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A Bamuf (Banda Músi-
co do Futuro), em par-
ceria da Secretaria de 
Turismo e Cultura, re-
aliza neste domingo, 
19, às 9h, o 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro 
de Taubaté, no Bairro Es-
planada Santa Terezinha. 
O objetivo desse even-
to é desenvolver junto à 
comunidade, os valores 
essenciais para a prática 
da cidadania, bem como 
a ampliação do conheci-
mento e cultura musical. 
O evento contará com 

presença de bandas de 
vários Estados do Brasil 
e cidades do Vale do Pa-
raíba. Serão modalidades 
como: bandas musicais, 
marciais, fanfarra marcial, 
fanfarra com um pisto 
e gatilho, banda de per-
cussão melódica, percus-
são marcial, percussão 
de tambores e a banda de 
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais. O 
Projeto Músico do Futuro 
conta com mais de 100 
crianças que aprendem a 
música e a arte, visando 
construir um cidadão com 

O Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté), 
em parceria com o Sítio do 
Picapau Amarelo, realiza 
nos dias 18 e 19 de julho, a 
3ª Festa Julina Solidária no 
Arraiá do Jeca. Neste ano, 
o evento promovido pelo 

maior conhecimento para 
a sua moral e cultural, 
para que com isso se crie 
oportunidades para um 
futuro promissor e digno 
para ele e seus familiares. 
O Festival será na Ave-
nida Cândido de Olivei-
ra Filho, 50, no Bair-
ro Esplanada Santa 
Terezinha, em frente à Es-
cola Municipal Esplana-
da II. Mais informações 
pelo telefone com o res-
ponsável, o Maestro Luis 
Flávio (12) 99139-5863 
ou pelo e-mail:flavio_ma-
estro2010@hotmail.com.

Sítio do Picapau Amarelo
recebe 3ª Festa Julina

Solidária no Arraiá do Jeca

Taubaté recebe 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro

Fussta, se uniu com o tradi-
cional Arraiá do Jeca, que 
é organizado pelo Sítio. 
As entidades Madre Tere-
sa de Calcutá, Casa Irmãos 
de Francisco, Bom Pastor, 
Instituto São Rafael, Casa 
São Francisco para Idosos, 

Lar Irmã Amália, além da 
Escola do Trabalho, tam-
bém irão participar da fes-
ta. O evento vai ter desde 
pescaria para crianças até 
artesanatos, pastéis, doces, 
cachorro-quente, churras-
quinho, bolinho caipira, 
mini pizza, refrigerante, 
água, vinho quente, quen-
tão e chocolate quente. As 
atividades do Sítio têm 
início às 9h e algumas bar-
racas funcionarão no perí-
odo da manhã. A abertura 
oficial da festa acontece 
às 14h. O Sítio do Pica-
pau Amarelo fica na Ave-
nida Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Visconde.

A Fundação Paula Sou-
za comunica que já está 
no site www.vestibuli-
nhoetec.com.br a lista de 
classificação dos inscritos 
no processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) para o segun-
do semestre de 2015. De 
acordo com a fundação, a 
informação será também 
divulgada na unidade em 
que o candidato pretende 
estudar. Está incluída na 
lista o candidato que se  
inscreveu nos cursos do 
primeiro módulo do En-
sino Técnico (presencial, 

semipresencial e on-line), 
no processo de avaliação e 
certificação de competên-
cias para acesso às vagas 
remanescentes do segun-
do módulo. Também estão 
na relação  os candidatos 
inscritos nos cursos de 
especialização. Para estes 
últimos, a lista de classi-
ficação estará apenas na 
Etec. Os convocados de-
vem fazer a matrícula, no 
horário definido pela uni-
dade de ensino, nos dias 
relacionados abaixo, des-
de que não seja feriado 
municipal na cidade onde 

a Etec está localizada:
* 16 e 17 de julho  - 1ª lista 
de convocação e matrícula;
* 20 e 21 de julho  - 2ª lista 
de convocação e matrícula;
* 22 de julho           - 3ª lista 
de convocação e matrícula;
* 23 de julho           - 4ª lista 
de convocação e matrícula;
* 24 de julho           - 5ª lista 
de convocação e matrícula.
Outras informações pode-
rão ser obtidas pelos tele-
fones (11) 3471-4071 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e 
0800-772 2829 (demais lo-
calidades) e pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br

Etecs divulgam lista
de classificação geral

do Vestibulinho

Confira a programação:

18/07
09h às 11h Oficina de desenhos para colorir
09h às 12h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
10h às 14h A Família do Jeca visita o Sítio com: Philaderpho, Cáttia
Bercano e Alexandre Vila
11h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do início 
da apresentação)
11h às 13h Moçambique - Parque Bandeirantes - Mestre Paizinho
13h às 15h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina -
Philaderpho
14h Catira - Madre Cecília
14h às 15h Quadrilha Tradicional (PEEJ 2)
15h às 17h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina-Molinha e
Cia
16h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do início 
da apresentação)
16h às 20h Presença do personagem “Caipira” com a Cia do Sol
17h Orquestra Jovem Fundação Dom Couto
18h20 às 19h Balé da Cidade

19h às 21h Dupla Sertaneja-Ailton e Marcinho

19/07
09h às 11h - Oficina de desenhos para colorir
09h às 12h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
10h às 14h A Família do Jeca visita o Sítio com: Cia do Sol, Thiago
Giles e Fabricando Arte
11h Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do início 
da apresentação)
11h às 13h Grupo Folclórico-Grupo de Maculelê
13h às 15h Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina - com
Xuxu
14h às 17h Turma do Sítio do Picapau Amarelo
15h às 17h – Oficina Pedagógica com o tema Festa Junina Phila-
derpho
15h30 às 16h Dança do Carimbó (EMEF Guido Miné)
16h – Teatro com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
“A Receita do Amor” (Retirada de senha 30 minutos antes do início 
da apresentação)
16h às 20h – Presença do personagem “Caipira” com Xuxu
16h às 18h Grupo de Viola - Sertanejo Raiz- Elcio Portes
18h às 19h Balé da Cidade

