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Com apoio da Prefeitura 
de Ubatuba, a primeira eta-
pa do tradicional circuito 
Surf Trip SP Contest acon-
tece neste fim de semana 
na praia de Itamambuca,
reduto de antigos fes-
tivais do esporte nas 
décadas de 70 e 80.
Em sua 14a edição, o 
circuito tornou-se uma 
grande confraterniza-
ção do surf paulistano, 
com disputa nas catego-
rias Open, Master (1979),
Grand Master (1969), Lon-
gboard, Júnior (até 18 anos), 
Feminino e 
Stand Up Paddle.
Engana-se quem pen-
sa que esses surfistas 

A 45º edição dos JICS 
(Jogos de Inverno da Ci-
dade Simpatia) começam 
dia 3 de julho e terminam 
dia 27. Neste ano, os JICS 

No final deste mês, Pin-
damonhangaba terá a 
realização da  “Corri-
da Por Uma Vida Sau-
dável e Sem Drogas “.
 A  largada   será   às 9 
horas do dia 28, no es-
tacionamento do Sho-
pping Pátio Pinda. 
A prova é organizada pela 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer e a 
organização destaca que 

de fim de semana não 
dominam o esporte.
Além de estarem no mar 
sempre que possível, 
complementam o trei-
namento com a parte fí-
sica durante a semana,
além de incluir 
temporadas de mui-
to surf no exterior. 
As inscrições seguem 
abertas para moradores 
da capital e Grande São 
Paulo e custam R$ 120.
Para garantir a sua, efe-
tue depósito na con-
ta corrente da Event 
Tools LTDA, CNPJ: 
0 4 . 9 5 4 . 1 3 6 / 0 0 0 1 . 9 1 , 
Banco Bradesco, agên-
cia 2451 e conta 10336-

vão ter a participação de 
27 equipes que reúnem 
cerca de 1,2 mil partici-
pantes. Os atletas vão dis-
putar as seguintes moda-

as inscrições são ape-
nas antecipadas pelo site 
oficial, não haverá ins-
crição no dia do evento.
O percurso é de 5 km e, 
de acordo com os organi-
zadores,  é uma compe-
tição destinada às pesso-
as nascidas até 1996. O 
evento esportivo encerra 
as ações da Semana de 
Prevenção e Combate 
às Drogas, desenvolvi-

5. Feito o depósito, en-
vie o comprovante para 
eventtools@hotmail.com
As inscrições serão valida-
das e confirmadas após o 
pagamento. É imprescindí-
vel que o competidor tam-
bém faça o cadastro no site 
www.spcontest.com.br
A parceria com a Surf 
Trip (pelo segundo ano 
consecutivo) rendeu uma 
premiação ainda mais re-
cheada ao evento, reunin-
do as melhores marcas 
do mercado, tais como: 
Oakley, Quiksilver, Hang 
Loose, Reef, Rusty, Vol-
com, Hurley, Freesurf, 
Lost, New Era, além de 
Widex Travel e BHS.

lidades: basquete, vôlei, 
atletismo, futsal, futebol,
tênis de mesa, xadrez, 
malha e bocha. Os jogos 
vão acontecer no Grê-
mio Recreativo da Nes-
tlé, quadra do Jardim São 
José e sede da Associação 
Atlética Caçapavense.
Atletas das cidades de São 
José dos Campos, Tauba-
té e Campos do Jordão, 
também vão participar do 
evento. Os JICS são orga-
nizados pela secretaria de 
cultura, esporte e lazer do 
Município de Caçapava.

da pela Coalizão Pinda.   
No final da prova, serão 
premiados apenas os três 
primeiros colocados. A 
competição é livre, não há 
divisão por categorias. O 
prazo das inscrições come-
çou na segunda-feira (15).
Os interessados em partici-
par podem garantir a vaga 
acessando o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e fazer a inscrição.  

