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O 2º Festival de Música 
da Juventude de Pinda-
monhangaba terá início 
na quarta-feira (16) com 
mais de 20 concorrentes 
e a participação de bandas 
convidadas. Nos dias 16 e 
17 acontecem os ensaios e 
nos dias 18 e 19 as elimi-
natórias, com início sem-
pre às 19h. A final será no 
dia 20 e começa às 18h. 

A General Motors 
(GM) de São José dos 
Campos colocará 1,7 
mil trabalhadores em fé-
rias coletivas a partir desta 
segunda-feira. Os funcio-
nários ficarão afastados 
até 30 de junho. Os tra-
balhadores afastados são 

A 12ª Brigada de Infan-
taria Leve (Aeromóvel) 
com sede em Caçapava, 
promove de hoje (15) até a 
próxima quinta-feira (18) 
uma programação alusi-
va ao 20º aniversário da 
transformação em Brigada 
Aeromóvel.  O evento teve 
sua abertura na manhã e 
hoje com exposição mili-
tar na Praça da Bandeira, 
centro de Caçapava. A ex-
posição tem seu encerra-
mento às 18h00 e segue 
até amanhã. Também ama-
nhã, está programada uma 
apresentação da Banda 
Regimental da 12ª Briga-
da, no espaço do Grêmio 
Nestlê. No dia 18, a pro-
gramação prevê formatura 
dos militares às 19h00 no 
Forte Ipiranga. Atualmen-
te, a 12ª Brigada de Infan-
taria Leve (Aeromóvel) 
tem no comando o Gene-
ral de Brigada Rolemberg 
Ferreira da Cunha. Origem 
da 12ª Brigada A 12ª Bri-
gada de Infantaria Leve 
(Aeromóvel) tem suas ori-
gens na 5ª Brigada Estra-
tégica, criada pelo Decreto 
nº 7.054, de 06 de agosto 
de 1908, inicialmente com 

Taubaté realizou neste 
fim de semana o Troféu 
Brasil de Judô, maior tor-
neio de clubes do país. O 
evento contou com a par-
ticipação de 400 atletas e 
aconteceu no Ginásio da 
Associação dos Emprega-
dos no Comércio. As finais 
aconteceram no domingo, 
as medalhas de ouro do 
segundo dia de disputas 
foram para Mayra Aguiar 
(Sogipa/RS), Hugo Pes-
sanha (Minas/MG), Clau-
direne Cezar (SEL de São 
José de Campos/SP) e 
Rafael Silva (Pinheiros/
SP). Por equipes, o Minas 
ficou com o título no mas-
culino com cinco ouros, 
seguido por Pinheiros e 

São 15 participantes na 
categoria composição e 
mais 15 na categoria inter-
pretação. Além de Pinda, 
há banda das cidades de 
Taubaté, Roseira, Ubatu-
ba, Jacareí, São Paulo e 
Guarulhos. Para o encer-
ramento, as bandas Con-
troversia, Fuzzi e Tagore 
foram convidadas para 
se apresentar. A banda 

do setor de montagem do 
modelo S10. A GM ale-
ga que o afastamento foi 
necessário para reduzir a 
produção por conta da 
queda de vendas. Ou-
tros 778 empregados da 
GM estão com contratos 
suspensos (layoff) desde 

sede  na cidade de Aqui-
dauana-MS. Por força do 
Decreto nº 13.916, de 11 
de dezembro de 1919, foi 
estabelecido em Caçapa-
va o Quartel General da 
4ª Brigada de Infantaria.  
Com a nova organização 
do Exército, criou-se a 
Infantaria Divisionária/2, 
com sede em Caçapava
-SP, pelo Decreto nº 556, 
de 12 de julho de 1938. 
Essa unidade militar  foi 
transferida para Lorena 
após nova reorganização e 
mudanças de estrutura or-
ganizacional. Em 7 de fe-
vereiro de 1972, a 2ª Divi-
são de Exército determina 
a criação da 12ª Brigada 
de Infantaria. Mais tarde, 
no dia 18 de dezembro de 
1985, pelo Decreto Pre-
sidencial nº 92.170, a 12ª 
Brigada de Infantaria teve 
seu nome alterado para 
12ª Brigada de Infantaria 
Motorizada. Uma déca-
da depois, a 12ª Brigada 
de Infantaria foi transfor-
mada na 12ª Brigada de 
Infantaria Leve (Aero-
móvel), nova modalidade 
da Infantaria brasileira. A 
organização militar man-

Sogipa. Já no feminino, o 
Instituto Reação com três 
ouros foi o primeiro, se-
guido por Sogipa e Pinhei-
ros. O título do Reação foi 
definido ainda no sábado, 
primeiro dia de disputas. 
No geral, o título ficou 
com o Minas, o vice-cam-
peonato com o Pinhei-
ros e a terceira colocação 
com o Reação. Os judo-
cas Mayra Aguiar e Ra-
fael Silva, que faturam 
medalha na competição, 
são conhecidos por serem 
medalhistas olímpicos. 
Mayra, que ganhou o 
bronze na categoria meio 
pesado nas últimas Olim-
píadas e é a atual campeã 
mundial, faturou o ouro e 