Programação Oficial da Festa do Senhor
Bom Jesus de Tremembé 2015

SHOWS REGIONAIS
24/07 (Sexta)
20h00 – Henrique Toledo
22h – Os Galegos
25/07 (Sábado)
19h00 – Banda Vinti
20h30 – Viola Elétrica
22h – Banda Pralana
26/07 (Domingo)
19h00 – Banda Agnus
21h00 – Banda Rainha dos Anjos e Padre Alan
27/07 (Segunda)
19h00 – Isa Vitor
21h00 – Zé e Banda
28/07 (Terça)
19h00 – Matagal e Monte Carlo
21h00 – Rock Way
29/07 (Quarta)
19h00 – Julio e Juliano
21h00 – Lesupia

ABERTURA OFICIAL
30/07 (Quinta)
20h – Abertura Oficial com Famutre (Fanfarra Municipal de Tremembé)
22 h – ONZE:20
31/07 (Sexta)
22h – GRUPO IRA
01/08 (Sábado)
22h – ORIGINAIS DO SAMBA
02/08 (Domingo) 17h00 – FROZEN
21h00 – FALA MANSA
03/08 (Segunda) 
22h00 – RAÇA NEGRA
04/08 (Terça) 
22h00 – JEITO MOLEQUE
05/08 (Quarta)  22h00 – FERNANDO E SOROCABA
06/08 (Quinta) 
20h00 – QUEIMA DE FOGOS NA BASÍLICA
07/08 (Sexta)
21h00 – Banda Palace com Cecília Militão
08/08 (Sábado) 20h00 – Banda Brete
22h00 – Gustavo Mioto
09/08 (Domingo) 17h00 – TXUTXUCÃO
22h00 – THAEME E THIAGO

Aproveite o “ESPAÇO CRIANÇA” nos dias 01, 02, 08 e 09 de agosto com brincadeiras, oficinas, 
pinturas e fraldário na Praça Geraldo Costa.
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Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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EXPEDIENTE
Também será lançada pe-
dra fundamental do pré-
dio do 2º Distrito Policial 
de Pindamonhangaba, que 
ganhará sede própria com 
a construção do imóvel O 
governador Geraldo Al-
ckmin e o secretário da 
Segurança Pública em 
exercício, Mágino Alves 
Barbosa Filho, entrega-
ram, nesta sexta-feira (10), 
oito novas viaturas e 18 
equipamentos para refor-
çar os trabalhos do Corpo 
de Bombeiros da região do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Foram investidos 
R$ 2,6 milhões na aquisi-
ção dos veículos e mate-
riais. Os veículos e mate-
riais fazem parte de uma 
compra maior, que inclui 
138 viaturas, dois barcos e 
530 instrumentos – inves-
timento de cerca de R$ 60 
milhões. Entre os veícu-

O Vento Festival, que 
acontecerá na Ilhabela en-
tre os dias 16 e 19 de Julho 
tem novidades. Além do 
line up já confirmado - de 
12 bandas e 4 DJs, apre-
sentados pelo Mestre de 
Cerimônias Max B.O. - o 
evento de quatro dias na 
Vila da Ilha conta com: o 
lançamento do novo clipe 
de Lira (filmado na Ilhabe-
la), parcerias de desconto 
em pousadas, uma sessão 
de Open Mic com a ban-
da ilhabelense Caroço de 
Azeitona e mais! Confira 
abaixo: •   O start do Vento 
Festival, no dia 16 de julho 
(quinta-feira) às 19h30, 
será dado com o artista 
vencedor da seleção Open 
Mic. Trata-se de um con-
curso que foi aberto para 
dar oportunidade para no-
víssimas bandas – e com 
a condição de que um in-
tegrante fosse da Ilhabela. 
Os ilhabelenses do grupo 
Caroço de Azeitona abrem 
o festival com seu rock and 
roll 100% caiçara e cheio 
de gás. •   O cantor, com-
positor, ator e poeta Lira, 

Medida admite até 240 
parcelas de no mínimo R$ 
3 mil, com redução de 70% 
das multas, 40% dos juros e 
100% dos encargos legais. 
Débitos fiscais e traba-
lhistas serão revistos me-
diante gestão responsável.
O Plenário do Senado 
aprovou nesta segunda-
feira  (13) a MP 671/2015 
(conhecida como MP do 
Futebol), que refinancia as 
dívidas fiscais e trabalhis-
tas dos clubes de futebol. 
Ela impõe exigências de 
gestão e responsabilidade 
fiscal que os clubes de-
vem cumprir se quiserem 
participar do programa 
de refinanciamento. Além 
disso cria novas loterias, 
cuja arrecadação será re-
vertida para programas 
de iniciação desportiva 
e para o futebol femini-
no. Como o texto original 
da MP sofreu mudanças 
na passagem pelo Con-
gresso, a versão aprovada 
pelo Senado ainda precisa 
ser sancionada pela pre-
sidente Dilma Rousseff.
O parcelamento facilitado 
é feito através do Progra-
ma de Modernização do 
Futebol Brasileiro (Pro-
fut), ao qual os interessa-
dos devem aderir. A partir 
daí, os clubes poderão di-
vidir seus débitos em até 
240 parcelas de no mínimo 
R$ 3 mil, contando com 
redução de 70% das mul-
tas, de 40% dos juros e de 
100% dos encargos legais. 
As primeiras 60 parcelas 
poderão ser reduzidas em 
até 50%, mas esse descon-
to deverá ser coberto pos-
teriormente. Os clubes se 
comprometem a reduzir o 
déficit para 10% da receita 
anual a partir de 2017, e 
5% a partir de 2019. A per-
manência no Profut é con-
dicionada ao cumprimen-
to de uma série de práticas 
de gestão e responsabili-
dade fiscal. Os clubes não 
poderão mais antecipar 
receitas, como os direitos 
de televisão, previstas para 
depois do término da ges-
tão vigente (exceto um li-
mite de 30% para reduzir 
a dívida), e deverão limi-
tar seus gastos com folha 
de pagamento de atletas 

