a partir da data da publicação deste chamado 05 (cinco) dias 

úteis para a apresentação da mesma ao departamento de pessoal da Prefeitura Municipal da 

Estância Climática de São Bento do Sapucaí, para apresentar a documentação de habilitação, 

constante do item 2.2 do Edital nº 01/2014 para possível contratação e posse no cargo. 

E o não comparecimento do concursado no prazo estabelecido, resultará, 

automaticamente, na desistência do mesmo para a vaga. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

Marion Ribeiro Vieira  
Chefe do Departamento de Pessoal 

    

 

 

Oito cidades da região 
terão palestras, oficinas, 
cursos e workshops de 14 
a 18 de setembro; obje-
tivo é trazer orientações 
para aumentar as vendas A 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte recebe programação 
especial durante a Sema-
na do Comércio Varejista, 
promovida pelo Sebrae-SP 
em todo o estado entre 14 
e 18 de setembro. São José 
dos Campos, Taubaté, Ja-
careí, Caraguatatuba, Gua-
ratinguetá, Campos do Jor-
dão, Aparecida e Cruzeiro 
terão atividades durante o 
período. A programação é 
uma oportunidade para os 
comerciantes receberem 
orientações para alavancar 
as vendas e aumentar as 
chances de lucrar, mesmo 
em um cenário de retra-
ção na economia. Atual-
mente, a região conta com 
86.788 estabelecimentos 
comerciais. Para o geren-
te regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos, 
Rodrigo Matos do Carmo, 
os empresários não podem 
perder tempo e devem re-
avaliar a gestão de seus 
negócios. “O Sebrae-SP 
está com uma agenda de 
atividades para ajudar os 
empresários a superar a 
diminuição de consumo. 

Serão abordados temas 
como marketing, atendi-
mento e finanças. A hora 
de acertar a gestão é ago-
ra, e com criatividade e 
inovação, é possível con-
seguir atrair e reter clien-
tes”, afirmou. Entre os 
destaques da programação 
estão ações do programa 
Sebre Inova, uma parce-
ria do Sebrae-SP com o 
Senac para trazer as mais 
novas técnicas relaciona-
das a marketing, atendi-
mento ao cliente, vitrinis-
mo, técnicas de exposição 
de produtos, e-commerce 
e visual merchandising. 
“Nosso objetivo é ofere-
cer ferramentas práticas 
para auxiliar e fortalecer 
o comércio, que tem re-
presentatividade impor-
tantíssima na economia da 
região, nesse momento de 
turbulência da economia”, 
disse o gerente regional 
do Sebrae-SP em Guara-
tinguetá, Ricardo Calil. 
Comércio na RM Vale De 
2010 a 2015, o número de 
estabelecimentos comer-
ciais nas 39 cidades da RM 
Vale subiu de 55.739 para 
86.788, um aumento de 
55,7%. O comércio repre-
senta 45% de todos os pe-
quenos negócios na região.
Neste ano, foram conta-
bilizadas 4.812 empresas 

a mais no setor, segundo 
dados do Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e 
Tributação. São José dos 
Campos (22.352), Taubaté 
(10.065), Jacareí (6.793), 
Pindamonhangaba (5.242) 
e Caraguatatuba (5.037) 
são as cinco cidades com 
mais comerciantes na RM 
Vale. Queda nas vendas
A pesquisa Indicadores do 
Sebrae-SP revela que as 
micro e pequenas empre-
sas paulistas amargaram 
fortes perdas no primei-
ro semestre deste ano. O 
faturamento real (já des-
contada a inflação) recuou 
11,9% frente a igual pe-
ríodo de 2014, resultado 
pior do que o registrado 
no acumulado de janeiro 
a junho de 2009 (-10%), 
quando a economia sofria 
consequências da crise 
financeira internacional. 
A queda atingiu todos os 
setores: serviços recuaram 
13%; indústria, - 8,6%, e 
o comércio, -12,2% frente 
a igual período de 2014. 
Apesar do quadro de que-
da nas vendas, conforme 
pesquisa do Sebrae-SP, 
realizada em julho, 57% 
dos proprietários de mi-
cro e pequenas empresas 
esperam manter o fatu-
ramento da empresa nos 
próximos seis meses.