Controversia se apresenta 
no dia 18 e a Fuzi no dia 
19, as duas são de Pinda. 
Já o Tagore toca no dia 
20, a banda é do Recife e 
vem para o festival pelo 
Circuito Cultural Paulis-
ta. O festival é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba e vai acon-
tecer na praça em frente 
ao Cemitério Municipal. 

março. Eles estão afas-
tados e recebendo salá-
rio pelo Fundo de Am-
paro ao Trabalho (FAT). 
A unidade da GM de São 
José dos Campos produz 
os modelos S10 e Trail-
blazer e emprega cerca 
de 5 mil funcionários.

teve sua sede na cidade de 
Caçapava em obediência 
ao Decreto Presidencial 
publicado no DOU nº 114, 
de 16 de junho de 1995. 
A 12ª Brigada Aeromóvel 
é composta das seguintes 
organizações militares: 
1) Comando e Compa-
nhia Comando da Briga-
da, Caçapava, São Paulo.
2) 4º Batalhão de Infan-
taria Leve, “Regimento 
Raposo Tavares”, sedia-
do em Osasco, São Paulo.
3) 5º Batalhão de In-
fantaria Leve, “Regi-
mento Itororó”, sediado 
em Lorena, São Paulo.
4) 6º Batalhão de Infan-
taria Leve, “Regimento 
Ipiranga”, sediado em 
Caçapava, São Paulo.
5) 20º Grupo de Artilharia 
de Campanha Leve, “Gru-
po Bandeirante”, sediado 
em Barueri, São Paulo.
6) 22º Batalhão Logís-
tico Leve, sediado em 
Barueri, São Paulo.
7) 1º Esquadrão 
de Cavalaria Leve, 
“Esquadrão Tenente 
Amaro”, sediado em Va-
lença, Rio de Janeiro.
8) 5ª Bateria de Artilharia 
Anti-Aérea Leve, sedia-
da em Osasco, São Paulo.
9) 12ª Companhia de En-
genharia de Combate 
Leve, sediada em Pinda-
monhangaba, São Paulo.
10) 12ª Companhia de Co-
municações Leve, sediada 
em Caçapava, São Paulo.
11) 12ª Pelotão de Polí-
cia do Exército, sediado 
em Caçapava, São Paulo.

ajudou sua equipe Sogipa 
a asseguram a 2ª posição. 
“É muito bom representar 
a Sogipa. Luto poucas ve-
zes no Brasil, então, quan-
do posso, quero represen-
tar meu clube. Competição 
é diferente de treino e, 
por isso, foi importan-
te para treinar para o Pan 
de Toronto, sentir como 
estou para os Jogos”, dis-
se Mayra. No pesado, 
Rafael Silva levou o ouro 
e garantiu o segundo lu-
gar da equipe do Pinhei-
ros. “É um evento impor-
tante para o clube e foi 
um bom treino para os 
Jogos Pan-Americanos. 
É sempre bom manter o 
nível alto. Tive o privilé-
gio de enfrentar o Lucia-
no Corrêa, um campeão 
mundial, dentre outros 
atletas de alto nível”, dis-
se o medalhista de bronze 
em Londres. Da região, 
destaque para o ouro na 
categoria pesado para 
Claudirene Cézar, da equi-
pe de São José dos Cam-
pos, que ficou em quin-
to lugar no masculino.

Encerramento do 2º
Festival da Juventude 
de Pindamonhangaba 

terá bandas convidadas

GM coloca 1,7 mil
funcionários em férias 

coletivas a partir
desta semana

Militares de Caçapava 
comemoram 20 anos de 
nova denominação da 

12ª de Infantaria

Taubaté recebe 400
judocas de todo o
país na disputa do

Troféu Brasil
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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 
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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 Prefeitura de Tauba-
té informa aos cida-
dãos a rota de fiscaliza-
ção dos radares móveis/
portáteis nesta próxima 
semana, de 15 a 21 de ju-
nho. A medida, de acordo 
com a municipalidade, 
visa dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito. Observações: 
Segundo a Prefeitura, 

os locais de fiscalização 
estão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio. 
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
Relação de vias fiscalizadas 
pelos radares móveis: 15/06 
- Rua Benjamin Constant, 
bairro Jardim das Nações;
16/06 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;

17/06 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
18/06 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
19/06 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
20/06 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Independência;
21/06 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro

Taubaté informa rota
dos radares móveis
de 15 a 21 de junho

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho. Ao todo, serão R$ 3,750 milhões 
para contemplar 40 projetos. Metade dos aprovados será do interior e litoral,
Os produtores culturais de todo o Estado já podem se inscrever para concorrer aos 
editais do ProAC - programa de incentivo à cultura do Governo do Estado de São 
Paulo – para a realização de Festivais de Artes em todo o Estado. Ao todo, serão R$ 
3,750 milhões distribuídos para 40 projetos, com prêmios de R$ 50 mil a R$ 200 mil. 
As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho. Pelo menos 50% dos projetos sele-
cionados serão de proponentes do interior e litoral.
No edital Festivais de Artes I serão escolhidos 10 projetos para realização de festivais, 
inéditos ou não, com prêmios de R$ 50 mil. Já o segundo edital, Festivais de Artes II, 
é destinado a iniciativas já existentes. Serão contemplados 30 projetos divididos em 2 
módulos: um com prêmios de R$ 90 mil e outro com prêmios de R$ 200 mil.
Os artistas e companhias selecionados terão que apresentar uma contrapartida social, 
que pode ser a disponibilização de entradas gratuitas ou a venda de ingressos a preços 
populares, com o objetivo de democratizar o acesso às produções culturais. Também 
vale como contrapartida a adequação dos espaços para a visitação de idosos e de pes-
soas com mobilidade reduzida. A seleção dos projetos será feita por uma comissão de 
avaliação composta por especialistas do segmento.
Exemplos: Vários festivais da capital e do interior já são promovidos com apoio do
ProAC Editais, como o Cultura da Terra: festival do orgulho caipira,organizado pela 
Fundação Romi de Santa Bárbara nos dias 26, 27 e 28 dejunho. Na capital, destaque 
para a 1a Mostra de Teatro de Heliópolispromovido pela Associação Ação Comunitá-
ria Nova Heliópolis. Em sua primeiraedição, a Mostra tem como objetivo promover 
um panorama teatral de grupos eespetáculos periféricos que desenvolvam suas ativi-
dades em ComunidadesPopulares e Periferias do Estado de São Paulo.
Inscrições e Editais: O edital completo está disponível para download no site da Se-
cretaria de Estado da Cultura: www.cultura.sp.gov.br
APOIO A PROJETOS DE FESTIVAIS DE ARTES I
10 projetos Festivais de Artes inéditos ou não com prêmio de R$ 50 mil.
Total: R$ 500 mil
APOIO A PROJETOS DE FESTIVAIS DE ARTES II 30 projetos divididos em 2
módulos:
Módulo 01: Seleção de 25 projetos de festivais de artes com prêmio de R$ 90
mil cada.
Módulo 02: Seleção de 05 projetos de festivais de artes com prêmio de R$
200 mil cada.
Total: R$ 3,250 milhões.
Saiba Mais sobre ProAC Editais
Com o objetivo de fomentar e difundir a produção artística em todas as
regiões do Estado, o Programa de Ação Cultural (ProAC) apoia
financeiramente projetos artísticos, selecionados por meio de editais. O
ProAC busca descentralizar o acesso da população à arte, estimulando a
circulação de espetáculos e a produção em cidades do interior e litoral de
São Paulo.
Lançados anualmente, os editais funcionam como concursos, nos quais os
projetos inscritos são avaliados por uma comissão composta por
especialistas do segmento escolhido. Os grupos beneficiados pelo ProAC
devem obrigatoriamente oferecer contrapartidas sociais, na forma, por
exemplo, de exibição de espetáculos a preços populares ou gratuitos. Assim,
o programa também promove o acesso da população à produção artística
regional.
O programa já beneficiou, ao longo de nove anos, quase quatro mil projetos
e passou por ajustes nos últimos dois anos para tornar seu uso mais
simplificado para os proponentes, principalmente do interior e litoral do
Estado, e mais transparente para os cidadãos em geral.