los estão um auto-bomba 
importado e um nacional, 
dois auto-tanques e quatro 
motocicletas para vistoria 
técnica. Os equipamentos 
são compostos por balão de 
iluminação, desfibrilador, 
detector de gases, recep-
tor GPS, entre outros. As 
viaturas e equipamentos 
serão distribuídos ao 11º 
Grupamento de Bombei-
ros, com sede em São José 
dos Campos, que distribui-
rá os veículos e materiais 
a seis cidades – Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
São José dos Campos e 
Taubaté. Novo prédio do 
2º DP de Pindamonhanga-
ba Nesse mesmo dia, hou-
ve o lançamento da pedra 
fundamental do novo pré-
dio do 2º Distrito Policial 
de Pindamonhangaba, que 
ganhará uma sede própria. 

que apresenta seu recém 
lançado disco O Labirin-
to e o Desmantelo no dia 
17 de julho (sexta-feira) às 
22h40, também lança seu 
novo videoclipe no Ven-
to Festival. Filmado em 
Ilhabela, o roteiro embala-
do pela música “Nuvem”, 
traz cenas com o campeão 
de kitesurf Cícero Ferreira 
da Silva. O público poderá 
conferir o vídeo antes do 
show.•   A agência de via-
gens Via Regia Turismo, 
em parceria com o Vento 
Festival, te traz pousadas 
com desconto que contam 
ainda com transporte até 
o local dos shows. Ligue 
para (11) 2373-9454 ou 
escreva para contato@via-
regiatur.com Os pacotes 
estão aqui. •  Para os ven-
taneiros atrás de caronas 
e passageiros para dividir 
os custos da viagem para a 
Ilhabela, o Festival criou o 
grupo no facebook “Caro-
nas para o Vento Festival 
em Ilhabela”. Ali, é pos-
sível compartilhar origem, 
trajeto, horários, etc. Entre 
aqui. •    Já viu nosso novo 

a 80% dos rendimentos. 
Entre outras regras estão o 
pagamento em dia de salá-
rios e direitos de imagem, 
a limitação do mandato 
presidencial (quatro anos 
e uma reeleição), a regu-
laridade das obrigações 
trabalhistas e tributárias e 
a manutenção de conselho 
fiscal autônomo. Os diri-
gentes responsáveis pelos 
clubes passam a ficar pas-
síveis de responsabilização 
individual por atos de ges-
tão temerária praticados 
durante seus mandatos. As 
penas são o afastamento 
do cargo e a inelegibili-
dade na agremiação por 
período de até dez anos, 
além da possibilidade de 
responder solidariamente 
por atos irregulares prati-
cados em gestões anterio-
res. Cada clube terá a prer-
rogativa de decidir, por 
seus mecanismos internos, 
a respeito da culpabilidade 
do dirigente flagrado. O 
cumprimento das respon-
sabilidades pelos clubes 
será fiscalizado por um 
novo órgão: a Autoridade 
Pública de Governança do 
Futebol (Apfut), criada no 
âmbito do Ministério do 
Esporte. Ela terá a prer-
rogativa de comunicar à 
Receita eventuais descum-
primentos, que implicam 
em rescisão do refinan-
ciamento, e de receber 
denúncias em relação a 
más prática de gestão. Fe-
derações As federações 
estaduais e a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF) também são alvo 
da MP, que estabelece para 
elas regras de transparên-
cia na gestão semelhantes 
àquelas que são cobradas 
dos clubes participantes 
do Profut. As entidades 
organizadores de compe-
tições ficam também obri-
gadas a punir com rebai-
xamento os clubes que não 
cumprirem regularmente 
com as obrigações traba-
lhistas e tributárias – inde-
pendentemente de adesão 
ou não ao programa de 
refinanciamento. Outra 
mudança promovida pela 
MP no funcionamento das 
federações diz respeito às 
eleições internas para a 

Para construir o novo pré-
dio do 2º DP de Pindamo-
nhangaba, está previsto 
que o Governo do Estado 
invista R$ 4,9 milhões nas 
obras, que tiveram início 
no final do mês passado. 
Além disso, será feita li-
citação para a compra de 
mobiliário e equipamen-
tos de informática para a 
sede da unidade. O terreno 
onde será construída a de-
legacia foi doado pela Pre-
feitura e possui 2.948,65 
m². “São quase R$5 mi-
lhões, 2200 m² de área 
construída, será uma das 
melhores delegacias do es-
tado”, disse o governador 
Geraldo Alckmin. Atual-
mente, o distrito policial 
funciona em um prédio 
alugado pelo Estado. Com 
as novas instalações serão 
beneficiados aproximada-
mente 147 mil habitantes.