Ubatuba sedia abertura de 
circuito exclusivo para 

surfistas da capital paulista

45º Jogos de Inverno 
da cidade de Caçapava  

começam em julho

Pinda promove corrida 
por uma vida saudável 

e sem drogas

Prefeitura de Tauba-
té começou nesta se-
mana o Consultório na 
Rua, do Programa Cra-
ck é Possível Vencer,
que a tarde já come-
çou o atendimento 
aos moradores de rua.
O serviço oferece aco-
lhimento, orientação, 
cuidado e encaminha-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Educação, apresen-
ta nesta quinta-feira, dia 
18, o Plano Municipal de 
Educação (PME), que vai 
definir diretrizes e metas 
para a educação do mu-
nicípio nos próximos 10 
anos. O evento será às 
10h, no auditório da Se-
cretaria de Educação, que 
fica na Rua Itanhaém, 37, 
Jardim Russi.
As estratégias a serem 
adotadas pelo munícipio 
foram elaboradas a par-
tir de 20 reuniões, qua-
tro conferências, fórum 
virtual e seminários com 
especialistas, todos reali-
zados com a participação 
da sociedade civil, repre-
sentantes da educação de 
diversas cidades, autorida-
des, professores e outros 
interessados que colabora-
ram na construção do tex-
to que será apresentado.
Em cada meta, são apre-
sentadas as propostas do 
Plano Nacional de Educa-
ção e do Plano Estadual de 

mento para a população 
em situação de rua, que 
se encontra em condição 
de vulnerabilidade de-
corrente do uso de crack, 
álcool e outras drogas.
Como atividade preventiva, 
a equipe multidisciplinar 
da Secretaria de Saúde re-
alizará o teste rápido para 
diagnóstico de Hepatite 

Educação, e então a pro-
posta do Plano Municipal 
e as estratégias para o mu-
nicípio alcançar esta meta.
As 20 metas são nas se-
guintes categorias: Edu-
cação Infantil; Ensino 
Fundamental de 9 anos; 
Ensino Médio; Educa-
ção Especial Inclusiva; 
Alfabetização de Crian-
ças; Escolas e Matrícu-
las em Tempo Integral; 
Qualidade da Educação 
(IDEB); Escolaridade 
Média; Alfabetização e 
Analfabetismo Funcional 
de Jovens e Adultos; EJA 
Integrada à Educação Pro-
fissional; Educação Profis-
sional; Educação Superior; 
Titulação de Professores 
da Educação Superior; 
Pós-Graduação; Formação 
de Professores; Formação 
Continuada e Pós-Gra-
duação de Professores; 
Valorização dos Profissio-
nais de Educação; Plano 
de Carreira Docente; Ges-
tão Democrática; e Finan-
ciamento da Educação.
A criação do PME é ne-

B e C, Sífilis e HIV. Os 
atendimentos acontece-
rão nos locais onde a po-
pulação alvo se encontra.
A van percorrerá as 
ruas da cidade, de se-
gunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, com sete 
profissionais que da-
rão o atendimento à es-
tes moradores de rua.

cessária para o cumpri-
mento do art.º214 da 
Constituição Federal, 
que o torna decenal e obri-
gatório em todas as cida-
des do Brasil e o artigo 8º 
da Lei 13.005/2014, que 
determina que “os Esta-
dos, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão 
elaborar seus correspon-
dentes planos de educa-
ção ou adequar os planos 
já aprovados em lei, em 
consonância com as dire-
trizes, metas e estratégias 
previstas neste PME, no 
prazo de um ano contado 
da publicação desta Lei”.
Após esta apresentação 
para a sociedade e comu-
nidade escolar, o Plano 
Municipal de Educação 
será encaminhado para 
a Câmara Municipal.
S E R V I Ç O
Apresentação do Plano 
Municipal de Educação
Dia: 18/06/15 – quinta-feira
Horário: 10h
Local: Auditório da Secre-
taria de Educação - Rua Ita-
nhaém, 37 - Jardim Russi