Arranjo Produtivo Local que reúne 109 produtores da região é o único representante do país 
na conferência, que faz parte da Expo Milão; resultados obtidos em inovação, cooperativismo e 
acesso ao mercado se destacam. Os resultados obtidos pelo APL (Arranjo Produtivo Local) de 
Apicultura Sustentável do Vale do Paraíba e Litoral Norte vêm chamando atenção e agora serão 
apresentados no exterior. O Sebrae-SP estará na Expo Milão, na Itália, para mostrar as conquistas 
obtidas pelos 109 produtores do APL e pela governança do projeto. Reconhecido em 2013 pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SDECT/SP, o projeto acumula 
boas práticas em seus três pilares de sustentação: a inovação tecnológica, gestão empreendedora 
e acesso ao mercado, aliado a uma gestão compartilhada muito intensa entre as entidades asso-
ciadas. Desde o início do projeto, em 2011, os apicultores reunidos nas associações receberam 
orientação do Sebrae-SP para organizar a gestão dos negócios, com ações de tecnologia e acesso 
a novos mercados. O grupo que, antes do APL, vendia o mel a R$ 5 o quilo, passou, em menos de 
três anos, a vender sua produção por um valor quase sete vezes maior. O último contrato fechado 
pela cooperativa vendeu o quilo de mel por R$ 32. No acesso a tecnologia, os apicultores contam 
com um laboratório de qualidade do mel e seus derivados e com uma equipe técnica altamente 
especializada em pesquisa, ensino e extensão coordenados pelo CEA (Centro de Estudos Apíco-
las) da Unitau.  O fomento à produção e acesso a novas técnicas também é uma preocupação do 
grupo gestor. Por meio de uma ação da Fibria Celulose, os produtores organizados em associações 
têm acesso a consultorias tecnológicas sistematicamente com especialistas em apicultura, além de 
possibilitar a instalação de apiários em áreas de floresta de reflorestamento da empresa. Assim, 
o aumento da produção é visível a cada safra. Alguns produtores alcançaram um aumento de 
produtividade por colmeia de 148%. Na gestão dos empreendimentos as ações são coordenadas 
por meio da metodologia Central de Negócios do Sebrae-SP (52 empreendimentos participantes), 
no qual a cooperativa passa por constantes capacitações e consultorias em compras e vendas em 
conjunto, atuação com stakeholders, tecnologia da informação, liderança, marketing estratégico, 
modelagem do negócio, gestão financeira e relações institucionais. Com essas ações, a cooperativa 
conquistou o reconhecimento do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) como coopera-
tiva agrofamiliar apta a comercializar para entidades públicas municipais, estaduais e federais. 
Finalmente, no acesso a novos mercados o grupo tem apoio constante na promoção de políticas 
públicas por meio de linhas de financiamento e programas de desenvolvimento rural sustentável 
voltados ao acesso a mercado e de fornecimento a programas de aquisição de alimentos, como o 
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), ação apoiada pela CATI (Coordena-
doria de Assistência Técnica Integral) e pelo Sebrae-SP, no fomento à inserção do mel em sachê 
na merenda escolar.
A ação já ocorre nos municípios de Taubaté, São Luiz do Paraitinga e Ubatuba, trazendo resultados 
expressivos na agregação de valor no mel comercializado, com previsão de comercialização de 
aproximadamente 20 toneladas de mel somente em 2015.
Outra ação paralela é a construção do entreposto apícola, uma agroindústria moderna de benefi-
ciamento e embalagem de mel e pólen que será administrada pela cooperativa e deverá ser inau-
gurada no segundo semestre desse ano, trazendo a oportunidade da cooperativa ter controle sobre 
todos os elos da cadeia da produção a comercialização.
Milão
O consultor de agronegócios do Sebrae-SP Jardel José Busarello, gestor do APL pelo Sebrae 
SP, representará a entidade na conferência mundial de clusters agroalimentares na Euro-Celac 
(Community of Latin American and Caribbean States) Day, parte da programação da exposição 
na Itália neste mês.
Para o consultor, a oportunidade de interlocução com outros clusters (APLs) é fundamental. “Nes-
te encontro discutiremos ações e boas práticas na gestão da inovação em organizações agroali-
mentares. Temas como novos produtos e tecnologias, tendências de consumo, oportunidade de 
negócios aliados à tradição e à cultura alimentar serão alguns dos assuntos debatidos. Toda a 
cadeia brasileira ganhará com esse debate”, afirmou.
A participação se concretizou graças aos resultados conquistados pelo APL em inovação, coope-
rativismo, associativismo e acesso a mercado internacional, que motivaram a indicação do MDIC 
(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) aos organizadores do evento 
europeu.
Durante a conferência, serão debatidos projetos e ações que envolvem empreendedorismo, ino-
vação e criatividade, com a presença de clusters de todo o mundo. Apenas 10 países da América 
Latina e Caribe terão representantes no evento, que faz parte da programação da Expo Milão 2015, 
com atrações até outubro.
APL em Apicultura Sustentável do Vale do Paraíba
O Escritório Regional do Sebrae-SP em São José dos Campos atua no APL de Apicultura Susten-
tável em parceria com o CEA (Centro de Estudos Apícolas da Unitau), Coapvale (Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Paraíba), Fibria e CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral).
Por meio do APL, seus integrantes e grupo gestor se unem a fim de consolidar o Vale do Paraíba 
como forte centro apícola paulista, baseado nos alicerces: legalização, produtividade, sustentabili-
dade, agregação de valor e acesso a mercado (compras públicas/merenda escolar).
Seu público-alvo é formado por apicultores regionais organizados em seis associações: APPR 
(Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Monteiro Lobato), Apistinga (Associação de Api-
cultores de São Luiz do Paraitinga), APA (Associação Paraibunense de Apicultura), Nutrir (Asso-
ciação Sócio-Educativa de Produtores Rurais de Redenção da Serra), Apiama (Associação Apícola 
da Mata Atlântica) e Apicunha (Associação de Apicultores de Cunha), além da Coapvale, por meio 
da Central de Negócios/Sebrae-SP.
Conquistas
Desde o início de trabalho com os produtores da região – atualmente há representantes de 32 das 
39 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte –, os integrantes do grupo 
vêm fortalecendo os laços e conquistando maior competitividade e lucratividade.
A união dos produtores possibilitou a compra conjunta por preços mais baixos de produtos como 
colmeias, cera, arame e álcool de cereais, e a vitória em chamada pública para fornecer 13 tone-
ladas de mel para a merenda escolar nas escolas públicas de Taubaté neste ano, com contratos de 
fornecimento também para São Luiz do Paraitinga e Ubatuba.
Foram realizados eventos como o Seminário Estadual de Apicultura e Meliponicultura em Tauba-
té, Rally da Apicultura (cinco edições itinerantes), Feira de Agricultura Sustentável – que teve 
sua segunda edição no mês passado em São Luiz do Paraitinga -, fóruns em parceria com o Senar 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação da Agricultura do Estado de São 
Paulo), além de visitas técnicas a produtores de outros estados.