vídeo, cheio de brisa? Cli-
que aqui. Vale lembrar que 
o line up do Vento festival 
é composto por Céu, Tu-
lipa Ruiz, Lira, Holger, O 
Terno, Guizado, Charlie e 
os Marretas, Saulo Duarte 
e a Unidade, Inky, Singa-
pura, Norma Nascimento, 
Fidura, Piratas da Ilha, DJ 
Dago, DJ Mataga e Dip e 
DJ Phill.  Com realização 
da Prefeitura de Ilhabela e 
da Secretaria de Turismo, 
idealização e organização 
de Anna Penteado, do Nú-
cleo Indahouse, produção 
executiva de Bianca Lom-
bardi e artística de Shirlei 
Vieira, da Recheio Digital, 
e direção de Tatiana So-
bral, da Casco Ilhabela, os 
quatro dias de shows serão 
gratuitos, de frente para o 
mar, em pleno centro his-
tórico da cidade. Deixe 
a vida atarefada de lado, 
permita-se uma pausa e 
#botacaranovento! Mais 
informações, programa-
ção e como chegar: www.
ventofestival.com.br Ins-
tagram: @ventofestival 
Facebook: /ventofestival 

presidência. A proposta 
expande o colégio elei-
toral, incluindo todos os 
clubes das duas primeiras 
divisões da principal com-
petição organizada pelas 
entidades – os respectivos 
campeonatos estaduais ou, 
no caso da CBF, o campeo-
nato brasileiro. Loterias A 
MP cria também duas lo-
terias para angariar recur-
sos para os clubes, além da 
já existente Timemania. As 
premiações de todas as três 
serão isentas do pagamen-
to de Imposto de Renda e 
sua exploração poderá ser 
concedida à iniciativa pri-
vada. A loteria instantânea 
(raspadinha) Lotex bene-
ficiará os times de futebol 
que aderirem e concorda-
rem quanto ao uso de suas 
marcas e símbolos. Os clu-
bes, inclusive os de outros 
esportes, poderão atuar 
como agentes lotéricos. Do 
total da arrecadação, 10% 
serão destinados a proje-
tos de iniciação desportiva 
escolar do Ministério do 
Esporte, e 2,7%, irão para 
os clubes. Já a loteria por 
cota fixa será uma espécie 
de bolsa de apostas sobre 
os resultados de quaisquer 
esportes. Do total arreca-
dado, 7% serão revertidos 
para projetos do Ministé-
rio do Esporte. Os clubes 
receberão 3%, e deverão 
usar esse aporte para in-
vestir na formação de atle-
tas e no futebol feminino e 
para subsidiar ingressos a 
preços baixos. Essa loteria 
poderá ser administrada 
tanto pela Caixa Econô-
mica Federal quanto por 
empresas, por meio de 
concessão. No caso dos re-
cursos de ambas as loterias 
destinados ao Ministério 
do Esporte, eles deverão 
ser aplicados exclusiva-
mente em projetos para 
as modalidades olímpica 
e paralímpica. Esses pro-
jetos poderão ocorrer em 
escolas públicas ou em 
estabelecimentos priva-
dos localizados em mu-
nicípios com Índice de 
Desenvolvimento Huma-
no Municipal (IDHM) 
baixo ou muito bai-
xo. Com informações 
da Agência Câmara.

Governador entrega viaturas e 
equipamentos aos Bombeiros 

do Vale do Paraíba

Festival de música de Ilhabela 
está chegando e anuncia as

últimas novidades!

Senado aprova revisão da
dívida de clubes de futebol

Programação:

16 de Julho – quinta-feira
MC Max B.O. apresentando
19h às 19h30 – DJ Dago (Neu Club)
19h30 às 20h50 – Open Mic
20h50 às 21h – DJ Dago (Neu Club)
21h às 22h – Charlie e os Marretas
22h às 22h30 - DJ Dago (Neu Club)
22h30 às 00h – Tulipa Ruiz
00h à 01h – DJ Dago (Neu Club)

17 de Julho – sexta-feira
MC Max B.O. apresentando
20h às 20h40 – Norma Nascimento
20h40 às 21h10 – Singapura
21h10 às 22h10 – O Terno
22h10 às 22h40 – Singapura
22h40 à meia noite – Lira
00h à 01h – Singapura

18 de Julho – sábado
MC Max B.O. apresentando
20h às 21h – Holger
21h às 21h30 – DJ Mataga e Dip
21h30 às 22h30 – Saulo Duarte e a Unidade
22h30 às 23h – DJ Mataga e Dip
23h às 00h20 – Céu
00h20 às 01h0 – DJ Mataga e Dip

19 de Julho - domingo
15h às 16h – Fidura
16h às 16h30 – DJ Phill
16h30 às 17h30 – Piratas da Ilha
17h30 às 18h – DJ Phill
18h às 19h10 – Guizado
19h10 às 19h30 – DJ Phill
19h30 às 20h3 - Inky

Serviço:
Vento Festival
Dias 16, 17, 18 e 19 de Julho

Local: Praça das Bandeiras – Centro (Vila) 
IlhaBela -  SP

Horários :
Dias 16, 17 e 18 à partir das 19h
Dia 19 à partir das 15h
Gratuito

www.ventofestival.com.br
Informações para a imprensa:
imprensa@ventofestival.com.br

Nathalia Birkholz 
Mariana Abreu Sodré
(11) 984-629-334
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O Instituto EDP (IEDP), 
organização que coordena 
as ações socioambientais 
do Grupo EDP, lança o 
Edital e abre as inscrições 
para seleção pública de 
projetos a serem patro-
cinados pela instituição. 
Até 14 de agosto, organi-
zações sociais podem ins-
crever ações que tenham 
sido aprovados pelas Leis 
de Incentivo Federal e que 
contemplem ações nas 
áreas de Cultura, Esporte 
e Saúde (oncologia). Po-
derão ser inscritos proje-
tos desenvolvidos (ou em 
andamento) nas áreas de 
concessão das distribuido-
ras da EDP em São Paulo 
(28 cidades nas regiões 
do Alto Tietê, Vale do Pa-