Consultório na Rua começa 
a atender em Taubaté

Plano Municipal de Educação 
é apresentado em Taubaté
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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 semana começou com 
mais uma má notícia para 
a economia brasileira. Pela 
nona semana consecutiva, 
os analistas do mercado fi-
nanceiro fizeram a revisão 
para cima nas expectati-
vas para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). 
Ao rever a meta, o Banco 
Central que previa infla-
ção oficial 8,46%, agora 
trabalha com um índice 
de 8,79%. Para 2016, a es-
timativa continua 5,50%.
A informação é do boletim 
Focus, publicação semanal 
feita pelo BC com base em 
projeções de instituições 
financeiras para os princi-
pais indicadores da econo-
mia. O IPCA  é produzido 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Ele é o indicador 
oficial do governo para 
as metas inflacionárias e 
mede a variação do custo 
de vida das famílias com 
chefes assalariados e com 

rendimento mensal com-
preendido entre um e 40 
salários mínimos mensais.                                                                                                       
Segundo o Banco Central, 
a expectativa de mais in-
flação veio depois da di-
vulgação do IPCA pelo 
IBGE, na última semana. 
O índice em maio ficou 
acima da expectativa do 
mercado financeiro, que 
previa 0,55%. No mês 
passado, o IPCA ficou 
em 0,74%. A inflação 
acumulada em 12 meses 
chegou a 8,47%, a maior 
desde dezembro de 2003, 
quando registrou 9,3%
O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do 
BC tenta conter a alta 
dos preços, e pra isso 
tem elevado a taxa bá-
sica de juros, a Selic.
O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do BC 
elevou a Selic  no últi-
mo dia 3, pela sexta vez 
seguida para 13,75% ao 
ano. Com o reajuste, a 
Selic retornou ao nível de 

janeiro de 2009. Para as 
instituições financeiras, a 
Selic vai chegar ao final 
de 2015 em 14% ao ano.
Ao elevar o Selic, o BC 
contém o excesso de de-
manda que pressiona os 
preços, porque os juros 
mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a 
poupança. Quando reduz 
os juros básicos, o Co-
pom barateia o crédito e 
incentiva a produção e 
o consumo, mas alivia o 
controle sobre a inflação.
Por outro lado, reconhece 
o Banco Central que, em-
bora ajude no controle dos 
preços, o aumento da taxa 
Selic prejudica a econo-
mia, que atravessa um ano 
de recessão, com queda na 
produção e no consumo.
A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públi-
cos no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia 
(Selic) e serve como refe-
rência para as demais ta-
xas de juros da economia.

Previsão para a inflação sobe 
pela nona semana seguida 

e vai a 8,79%

Há alguns anos, a previsão 
do tempo era baseada ape-
nas na observação do tem-
po presente e na experiên-
cia dos profissionais para 
um local determinado, não 
ultrapassando um horizon-
te de três horas. Contudo, 
após o advento e popula-
rização dos computadores 
e supercomputadores, a 
principal ferramenta utili-
zada passou a ser os mode-
los numéricos de previsão.  
Segundo a meteorologista 
da Squitter Soluções em 
Monitoramento Ambien-
tal, Francine Sacco, as 
previsões são compostas 
por equações matemáticas 
bastante complexas que 
descrevem os processos 
físicos na atmosfera. “Elas 
são inicializadas com da-
dos coletados ao redor de 
todo o globo em horário 
padrão. A partir daí esti-
mam o comportamento 
das variáveis meteoroló-
gicas para as próximas 
horas, dias, semanas. Po-
rém, se os modelos par-
tem de uma condição ini-
cial medida ou observada, 
é necessária uma rede 
de estações coesa e bem 
ajustada, fato que não ob-
servamos no Brasil, pois 
nossa rede ainda é muito 
pequena em relação às dos 
países mais desenvolvi-
dos, como EUA”, afirma 
Francine.  A meteorolo-
gista explica ainda que 
se não inicializar bem os 
modelos, a capacidade de 
prever o tempo também 
não será das melhores. E 
isso justifica um dos prin-
cipais motivos pelos quais 
ainda são observados er-
ros frequentes de previsão 
do tempo.  Por outro lado, 