RM Vale recebe atividades na Semana 
do Comércio Varejista do Sebrae-SP

Agenda da Semana do Comércio do Sebrae-SP
na RM Vale e Litoral Norte

São José dos Campos
Palestra : 14/9 – 19h. Tema: Tendências do Varejo de Vestuário (gratuita)
Workshop: 10/9 – 18h30. Tema: Como Inovar – Marketing de Experiência (gratuito)
Curso: 18/9 – 9h às 12h. Tema: Na Medida – Como Criar uma Página Empresarial no Facebook 
(Investimento: R$ 70)
Oficinas: 16 e 17/9 – 18h às 22h. Tema: Comércio Eletrônico para Vestuário (Investimento: R$160)
17/9 – 9h às 18h. Tema: Visual Merchandising (Investimento: R$ 90)
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP (Rua Humaitá, 227, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3922-2977

Taubaté
Palestras: 14/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Aumente suas Vendas (gratuita)
16/9 – 14h às 16h. Tema: Por Dentro dos Custos, Despesas e Preço de Venda (gratuita)
Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva Barros, 55, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3621-5223
Sebrae Móvel: 16 e 17/9 – 9h às 16h Local: Tenda Atacado (Av. Charles Schneider, 850, Parque 
Senhor Bonfim)

Jacareí
Seminário: 16/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Finanças em Tempos de Crise (gratuito)
Local: Praça dos Três Poderes, 73, Centro (Auditório da Prefeitura de Jacareí)
As inscrições gratuitas podem ser feitas pelos telefones (12) 3952-7362 e 0800 570 0800
Sebrae Móvel: 14 e 15/9 – 9h às 16h  Local: Tenda Atacado (Praça Charles Gate, 90, Jardim das 
Indústrias)

Caraguatatuba
Oficina: 15/9 – 9h às 18h. Tema: Vitrinismo (Investimento: R$ 90)
Local: ACE (Rua Sebastião, 19, Sumaré)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3882-3854

Campos do Jordão
Palestra: 15/9 – 10h às 12h. Tema: Melhore sua Relação com o Cliente (gratuita)
Oficinas: 15/9 – 13h às 17h. Tema: Sei Formar Preço (gratuita)
Local: Posto de Atendimento ao Empreendedor de Campos do Jordão (Rua Januário Miraglia, 1.330, 
Abernéssia / Praça da Telefônica)
15/9 – 10h às 12h. Tema: Melhore sua Relação com o Cliente (gratuita)
Local: ACE (Rua Maurilio Comoglio, 115, Abernéssia)
Cursos: 16/9 – 9h às 17h. Tema: Princípios do Visual Merchandising para o Varejo de Moda (Inves-
timento: R$ 90)
17/9 – 9h às 18h. Tema: Técnicas de Exposição de Produtos (Investimento: R$ 90)
Local: ACE (Rua Maurilio Comoglio, 115, Abernéssia)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3132-6777
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As matrículas para a pré
-escola Fase II, para ano 
letivo 2016, da Rede Mu-
nicipal de Ensino, devem 
ser realizadas, de 9 a 16 
de setembro, na sede da 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura (centro da 
cidade) ou nas secretarias 
descentralizadas das esco-
las municipais Elias Bar-
gis Mathias (Araretama) e 
Professor Mário de Assis 
César (Lot. Padre Rodol-
fo, em Moreira César). 
Anteriormente, de 31 de 
agosto a 4 de setembro, as 