ProAC lança editais de apoio à 
produção de Festivais de
Artes em todo o Estado

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº 0001100-96.2013.8.26.0563 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio 
Franco de Camargo, na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a(o) Risoteria Tartufo Ltda, Praca Jose Peneluppi 
Filho, 10, casa 01, Vila Betania - CEP 12245-620, São José dos Campos-SP, CNPJ 07.547.787/0001-55, 
na pessoa de seu representante legal Luiz Roberto Assencio Ferreira, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Ordinário por parte de Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo, alegando em síntese: O reque-
rente celebrou com a requerida através do pacote de serviços bancários chamado “conta corrente e giro 
facil” sendo que a cada utilização é gerado um numero interno de contrato, no caso especifico o contrato 
3051988792- conta corrente e 3050944536 e 3050984996 - Giro Facil atualizado até 22.04.2013 - conta 
corrente e 29.03.2013 - Giro Facil com prazos, valores e condições devidamente estipulados. A requerida 
apesar de todos os esforços não cumpriram o avençado, deixando de arcar com suas obrigações de pagar 
os débitos pendentes, que devidamente atualizados até 22.04.2013 - conta corrente e 29.03.2013 - giro facil 
- montam a importancia de R$ 55.026,64. Requer citação da requerida para no prazo legal apresentar sua 
defesa . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sao Bento do Sapucai, aos 15 de maio de 2015.

Sebrae-SP apresenta o APL
de Apicultura Sustentável do

Vale do Paraíba em conferência 
mundial na Itália
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A Secretaria Municipal de 
Agronegócio e Meio Am-
biente em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Educação e CESP reali-
zaram no dia 09 de junho 
uma aula prática de meio 
ambiante em meio aos 
bosques do Bairro do Pi-
nheirinho. A aula aconte-
ceu com os alunos do 5º 
ano da Escola Municipal 
Professora Edna Regina 

de Oliveira e Siva e teve 
como guia a Secretária 
de Meio Ambiente Nelma 
Biondi de Angelis e a aula 
contou com até a soltura 
de animais silvestres ao 
seu habitat natural e pas-
searam por tilhas em meio 
a mata nativa em uma pro-
priedade do bairro onde 
se localiza na micro bacia 
do Ribeirão dos Afonsos.
Esta aula que contou com 

uma palestra ministrada 
pela Bióloga Deise So-
ares (CESP) teve como 
objetivo conscientizar as 
crianças da importância 
da preservação da vida 
selvagem e do meio am-
biente. A Secretária Nelma 
Biondi também ressaltou 
a capacitação realizada 
com os professores da 
referida escola. Texto 
adaptado: Ismael Dreyfus

Aula prática de meio 
ambiente com alunos do 

5º ano em Redenção

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta a popu-
lação para um golpe rela-
cionado a multas de trânsi-
to que está sendo aplicado 
por meio de falsos boletos 
bancários. O crime con-
siste em fotografar veícu-
los que estão trafegando 
em uma determinada via. 
De posse do número da 
placa, os criminosos pro-
duzem um falso boleto de 
pagamento de multa e o 
enviam ao proprietário do 
automóvel. Nesse suposto 
boleto está incluso o nú-
mero de uma conta bancá-
ria na qual será efetuado o 
depósito do pagamento. O 
Detran.SP recomenda aos 
motoristas que consultem 
o portal detran.sp.gov.br 
para verificar, por meio 
do número da placa e Re-
navam (Registro Nacional 
de Veículo Automotor), se 
há de fato algum registro 
de infração de trânsito. 
Caso o boleto indique ou-
tro órgão autuador - como 
as prefeituras, o Departa-
mento de Estradas e Roda-
gem (DER) e a Polícia Ro-

doviária Federal (PRF) - é 
importante fazer pesquisas 
também nos sites desses 
departamentos. Os débi-
tos de veículos também 
podem ser pesquisados no 
site da Secretaria Estadual 
da Fazenda (www.fazen-
da.sp.gov.br). O condu-
tor deve ficar atento, pois 
sempre que uma infração 
é registrada ao veículo, 
primeiro é enviada ao pro-
prietário uma notificação 
de autuação, com campo 
para indicação de condu-
tor. Somente após o prazo 
para a indicação será enca-
minhada a notificação de 
penalidade, que é o boleto 
para pagamento da infra-
ção de trânsito cometida. 
Entre os boletos falsos 
que estão circulando é 
mencionado no cabeça-
lho da multa o Sistema de 
Controle de Multas (SIS-
COM). Esse sistema não 
existe. Na notificação de 
penalidade do Detran.SP 
consta o brasão do Esta-
do de São Paulo, menção 
à Secretaria da Fazenda e 
a sigla MILT (Multa por 
Infração à Legislação de 

Trânsito).   Cabe lembrar 
que o Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo não multa por meio 
de radares, pois não opera 
esse tipo de equipamento, 
de responsabilidade ex-
clusiva das prefeituras, no 
perímetro urbano, e dos 
órgãos rodoviários. Desta 
forma, nenhuma notifica-
ção do Detran.SP é apre-
sentada com imagens do 
veículo. Outro detalhe im-
portante a ser observado: 
as multas cujo órgão autu-
ador é o Detran.SP  podem 
ser pagas sem necessidade 
de boleto, bastando infor-
mar o Renavam do veícu-
lo em qualquer instituição 
bancária credenciada, por 
meio da internet, caixas 
eletrônicos e agências.   Os 
cidadãos que receberem 
boletos falsos em nome 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) devem acio-
nar a Ouvidoria - Acesso 
pelo portal detran.sp.gov.
br, na área de “Atendi-
mento” – enviando todas 
as informações com de-
talhes para investigação.