se os modelos numéricos 
têm dificuldade de prever 
o tempo, os profissionais 
bem treinados e expe-
rientes têm capacidade de 
ajustar tais previsões, ele-
vando os níveis de acerto 
para um grau elevado. “E 
aí, nesta situação, fica ex-
plícito que o homem ainda 
é melhor que a máquina, 
pois temos maior capaci-
dade de ajuste e de media-
ção das informações”, diz 
Francine.  Neste contex-
to, é importante analisar 
também a diferença entre 
previsões de modelos com 
resoluções distintas. Mo-
delos de escalas regionais 
tem capacidade de prever 
melhor o tempo para uma 
área mais restrita, mas tem 
a limitação de tempo, ou 
seja, preveem com maio-
res detalhes o tempo para 
o dado local, mas para um 
período de tempo menor, 
ao passo que modelos de 
resolução menor permitem 
previsões para intervalos 
de tempo maiores.  Ainda 
assim, quando é preciso 
prever o tempo para um in-
tervalo maior que 15 dias, 
é lançado mão de modelos 
climáticos de previsão e 
também da climatologia 
local, resultando em previ-
sões na forma de tendência 
e não muito específicas.  
No Brasil, a ciência Me-
teorologia ganha mais 
adeptos e simpatizantes 
a cada ano, porém ainda 
não se tem conhecimento 
básico das terminologias 
utilizada. Por exemplo, 
quando é informado que 
a temperatura no dia vai 
variar entre 15°C e 30°C, 
isso não quer dizer que a 
cada hora a temperatura 

pode variar neste intervalo 
e sim, que a temperatura 
mínima, que normalmente 
é medida entre a madru-
gada e o amanhecer, será 
de 15°C e que a máxima 
temperatura do dia, que é 
registrada geralmente en-
tre 14 e 16h00min, será de 
30°C.  “Temos ainda mui-
to que evoluir em termos 
de previsão, mas muito já 
crescemos como ciência 
também. Hoje temos capa-
cidade de prever o tempo 
com bom nível de acerto 
para 15 dias (previsão de 
longo prazo), 5 dias previ-
são de médio prazo, 24 ho-
ras curto prazo e entre 1h e 
30 minutos curtíssimo pra-
zo ou nowcasting, sendo 
esta última muito associa-
da a utilização de radares 
meteorológicos, que infe-
lizmente ainda são raros 
em nosso país”, finaliza 
a profissional.  Estas pre-
visões de nowcasting são 
utilizadas principalmente 
em sistemas de alerta de 
tempo severo, com intuito 
de acionar órgãos compe-
tentes na organização de 
respostas, além de serem 
utilizadas para verificar a 
ocorrência de tempesta-
des mais intensas como os 
tornados, microexplosões, 
entre outras.  Enfim, é pre-
ciso fazer um trabalho de 
conscientização para que 
seja melhorada a rede de 
estações e de radares no 
Brasil, e assim melhorar 
ainda mais a performance 
em previsões, mantendo 
a população mais protegi-
da.  Squitter Soluções em 
Monitoramento Ambiental  
A Squitter Soluções em 
Monitoramento Ambien-
tal é uma empresa 100% 
brasileira que atua no âm-
bito nacional no desenvol-
vimento e fabricação de 
equipamentos de monito-
ramento automático, prin-
cipalmente nas áreas de 
Meteorologia, Hidrologia e 
Agrometeorologia. Co-
nheça mais sobre a Squit-
ter Soluções em Moni-
toramento Ambiental 
acessando o sitehttp://
www.squi t te r.com.br.