Até o dia 10 de setembro, 
estão abertas as inscrições 
para as Oficinas de Inter-
pretação do IX Festipoe-
ma (Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba). A 

matrículas foram realiza-
das na unidade escolar de 
cada bairro. Para efetuar 
as matrículas, é necessário 
apresentar os seguintes do-
cumentos: cópia da Certi-
dão de Nascimento, cópia 
da Carteira de Vacinação, 
cópia do Comprovante de 
Residência, cópia do Car-
tão do NIS do aluno e duas 
fotos 3x4. As pré-escolas 
Fase II abrangem crianças 
nascidas de julho a dezem-
bro de 2010 e de janeiro a 
junho de 2011. Possuem 
salas em 34 unidades esco-

oportunidade é aberta para 
atores e atrizes da cidade e 
região, para participação 
como intérprete do festi-
val. As inscrições devem 
ser feitas na sede do De-

lares, em todas as regiões 
da cidade. As matrículas 
para as crianças da pré-es-
cola Fase I, nascidas de 
julho a dezembro de 2011 
e de janeiro a junho de 
2012, serão iniciadas em 
21 de setembro. Importan-
te destacar que não haverá 
atendimento de matrícula 
para educação infantil no 
mês de janeiro de 2016. 
As escolas municipais que 
contém salas de pré-escola 
Fase II estão nos seguin-
tes bairros: Santa Cecília, 
Campinas, Cidade Jardim, 
Araretama (duas unida-
des), Cidade Nova, Pasin, 
Boa Vista, Lesaa, Moreira 
César, São Judas Tadeu, 
Vila Rica, Feital, Lotea-
mento Liberdade, Castoli-
ra, Cícero Prado, Crispim, 
Mombaça, Ribeirão Gran-
de, Jardim Regina, Cruz 
Pequena, Ouro Verde, 
Maria Áurea, Loteamento 
Padre Rodolfo, Bela Vis-
ta, Jardim Morumbi, Bom 
Sucesso, Vila Prado, Vale 
das Acácias, Loteamento 
Delta, Terra dos Ipês II, 
Araretama, Goiabal, Vila 
São José e Alto Cardoso.

partamento de Cultura. As 
oficinas começam no dia 
12, um sábado, às 19 ho-
ras, na sede da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, com a distribuição 
dos poemas. As oficinas 
práticas serão realizadas 
no Teatro Galpão, nos dias 
13 (15 horas), 18 (19 ho-
ras) e 20 de setembro (15 
horas). O Departamento 
de Cultura da Prefeitura e 
a sede da Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras ficam localizados no 
Palacete Tiradentes, Praça 
Barão do Rio Branco, ao 
lado da igreja São José. In-
formações pelos telefones 
3642-1080 e 3643-2690.

Matrículas para pré-escolas 
municipais iniciam na sede 

da Secretaria em Pinda

Oficinas de interpretação 
do Festipoema começam 

dia 12 em Pinda

O Programa Direção Se-
gura – ação coordenada 
pelo Detran.SP para a 
prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consu-
mo de álcool combinado 
com direção – autuou 11 
pessoas em operações de 
fiscalização da Lei Seca 
em Pindamonhangaba. 
As blitze foram realiza-
das nas avenidas Nos-
sa Senhora do Bom 
Sucesso  e José Geral-
do Rodrigues Alckmin,
entre a noite de sexta-
feira (4) e a madrugada 
de sábado (5). Ao todo, 
foram aplicados 122 tes-
tes do etilômetro (conhe-

O IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística) divulgou no Diário 
Oficial da União de 28 de 
agosto de 2015 novos da-
dos sobre a população es-
timada de Caçapava. De 
acordo com o instituto, 
o município atualmen-
te tem 91.162 habitantes, 
o que aponta um maior 
número de habitantes se 

cidos por bafômetro). 
Do total, oito condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 1.915,40 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito 
de dirigir por 12 meses.   
Houve ainda três condu-
tores autuados de acordo 
com o artigo 277 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB) por terem se recu-
sado a realizar o teste do 
etilômetro. Eles também 
receberão multa de R$ 
1.915,40 e responderão a 
processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 

comparado aos dados in-
formados nos últimos 
anos. O IBGE também 
aponta um número equi-
librado entre homens e 
mulheres na cidade e in-
forma que mais de 60 mil 
habitantes são católicos.
As estimativas popula-
cionais são fundamentais 
para o cálculo de indica-
dores econômicos e socio-

a suspensão do direito 
de dirigir por 12 meses.   
 Ação integrada   – Lança-
do no Carnaval de 2013, 
o Programa Direção Se-
gura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica, e do Corpo 
de Bombeiros. Pela Lei 
Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas fla-
grados em fiscalizações 
têm direito a ampla defesa, 
até que a CNH seja efe-
tivamente suspensa. Se 
o condutor voltar a co-
meter a mesma infra-
ção durante o processo 
administrativo, o valor 
da multa será dobrado.   

demográficos nos períodos 
intercensitários (tempo-
rais) e são, também, um 
dos parâmetros utilizados 
pelo Tribunal de Contas 
da União na distribuição 
do Fundo de Participação 
de Estados e Municípios. 
Esta divulgação anual obe-
dece ao artigo 102 da lei nº 
8.443/1992 e à Lei com-
plementar nº 143/2013.

Programa Direção Segura 
autua 11 motoristas em 

Pindamonhangaba

IBGE atualiza informações 
sobre Caçapava

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza a manu-
tenção em todos os semáfo-
ros da cidade. Diariamente, 
a equipe responsável do 
Setor de Elétrica per-
corre os 30 semáfo-
ros duas vezes por dia,

de domingo a domin-
go, inclusive feriados,
realizando a troca de 
peças quando há ne-
cessidade. Atualmente, 
de acordo com informa-
ções do Setor de Elétri-
ca, estão sendo feitas a 

sincronização dos se-
máforos e a troca de pe-
ças nos de pedestres. 
Em breve, serão insta-
lados novos semáforos 
na cidade, contemplan-
do as regiões de Mo-
reira César e do Feital.

Semáforos da cidade 
recebem manutenção
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
entrega nesta terça-fei-
ra, 8, às 10h, a revitali-
zação do ginásio de es-
portes do bairro Cecap.
O local recebeu reformas 
nos banheiros, na parte hi-
dráulica e elétrica, pintura 
geral, iluminação noturna, 
grades e alambrados novos,
além de toda a preparação 
estrutural de uma quadra 
poliesportiva e de dis-
positivos de segurança.
A reforma faz parte de 
um pacote de quadras 
que estão sendo revi-
talizadas nos bairros. 
O investimento vem de 
uma empresa, que foi be-
neficiada com a doação 
de área para sua insta-
lação no município. Em 
contrapartida, a empre-
sa está investindo R$ 1,8 

milhão nas reformas das 
praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos.
Cecap, Imaculada, CTI, 
Belém, Baronesa, Par-
que São Luís, Gurilân-
dia, Vila Marly, Quiririm, 
Bonfim e Emecal são os 
locais que já tiveram seus 
ginásios reformados e 
entregues a população.
S e r v i ç o
Entrega da revitalização do 
ginásio de esportes Cecap
Dia: 08/09/2015 
( t e r ç a - f e i r a )
Horário: 10h00
Local: Rua Miguel 
Pistilli, s/n. Cecap.
Comum-Unidade em Ação
Todos os espaços espor-
tivos que estão sendo re-
vitalizados e entregues 
aos moradores passam a 
receber imediatamente os 
programas do Comum-U-
nidade em Ação, que vi-

sam atender a população 
em maior vulnerabilidade 
social e tem o papel de 
proporcionar atividade fí-
sica da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, Gi-
nástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Gol do Futuro, 
Handebol Educação, Lu-
tando pela Paz, Ritmo Li-
vre, Vida Ativa e Viva Vôlei.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
revitaliza ginásio do Cecap