Os alunos do ‘Pinda Cons-
ciente’ irão fazer o lan-
çamento do primeiro CD 
do projeto nesta semana. 
A solenidade acontecerá 
no Palacete 10 de Julho, 
às 19 horas, e é aberta à 
população. Este material 
contém 24 faixas, com 
letras de autoria dos alu-
nos. A produção foi re-
alizada pela equipe do 
projeto e contaram com 
o apoio da empresa WL 
som, que auxiliou na gra-
vação de algumas faixas.
De acordo com o responsá-
vel pelo projeto, o trabalho 
conta com composições de 

Medida estabelece que, do 
limite de 35%, 5% serão 
reservados exclusivamen-
te para dívidas de cartão 
de crédito. Trabalhador 
poderá continuar a auto-
rizar mais 10% do salário 
em convênios com planos 
de saúde, farmácias, previ-
dência privada e seguros.
Atualmente, 30% do va-
lor do salário podem ser 
destinados para crédito 
consignado. Pela propos-
ta do governo, os cinco 
pontos percentuais acres-
cidos ao limite serão usa-
das apenas para despesas 
com cartão. Em maio, 
Dilma vetou texto que 
aumentava teto do crédi-
to consignado para 40%.
O governo federal enca-
minhou ao Congresso Na-
cional a Medida Provisória 
(MP) 681/15, que amplia 
de 30% para 35% o limi-
te do crédito consignado 
(descontos autorizados 
pelo trabalhador na folha 
de pagamentos), para in-
cluir despesas com cartão 
de crédito. Atualmente, os 
trabalhadores podem au-
torizar o desconto relativo 
a contratos de empréstimo, 
financiamento ou arrenda-
mento mercantil (leasing – 
quando o bem é a garantia 
da dívida) até o limite total 
de 30%, de acordo com a 
Lei do Crédito Consignado 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
obras de melhorias na 
unidade de saúde do bair-
ro Feital e irá fazer a en-
trega deste equipamento 
público à população nes-
ta semana. A solenidade 
está marcada para as 14 
horas. Neste espaço, os 
moradores contam com 
uma equipe de Estraté-
gia em Saúde da Família.

raíba e Litoral Norte) e 
Espírito Santo (70 muni-
cípios) e no entorno das 
hidrelétricas da empresa 
nos estados do Tocantins 
e do Espírito Santo. “Sem-
pre buscamos apoiar ações 
que contribuam para o de-
senvolvimento socioeco-
nômico das comunidades 
onde a EDP está presente. 
Como consequência, te-
mos um ganho na qualida-
de da vida das pessoas que 
vivem nessas regiões”, diz 
o diretor do IEDP, Pedro 
Sirgado. O processo de 
escolha será dividido em 
seis fases distintas: Inscri-
ções e Análise de Critérios 
de Elegibilidade, - reali-
zada por profissionais do 
Instituto - Avaliação Qua-

três jovens do Feital, sete 
do Araretama, três de Mo-
reira César e seis do bair-
ro das Campinas. Foram 
selecionados os melhores 
trabalhos do ano de 2014.
Durante a solenidade de 
lançamento os CDs serão 
distribuídos para a popu-
lação e haverá participa-
ção dos artistas, cantando 
ao vivo algumas músicas 
do álbum. Após o lança-
mento, o interessado pode 
retirar uma cópia do CD 
no Fundo Social de Soli-
dariedade, localizado na 
rua Deputado Claro César, 
53, centro, ou nas edições 

(10.820/03). A MP acres-
centa 5 pontos percentu-
ais apenas para despesas 
relacionadas ao cartão de 
crédito, passando o total a 
ser de 35% da remunera-
ção. Além desses descon-
tos, o trabalhador poderá 
continuar a autorizar mais 
10% do salário em convê-
nios com planos de saúde, 
farmácias, previdência pri-
vada e seguros. Aposenta-
dos Pela MP, aposentados 
e pensionistas do INSS 
igualmente poderão con-
tar com o aumento de limi-
te de mais 5 cinco pontos 
percentuais do benefício 
para descontos direcio-
nados exclusivamente ao 
pagamento de cartão de 
crédito. Assim, eles pode-
rão autorizar um total de 
35% de descontos, frente 
aos 30% atuais. Em setem-
bro de 2014, o Ministério 
da Previdência ampliou de 
5 anos para 6 anos o pra-
zo máximo de pagamento 
de empréstimo consigna-
do para os aposentados 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 
O endividamento familiar 
chegou a 46,3% em abril, 
segundo dados do Ban-
co Central, o maior per-
centual desde o início da 
pesquisa, em 2005. Servi-
doresQuanto ao servidor 
público civil federal, o 