Detran alerta para golpe de 
multas de trânsito por meio de 

falsos boletos bancários

A aposentadoria tranquila é o objetivo de grande parte dos brasileiros, todavia, o que se 
observa na realidade é uma situação em que a grande maioria dos brasileiros passam por 
grandes dificuldades depois que conquistam esse direito. Mas, quais os motivos para esse 
problema? Para esclarecer esta questão o presidente da G. Carvalho Sociedade de Advoga-
dos, Guilherme de Carvalho, respondeu as principais dúvidas que recebe diariamente sobre 
o tema: 
Quais os tipos de aposentadorias existentes no Brasil? Segundo o Regime Geral de Previ-
dência Social, as aposentadorias disponíveis ao segurado do INSS são: Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade, Aposentadoria Especial, Aposentadoria 
Especial do Deficiente Físico, Aposentadoria do Segurado Especial (Rural); Aposentadoria 
por Invalidez. Quem pode solicitar o direito de aposentadoria? Aqueles que preencheram 
os requisitos específicos do benefício pretendido. Para a mais comum, que é Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Aposentadoria por Idade, os principais requisitos são:
Aposentadoria por Tempo de Contribuição: 35 anos de contribuição, se homem e 30 anos 
de contribuição, se mulher.
Aposentadoria por Idade: 65 anos de idade, se homem e 60 anos de idade, se mulher, mais 
o cumprimento do período de carência de 180 contribuições mensais. 
Quais os maiores problemas relacionados à aposentadoria que são observados? As maiores 
reclamações são com relação aos valores pelos quais se contribuiu e o resultado final da 
renda mensal do beneficio. Atualmente, a lei determina que seja feita uma média de todas 
as contribuições entre Julho de 94 até um mês antes do requerimento do benefício. No 
entanto, a maioria dos aposentados acreditava que seria mantido o valor aproximado do 
último salário que recebia antes de se aposentar. Isso sem contar a incidência do fator pre-
videnciário, que reduz ainda mais a média final do benefício. Por fim, tem-se o fato de que 
este, uma vez concedido, sofre os reajustes anuais pelos índices oficiais do Governo que, 
nem sempre, acompanham a inflação média do período, o que gera inúmeras queixas sobre 
defasagem entre o poder de compra inicial do benefício e o atual. 
O que é Aposentadoria Especial e quem tem esse direito? A Aposentadoria Especial é o be-
nefício destinado aos segurados que trabalharam expostos a agentes insalubres, sendo-lhes 
permitido se aposentar com redução do tempo mínimo necessário. De acordo com o tipo de 
agente insalubre a que esteve exposto o segurado, este pode requerer o benefício com 15, 
20 ou 25 anos de contribuição. A mais comum é a aposentadoria especial com exposição 
a agentes insalubres pelo tempo mínimo de 25 anos. Mencionada exposição deve ter sido 
habitual e permanente, não ocasional nem intermitente durante todo o período de atividade 
laborativa. 
Como é a gestão do Governo em relação à Previdência Social? Precária. O que se vê diaria-
mente é que os cofres da Previdência Social estão “quebrados” e o Governo tenta resolver 
a questão dificultando o acesso aos benefícios e aumentando os fatores redutores da renda 
mensal. Enquanto não for modificada a forma de custeio e de administração dos recursos, a 
solução não pode ser dada em forma de redução de benefícios e aumento dos requisitos de 
elegibilidade. O problema está na má administração desses recursos. 
É comum ver casos em que a pessoa recebe um valor muito menor em relação ao que ela 
contribuiu. Por que isso acontece? Isso ocorre em razão do mecanismo de cálculo que uti-
lizada a média dos 80% das maiores contribuições do segurado entre o período de Julho/94 
até um mês antes do requerimento do benefício. Como mencionado, os segurados sempre 
esperam que o benefício tenha valor aproximado ao último salário percebido antes de se 
aposentar, sem ter a informação de que a Lei determina seja feita a média do Período Bá-
sico de Cálculo.
Ademais, um dos maiores vilões responsáveis pela redução das aposentadorias é o Fator 
Previdenciário que incide após a realização da média das contribuições, que já vem em va-
lores reduzidos e ainda sofre considerável queda após a aplicação do fator redutor, que leva 
em conta o tempo de contribuição, a idade do segurado e sua expectativa de vida. Sabe-se 
que a longevidade dos brasileiros tem aumentado e grande parte da população não realiza 
um planejamento financeiro para a aposentadoria. Qual o impacto que estes fatores geram 
para a população?
A falta de planejamento previdenciário faz com que os segurados tenham que se aposentar 
cada vez com idade mais avançada. As pessoas não se preocupam com os recolhimentos 
previdenciários no momento em que estão na ativa, preferindo, em muitos casos a informa-
lidade, para gerar ganhos mensais maiores, sem pensar que o período sem recolhimentos 
será imprescindível para a aposentadoria no momento mais avançado da vida. Isso faz com 
que as pessoas acabem tendo que trabalhar mais a fim de atingir o tempo necessário à con-
cessão dos benefícios. Além disso, as contingências sociais (doença, acidentes de trabalho 
etc) estão presentes no dia-a-dia do trabalhador que não pode ficar desatento acerca do seu 
planejamento previdenciário, o que pode lhe causar desamparo no momento em que mais 
precisa da proteção social. Não se pode esquecer, ainda, 
Quais os malefícios para as pessoas que não fazem um planejamento financeiro para sua 
aposentadoria? Em alguns casos, o desamparo previdenciário, visto que sem o planejamen-
to necessário o trabalhador pode se ver sem o benefício no momento em que mais precisar. 
Para aqueles que conseguem o benefício, a falta de planejamento financeiro gera, ainda, a 
necessidade cada vez mais gritante de o aposentado ter que continuar trabalhando mesmo 
após a concessão do benefício, para que possa manter condições dignas de sobrevivência, 
dado o valor reduzido das aposentadorias. 
Quais as dicas para as pessoas não se decepcionarem com suas aposentadorias? Efetiva-
mente planejarem sua vida previdenciária, enquanto ainda estão em condições de fazê-lo, 
ou seja, enquanto estão com saúde e em condições de trabalhar, mantendo a regularidade 
das contribuições e evitando períodos de trabalho informal sem recolhimentos previdenci-
ários.