Previsão do Tempo
erros e acertos

O Ministério das Cida-
des informou que o prazo 
para o uso obrigatório nos 
automóveis do extintor 
do tipo ABC será pror-
rogado por mais 90 dias. 
O último dia para os mo-
toristas se adequarem à 

norma seria 1º de julho.
Essa é a terceira vez 
que a exigência do 
novo extintor é adiada. 
A multa pela falta do ex-
tintor começaria em 1º 
de janeiro deste ano, 
mas o Denatran adiou 

para abril e, posterior-
mente, para 1º de julho.
Agora, o novo prazo será 
em outubro e circular sem 
o extintor do tipo ABC 
será infração grave, com 
multa de R$ 127,69 e 5 
pontos na carteira de ha-
bilitação. O equipamento 
deverá ser usado em auto-
móveis de passeio, utilitá-
rios, caminhonetes, cami-
nhão, trator, micro-ônibus, 
ônibus e triciclo automo-
tor de cabine fechada.
O extintor ABC substitui-
rá o modelo BC. O novo 
modelo apaga incêndios 
em materiais sólidos como 
pneus, estofamentos, ta-
petes e revestimentos

Prazo para uso obrigatório 
do extintor ABC é 

prorrogado novamente

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



página 3A GAzetA dos Municípios17 de junho de 2015

A partir desta segunda-
feira (15), 1.495.850 con-
tribuintes terão direito à 
restituição do primeiro 
lote do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2015 
(IRPF 2015). De acordo 
com a Receita Federal, os 
valores do primeiro lote 
de restituições estarão dis-
poníveis na rede bancária 
com correção de 1,9%, 
totalizando mais de R$ 
2,3 bilhões. Restituições 
dos exercícios de 2008 a 
2014 que foram retiradas 
da malha fina também se-
rão liberadas, o que ele-
va para R$ 2,4 bilhões o 
valor total de liberações. 
Contribuintes idosos, com 
doença grave ou deficiên-

Organizadores espe-
ram mais de 30  mil 
visitantes durante os 
quatro dias de evento
Neste final de semana, a 
população de Guaratingue-
tá e região terá mais uma 
opção de entretenimento.
Começa na quinta-feira 
(18) e vai até domingo 
(21) a Expoguará 2015, 
uma das mais famo-
sas festas agropecuárias 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba.
O evento acontece no cen-
tro de exposições do Sin-
dicato Rural, no bairro 
Engenheiro Neiva, e tem 
como objetivo promover 
e valorizar o empreen-
dedorismo no campo. A 
organização e promoção 
da feira comercial, indus-
trial e do agronegócio é 
da Associação Agrope-

A Prefeitura de São José 
dos Campos abre a partir 
desta semana as inscrições 
para um novo processo 
seletivo de estagiários.
Os interessados devem 
se inscrever exclusiva-
mente no site do Cen-
tro Integração Empre-
sa Escola-CIEE até as 
16h do dia 26 de junho.
São oferecidas 62 vagas 
para estudantes dos cursos 
de graduação nas áreas de 
Pedagogia, Administra-
ção, Direito (4º e 5º), Edu-
cação Física (a partir do 
5º semestre), Informática, 
Técnico de Administração 
e Técnico de Informática.
Por ano, a Prefeitura con-
trata de 1.500 a 2 mil es-
tagiários de nível técnico 
e superior para as várias 
secretarias municipais. 

cia física, que não tenham 
cometido erros ou omis-
sões na hora de enviar os 
dados, são a maioria no 
lote. As informações so-
bre o primeiro lote estão 
disponíveis na página da 
Receita na internet ou por 
meio do Receitafone 146. 
Por meio de aplicativo 
para tablets e smartpho-
nes com sistemas Android 
e iOS também é possí-
vel consultar o lote. Vale 
lembrar que a restituição 
ficará disponível durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la 
por meio do Formulário 
Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restitui-

cuária de Guaratinguetá,.
A Expoguará 2015 traz 
em sua programação as 
famosas exposição de 
animais, leilões, torneio 
leiteiro, provas de laço, 
palestras técnicas, de-
bates, concurso de mú-
sica sertaneja e shows 
musicais. A feira ocupa 
um espaço de aproxima-
damente seis mil metros 
quadrados e seus organi-
zadores esperam mais de 
30  mil visitantes durante 
os quatro dias de evento.
Gado Girolando - Entre 
os destaques está a ex-
posição interestadual de 
gado girolando, com a 
participação de mais de 
250 animais. Além disso, 
os criadores também po-
derão participar do tradi-
cional Torneio Leiteiro e 
do 3ºLeilão 1000L Serra-