A ESF atende os mora-
dores do Feital e do Vis-
ta Alegre, somando mais 
de 1.400 famílias. As 
benfeitorias foram pin-
tura do prédio, substi-
tuição de vidros e troca 
de móveis, entre outras.
A equipe desta unida-
de de saúde realiza ati-
vidades em grupos, 
que são os seguintes: 
Hiperdia, Gestantes, Pueri-

litativa feita por comitê 
formado por representan-
tes de universidades e es-
pecialistas na área social, 
Apreciação Estratégica, 
Visita Técnica e Negocia-
ção, Análise dos Docu-
mentos e Seleção Final. 
Todas as etapas e a clas-
sificação final serão divul-
gadas no site do Instituto. 
Os projetos aprovados 
deverão ser executados 
em 2016 e com duração 
de seis meses a 01 ano, 
com possibilidade de 
prorrogação por mais seis 
meses. Para saber mais 
sobre o Edital do Institu-
to EDP, inscrever-se ou 
consultar o regulamento, 
acesse: www.ins-
t i t u t o e d p . o r g . b r

do projeto ‘Tarde na Rua’.
O ‘Pinda Consciente’ 
completa dois anos em se-
tembro. O objetivo deste 
trabalho é divulgar e cons-
cientizar o jovem. São fei-
tos quatro encontros, por 
mês, onde na primeira 
semana é trabalhado um 
tema indicado pela equipe 
do Departamento de As-
sistência Social, no qual 
são identificados os pro-
blemas de cada região da 
cidade, tais como o con-
sumo de drogas, a explo-
ração sexual, o trabalho 
infantil, a violência contra 
o jovem, o racismo, etc. 

Estatuto do Servidor (Lei 
8.112/90) remete a um 
regulamento os critérios 
para a consignação em 
folha de pagamentos, sem 
definir um percentual. O 
texto da MP especifica que 
o total para os servidores 
também será de 35% da 
remuneração mensal, dos 
quais 5% exclusivamente 
para despesas de cartão de 
crédito. Veto A presidente 
Dilma Rousseff vetou, em 
maio, um aumento de 30% 
para 40% do teto do cré-
dito consignado, quando 
sancionou a Lei 13.126/15, 
antiga MP 661/14. 
O argumento do gover-
no para derrubar a mu-
dança é que ela poderia 
comprometer a renda das 
famílias além do desejá-
vel e levar ao aumento da 
inadimplência, compro-
metendo o esforço do go-
verno federal no combate 
à inflação. Esse veto está 
entre os 12 que deverão 
ser analisados por deputa-
dos e senadores em sessão 
conjunta nesta semana.
T r a m i t a ç ã o 
A MP 681/15 será ana-
lisada por uma comis-
são mista, formada por 
deputados e senadores. 
Depois, seguirá para vo-
tação nos plenários da 
Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal.

cultura, Idosos e Deficien-
tes. Os trabalhos em grupo 
fazem parte das ações cole-
tivas voltadas à prevenção. 
No local também são 
feitas coleta para exa-
me preventivo, consultas 
com enfermeira, consul-
tas médicas, consultas 
odontológicas, entrega 
de medicamentos, ina-
lação, curativos, vacina-
ção, entre outros serviços.

Instituto EDP abre inscrições 
para seleção pública de
projetos incentivados

Pinda Consciente lança CD 
com 24 composições

Governo amplia crédito
consignado a 35% da renda

COMUNICADO: 329º Grupo Escoteiro Paraibuna

Prefeitura de Pinda entrega
unidade saúde reformada

O 329º agradece o apoio do Governo Municipal ao Movimento Escoteiro em Parai-
buna e comunica o nome dos novos diretores para o ano de 2015/2016, eleitos na As-
sembleia Ordinária do 329 GEP, realizada em 04 de julho de 2015. Presidente: Paulo 
Eduardo Barreto Scarpa
Endereço: Rua José Elias Cantinho, nº 52, Centro, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0419 / (12) 9 8145-8896
E-mail: paulo1426@gmail.com Diretor Administrativo: Paulo Roberto Barbosa
Endereço: Rua Aurélio Silva Santos, nº 30, Vila Modesto, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0501 Diretora Financeira: Isabel Cristina dos Santos Yohomichi
Endereço: Travessa Isidro Domingues, nº 75, Centro, Paraibuna-SP.
Tel.: (12) 3974-0279

Desempregados da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba podem aproveitar 
nesta semana as novas va-
gas de emprego oferecidas 
pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go. O programa oferece 
nesta semana 356 vagas 
de trabalho divididas en-
tre as áreas de constru-
ção civil, comércio, ser-

Emprega São Paulo
oferece 356 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

viços, entre outras, para 
Vale do Paraíba e região. 
São 279 postos de traba-
lho para o setor de Servi-
ços, outras 57 no Comér-
cio e mais 13 na área de 
Construção Civil. Para ter 
acesso às oportunidades 
basta acessar o site:  www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br , onde devem criar lo-
gin,senha e informar os 

dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira 
de Trabalho. O programa 
Emprega.SP  é uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE). 
Cadastro de Emprega-
dor -  O cadastramento 
do empregador também 
poderá ser feito no site 
do Emprega São Paulo 
ou PAT. Para disponibi-
lizar vagas no sistema, é 
necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empre-
sa, razão social, endereço 
e o nome do solicitante. 

Passagem na Via Dutra 
será interditada para obras 
nesta semana pela CCR 
NovaDutra que realizará 
serviços de recuperação O 
túnel da Daruma, localiza-
do embaixo da via Dutra, 
na altura do km 114,9 da 
rodovia Presidente Dutra, 
em Taubaté, será interdi-
tado a partir desta semana 
pela CCR NovaDutra. A 
concessionária da rodovia 
vai realizar obras de recu-
peração, com reforma da 
estrutura do túnel, como 
piso e paredes laterais. 
Para executar a primeira 

etapa dos trabalhos, será 
necessário interditar o tú-
nel da Daruma, que dá 
acesso ao bairro Jardim 
Estoril. Segundo a Nova 
Dutra, as obras têm inves-
timentos de R$ 339.926,37 
e têm previsão de término 
em novembro de 2015. 
Até lá, cerca de 50 profis-
sionais estarão envolvidos 
no serviço que prevê a 
implantação de passarela 
para pedestres e instalação 
de barreira de concreto no 
acostamento, nos dois sen-
tidos da Via Dutra.  Mão 
Dupla - De acordo com a 