Tire as 9 principais dúvidas
sobre a aposentadoria
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O corredor de Pindamo-
nhangaba, Márcio Nunes 
da Silva de 37 anos, fatu-
rou duas medalhas no Tro-
féu Brasil Master de Atle-
tismo, que aconteceu em 
Belo Horizonte entre os 
dias 4 a 7 de junho. Márcio 
garantiu uma medalha de 
prata na prova de 110 me-
tros com barreiras e uma 
de bronze no 400 metros 
com barreiras.  Essa foi sua 
primeira competição des-
de julho do ano passado. 
Márcio contraiu coquelu-
che, teve que abrir mão de 
disputa o Campeonato Sul 
Americano na Colômbia e 
quase viu sua carreira de 
corredor acabar.  A doença 
fez com que ele perdes-
se metade da potência do 
pulmão e condicionamen-
to físico. “Após disputar 
o Campeonato Brasileiro 
em julho do ano passado, 
fui internado e descobri 
que estava com coquelu-

O Balcão de Empregos 
de Taubaté está com 43 
vagas disponíveis para 
diferentes áreas de atua-
ção. São oportunidades 
para meio oficial de cozi-
nha, ajudante de cozinha, 
auxiliar de enfermagem, 
auxiliar de limpeza, bra-
çal, confeiteiro, cozinha 
com experiência em de-
rivados do milho, labo-
ratorista (Biologia/Bio-
medicina), marceneiro, 

che. Foram 7 meses de 
tratamento que impossi-
bilitaram que eu pudesse 
participar de competições. 
Fiquei desesperado, mas 
meu técnico me colocou 
pra cima e disse que íamos 
achar um jeito de passar 
por isso”, relata. Por conta 
das limitações, Márcio tro-
cou as pistas pela piscina. 
Ele conta que treinava 
todos os dias e foi mui-
to incentivado a vencer a 
doença e voltar as pistas. 
Dois meses depois, vol-
tou a correr aos poucos 
e aumentando a carga de 
treinos orientado pelo 
médico. O tratamento foi 
até fevereiro deste ano. 
“O Márcio é uma pessoa 
que se cobra muito como 
atleta. Quando o médico 
disse que ele teria que para 
de correr, eu o incentivei 
a procurar uma segunda 
opinião e passar por isso. 
Ele é um cara determinado 

médico do trabalho, nu-
tricionista, projetista com 
experiência em promob, 
projetista elétrico com 
experiência em quadro de 
distribuição e autocad e 
técnico de enfermagem. 
As vagas são exclusi-
vas para munícipes de 
Taubaté e para concorrer 
o candidato deve com-
parecer pessoalmente 
no Balcão de Empregos 
e fazer o cadastro, sen-

e poderia vencer aquela di-
ficuldade e foi o que acon-
teceu. Demorou para ficar 
bom, mas agora está aí de 
novo com medalha no pei-
to”, comemora o treinador, 
Luís Eduardo Ambrósio. 
A sua participação do 
Troféu Brasil foi sem 
muitas expectativas. 
Márcio relata que estava 
contente só de ter a chan-
ce de competir de novo. 
Agora, sua próxima com-
petição será os Jogos Re-
gionais, que acontecem no 
próximo mês em Taubaté, 
e depois deve ir para o Sul 
Americano em Porto Ale-
gre, e ainda há chances 
de participar do Mundial, 
que vai acontecer na 
França. Para participar 
dessa competição, o cor-
redor recebeu o apoio da 
Secretaria de Esportes,
 Acquademia,Casa do 
Escapamento, Neto Je-
ans e da SportElite.

do necessária a apre-
sentação do currículo, 
RG e CPF, carteira de tra-
balho e comprovante de 
endereço. A orientação é 
que o cadastro deve ser atu-
alizado a cada seis meses. 
O Balcão de Empregos fica 
na Praça Felix Guisard, 11 
- Centro (prédio da CTI). 
O horário de funciona-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. O 
telefone é (12) 3621-6043.