Prefeitura de Taubaté, du-
rante o período de inter-
dição, a Avenida D. Pedro 
1º, que funciona em mão 
única, passará a operar em 
mão dupla, como alterna-
tiva para os motoristas que 
desejarem acessar o bairro. 
Os usuários da via Dutra 
serão orientados sobre as 
obras por meio de faixas 
instaladas na rodovia. Para 
saber das condições de trá-
fego, os motoristas podem 
ligar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 

Nova Dutra interdita túnel 
da Daruma para obras em 

Taubaté
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A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou a for-
matura das 1ª turmas do 
curso de Marcenaria de 
2015, oficina integrada ao 
Programa Mais Educação.
O evento aconteceu dias 
06 e 07 de Junho nas duas 
escolas em que o curso foi 
realizado: EMEF Prof.ª 
Maria Dulce David de Pai-
va e EMEF José Inocên-
cio Monteiro. Os alunos 
do Centro Educacional 
Antônio de Mattos Bar-
ros também participaram 
das aulas de Marcenaria e 
receberam seu certificado 
na escola José Inocêncio.
O Projeto chama-se 
“Aprender Fazendo” e 
atendeu nesse 1º semestre 
110 alunos da Rede Muni-
cipal. Sessenta e oito alu-
nos compareceram à for-
matura, juntamente com 
seus familiares e presti-
giaram o evento o Prefei-
to Municipal Marcelo Va-
queli, a Secretária da Ação 
Social e primeira dama 
Andréa Vaqueli, a Secre-
tária de Educação Cris-
tiana M. Esper Berthoud, 
o Presidente da Câmara 
Vereador Adriano dos 
Santos, o Vereador Rena-

Monteiro Lobato promo-
verá casamento de bone-
cões e atrações culturais 
em evento em homena-
gem a cultura popular do 
Vale do Paraíba. Será o 
casamento do ano! É nes-
se clima que dois persona-
gens folclóricos do muni-
cípio de Monteiro Lobato 
vão se unir em matrimônio 
no “Arraiá do Jeca” que 
será realizado nos dias 18 
e 19 de julho de 2015. O 
casório ocorrerá durante a 
“Quadrilha de Pereirões”, 
uma das atrações da fes-
tividade que contará tam-
bém com comidas típicas e 
apresentações culturais. A 
cerimônia vai acontecer na 
Praça Comendador Freire. 
Matrimônio: A união de 
Maria Pereira e Zé Pereira 
é uma das comemorações 
em torno dos 70 anos dos 
Pereirões. Os primeiros 
bonecos foram criados na 
década de 40 em Buquira 
(antigo nome da cidade de 
Monteiro Lobato), no blo-
co “Caminhão do Neco”, 

to Vargas júnior e o coor-
denador da Secretaria de 
Educação Tumaki Aruanã.
Para o Prefeito Marcelo 
Vaqueli é uma satisfação 
participar da entrega dos 
certificados da primeira 
turma do Curso de Mar-
cenaria de Tremembé: “É 
muito gratificante ver que 
estamos trabalhando na in-
clusão de várias pessoas no 
mercado de trabalho. Esta 
oficina é uma possibilida-
de de despertar talentos e 
abrir as primeiras portas 
para novas áreas de traba-
lho. Parabenizo ao profes-
sor, aos diretores e a vocês 
alunos pelo esforço que 
vocês fizeram para che-
gar até aqui.”, comentou, 
destacando ainda a impor-
tância da capacitação pro-
fissional nos dias atuais.
O monitor da oficina, An-
tônio Caçador, ficou muito 
emocionado com o resul-
tado das aulas de marce-
naria: “Os alunos se dedi-
caram muito e realizaram 
em pouco tempo peças de 
marcenaria bem detalha-
das. Espero que tudo que 
foi passado fique como 
incentivo para os jovens 
pensem em futuro pro-
fissionalizante, que é um 
dos objetivos do curso.”

atração liderada pelo ar-
tista local Tião Munheca. 
A trupe de bonecos é atu-
almente uma das princi-
pais manifestações folcló-
ricas do Vale do Paraíba.
A ideia de casar Maria Pe-
reira e Zé Pereira é uma 
homenagem a todos que 
contribuíram para história 
e cultura lobatense, além 
de ser uma divertida brin-
cadeira que reunirá todos 
os Pereirões. O vestido 
branco da noiva já está 
sendo preparado, em ta-
manho gigante é claro. 
Atrações culturais: Além 
dos Pereirões, o “Arraiá 
do Jeca” contará também 
com a apresentação do 
Grupo de Congada Filhos 
de N’Zambi de São José 
dos Campos, do grupo 
musical “Trio por um Fio” 
e da apresentação do gru-
po de quadrilha da Cia. de 
Artes Lua Bailarina de Ca-
çapava, que mantém todos 
os aspectos tradicionais da 
cultura e saberes da região 
do Vale do Paraíba. O “Ar-

O projeto é itinerante para 
atender o maior número de 
jovens e a Prefeitura está 
investindo em novas salas 
para o curso. Desta vez, a 
escola que receberá o cur-
so é a EMEF Prof.ª Amália 
Garcia Patto. Nessa escola 
foi criado um polo do cur-
so de marcenaria, a fim de 
atender não só os alunos 
da escola, como também 
de outras comunidades 
próximas. A nova sala foi 
construída como parte do 
Módulo Mais Educação 
e está sendo preparada 
para atender 120 alunos.
O foco da oficina é o jo-
vem e consiste no traba-
lho manual com as mini 
máquinas, a fim de pro-
duzirem peças em madei-
ras com a possibilidade 
de um retorno financeiro, 
sempre com uma visão 
de um futuro empreende-
dor. As salas de marcena-
rias estão equipada com 
as mini máquinas, equi-
pamentos de segurança e 
apostilas para os alunos.
O aluno não paga nada 
para participar e ao fim de 
3 meses a Rede promove-
rá uma exposição com as 
peças produzidas e o alu-
no receberá um certifica-
do de conclusão do curso.