Corredor de Pinda
fatura duas medalhas 

no Troféu Brasil de
Atletismo

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece

43 vagas em
diversas áreas

Durante dois dias, 
mais de 250 alunos 
das escolas Coronel 
Domingues de Castro e 
Professor Waldemar Ro-
drigues visitaram o Espa-
ço da Energia Inteligente 
Os alunos do 5º e 7º anos 
do ensino fundamen-
tal de duas escolas mu-
nicipais de São Luís do 
Paraitinga tiveram uma 
aula diferente esta se-
mana. Eles deixaram a 
sala de aula e visitaram o 
Espaço da Energia Inteli-
gente localizado no cen-
tro da cidade. No local, 
os estudantes receberam 
orientações de economia 

de energia e de seguran-
ça. Além disso, conhe-
ceram todas as tecnolo-
gias aplicadas no Projeto 
Cidade Inteligente. As vi-
sitas ocorreram nos perío-
dos da manhã e tarde e a 
última turma irá participar 
das atividades oferecidas 
pela Elektro nesta quarta-
feira (10/06). O Espaço 
Energia Inteligente fica na 
rua 31 de Março, na Praça 
do Coretinho e fica aber-
to ao público de terça a 
sexta-feira das 9h ás 19h. 
Sábados e domingos, das 
9h às 15h. Sobre o projeto 
Cidade Inteligente Para o 
Projeto Cidade Inteligen-

te foram investidos R$ 18 
milhões na cidade de São 
Luiz do Paraitinga para 
beneficiar 16 mil pessoas. 
O projeto visa mobilizar 
toda a comunidade do mu-
nicípio para uma mudança 
comportamental e cultural, 
permitindo que tenha uma 
cidade rica em tecnologias 
de informação e comuni-
cação. Por meio de equi-
pamentos como painéis 
solares, medidores inteli-
gentes, lâmpadas de LED 
e veículos elétricos, os 
moradores terão mais eco-
nomia de energia, gerando 
menor impacto ambiental 
e mais qualidade de vida.

Estudantes de Escolas
Municipais de São Luís

do Paraitinga
Conhecem Tecnologias do
Projeto Cidade Inteligente

Os estudantes interessados 
em conseguir uma bolsa 
de estudo pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
para dois cursos técnicos 
tem até o dia 18 para reali-
za a inscrição no Setor de 
Protocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, em Moreira 
César, das 8h às 17h. De 
acordo com o edital, para 
concorrer à bolsa é neces-
sário estar cursando ou ter 
concluído o 3º ano do En-
sino Médio, residir no mu-
nicípio há no mínimo dois 

anos e a renda familiar, por 
pessoa, deve ser de até um 
salário mínimo. Os inte-
ressados devem levar RG, 
comprovante de residência 
no município há pelo me-
nos dois anos, certificado 
de conclusão ou declara-
ção escolar, comprovante 
de renda de todos os mo-
radores da residência, em 
caso de desempregado ou 
autônomo pode ser decla-
ração de renda individual. 
As pessoas que possuem 
deficiência deverão de-

clarar a condição no ato 
da inscrição e indicar a 
necessidade de prova am-
pliada e/ou acessibilidade. 
Os candidatos irão fazer 
uma avaliação com ques-
tões objetivas de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais 
e Atualidades no dia 21, 
deste mês, no Colégio Co-
mercial Dr. João Romeiro, 
localizado na rua Senador 
Dino Bueno, 119, centro. 
O início será às 9 horas 
e término às 12 horas.

Inscrições para bolsas de
estudos da Prefeitura de

Pinda seguem até o dia 18

A Prefeitura de Tauba-
té abre inscrições para 
o processo seletivo sim-
plificado nº 003 / 2015, 
instituída pela Portaria 
nº 573, de 26 de maio de 
2015. As inscrições po-
dem ser feitas de 15 a 19 
de junho e são para contra-
tação temporária nos ter-
mos da legislação vigente.
As vagas são para arqui-
teto, dentista, médico, en-
fermeiro, contador, enge-

nheiro civil, engenheiro 
de segurança do trabalho, 
fisioterapeuta, farmacêu-
tico, fonoaudiólogo, nu-
tricionista, psicólogo, 
técnico de enfermagem, 
técnico de farmácia e 
terapeuta ocupacional. 
Os salários vão de R$ 
1.455,05 a R$ 11.183,20.
As inscrições serão feitas 
somente via Internet, atra-
vés do site www.taubate.
sp.gov.br , no período das 

9h do dia 15 de Junho de 
2015, às 18h do dia 19 de 
Junho de 2015. Pelo mes-
mo site, o interessado en-
contra o edital completo.
Por se tratar de proces-
so seletivo simplificado, 
a ser realizado em etapa 
única, englobando ape-
nas a apresentação de tí-
tulos e de comprovação 
de experiência na fun-
ção, não haverá cobran-
ça de taxa de inscrição.

Prefeitura de taubaté faz seleção 
para contratar temporários