raiá do Jeca” acontece em 
Monteiro Lobato, na Praça 
Comendador Freire, no dia 
18 de julho (sábado) a par-
tir das 16h e no dia 19 de 
julho (domingo) a partira 
das 13h. O evento é rea-
lizado pela Prefeitura de 
Monteiro Lobato, por meio 
das Secretarias de Educa-
ção, Cultura e Turismo. 
Informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (12) 
3979-1314. Programação: 
Dia 18 de julho (sábado)
A partir das 16h: Co-
midas típicas e música.
18h: Casamento de Ma-
ria Pereira e Zé Perei-
ra e Quadrilha da Cia. 
de Artes Lua Bailarina.
20h: Bingão. Dia 19 
de julho (domingo)
A partir das 13h: Co-
midas típicas e música.
14h: Quadri-
lha de Pereirões.
16h: Congada Fi-
lhos de N’Zambi.
18h: Apresentação mu-
sical “Trio por um Fio”.
20h: Bingão.

Oficina de Marcenaria 
forma jovens nas Escolas 

da Rede Municipal de 
Ensino em Tremembé

Casamento do ano
Maria Pereira e Zé Pereira 

vão se casar no
Arraiá do Jeca 2015

A presidenta do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, Sandra Sebben,
acompanhada de uma 
equipe da Prefeitura de 
Ubatuba e de integran-
tes da Guarda Mirim, en-
tregaram no último dia 
23 kits com cobertores e 
roupas de frio à comuni-
dade indígena da Aldeia 
Boa Vista, no Prumirim.
Os kits foram compostos 

por doações do Rotary 
Club e pela população de 
Ubatuba para a Campanha 
do Agasalho deste ano.
A entrega dos kits foi 
uma oportunidade para 
conhecer a realidade da 
aldeia, que tem de cer-
ca de 180 habitantes.
Um posto de saúde atende 
à comunidade diariamen-
te, com uma equipe com-
posta de médico, enfer-

meira, agente comunitária 
de saúde indígena, auxiliar 
e técnica em enfermagem.
O ensino fundamental 
é feito na escola da al-
deia primeiro no idioma 
Guarani e, em seguida, 
em português. Wera José 
Souza explica que as de-
cisões são tomadas pelo 
Conselho da Comunida-
de, composto pelo cacique 
e por anciãos da aldeia.

Aldeia Boa Vista em Ubatuba 
recebe kits com doações da 
Campanha do Agasalho 2015

Os 310 anos de Pin-
damonhangaba estão 
em destaque no Sho-
pping Via Vale que abriu 
suas portas para Ícaro 
Turra, artista plásti-
co pindamonhangaben-
se. Ele expõe desde o 
dia 1º de julho obras de 
sua autoria sobre a história 
da Princesa do Norte, por 
meio de pinturas que retra-
tam o passado e o presente 
da cidade. Turra tem ape-
nas 21 anos, mas o talento 
artístico já chama a aten-

ção dos que observam seus 
trabalhos. Na galeria do 
shopping o visitante poderá 
conferir e adquirir pinturas 
em acrílico com cenários e 
personagens ligados à Pin-
damonhangaba, casos de 
João do Pulo e Mazaroppi, 
além de cenas históricas, 
palacetes, e também igrejas 
antigas, como a de Santa 
Rita do Massaim, 
uma das mais elogia-
das pelos visitantes.
“Comecei a desenhar aos 
12 anos de idade. Inicial-

mente com retratos de pes-
soas, por foto. Tenho tra-
balhos meus expostos no 
Museu [D. Pedro I e Dona 
Leopoldina] mas tam-
bém no exterior, diz Ícaro 
Turra, que é autodidata. 
O jovem artista tem 
quadros expostos no 
museu Ayres, de Cór-
doba - Espanha. A ex-
posição “História de 
Pindamonhangaba”, de 
Ícaro Turra segue até 
o dia 30, no Shopping 
Via Vale, em Taubaté

Obras artísticas retratam
história de Pindano Via Vale 

Shopping em Taubaté

Nesta semana, haverá in-
terdição na Rodovia dos 
Tamoios (SP-099) entre os 
trechos km 68 e km 80,6, 
nos dois sentidos, 
das 1h às 5h. O moti-
vo será a passagem de 
veículo que transporta-
rá uma carga especial.
Caso haja necessidade de 
deslocamento neste perío-
do, o motorista tem outras 
opções: a Rodovia Paulo 

Rolim Loureiro – Mogia/
Bertioga (SP-098) e Rodo-
via Oswaldo Cruz – Tauba-
té/Ubatuba (SP-125), 
ou será colocado em 
prática um plano de 
contingência para ga-
rantir o deslocamento.
O transporte da carga 
especial será realizado 
pela empresa Transdata, 
e terá como origem o 
município de São Se-

bastião e, destino, o 
município de Paulínia.
A operação, autorizada 
pela Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo (ARTESP) e 
pelo Departamento de 
Estradas e Rodagem 
(DER), terá acompanha-
mento da Polícia Mili-
tar Rodoviária e apoio 
operacional da Con-
cessionária Tamoios.

Rodovia dos Tamoios terá
 interdição de trecho na quarta 