O estágio tem sido a pri-
meira oportunidade do 
contato dos jovens com 
o trabalho nas respecti-
vas áreas de formação.
Para participar do processo 
seletivo, o candidato deve-
rá ter idade mínima de 16 
anos, residir em São José 
dos Campos, estar regular-
mente matriculado no ano 
letivo de 2015, possuir 
cadastro no CIEE e não 
ter estagiado na Prefeitura 
pelo período de dois anos.
Os aprovados recebe-
rão bolsa-auxílio de R$ 
493,56 para 4 horas e R$ 
744,96 para 6 horas, para 
as funções de nível supe-
rior, e de R$ 344,81 para 
4 horas e R$ 517,22 para 
6 horas, para as funções 
de nível médio, vale-
transporte e vale-refeição.

ção, ou diretamente no e-
CAC, no serviço Extra-
to do Processamento da 
DIRPF, na página da Re-
ceita Federal na internet. 
De acordo com a Receita, 
se o valor não creditado, o 
contribuinte poderá con-
tatar pessoalmente qual-
quer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento por 
meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800 729 
0001 (demais localidades) 
e 0800 729 0088 (telefo-
ne especial exclusivo para 
pessoas com deficiência 
auditiva), para agendar o 
crédito em conta-corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

mar, de matrizes leiteiras.
Mangalarga - Vale a 
pena também visitar 
a exposição de cava-
los da raça mangalarga,
e as competições de equi-
nos, laço, alem da feira 
da barganha de traias e 
animais onde o desta-
que é o shopping de re-
produtores e novilhas, 
das raças girolando, 
gir leiteiro e holandês. 
Sebrae- A Expoguará 2015 
vai contar com diversas ca-
pacitações e palestras gra-
tuitas com especialistas do 
Sebrae, que abordarão te-
mas como legislação, meio 
ambiente, novas tecnolo-
gias, mercado consumi-
dor e eficiência produtiva.
A expectativa é que a 
Expoguará 2015 mo-
vimente mais de R$ 
500 mil em negócios.

A prova será realizada no 
5 de julho, às 9h. O can-
didato deve verificar o lo-
cal da prova a partir de 1º 
de julho no site do CIEE.
Veja as vagas:
A d m i n i s t r a ç ã o 
de Empresas (20)
Administração de Em-
presas - São Fran-
cisco Xavier (1)
Direito (5)
Educação Física (2)
Informática (10)
Informática - São 
Francisco Xavier (1)
Pedagogia região Centro (5)
Pedagogia região sul (5)
Pedagogia região norte (5)
Pedagogia região leste (5)
Pedagogia - São Fran-
cisco Xavier (1)
Técnico de Ad-
ministração (1)
Técnico de Informática (1)

Receita libera primeiro lote da 
restituição do IRPF 2015

Associação Agropecuária 
de Guaratinguetá promove 

Expoguará 2015
Prefeitura de São José abre

 inscrição para 62 vagas de estágio

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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°024/2015 - Edital Nº032/2015 – Proc. Adm. N°104/2015. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de Carnes e Almondegas Congeladas. Data da realização: 29/06/2015 às 
09:30 hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de 
Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°040/2015 - Edital Nº050/2015 – Proc. Adm. N°186/2015. Objeto: Registro 
de Preços para contratação de empresa para prestação de serviço de show pirotécnico com material 
incluso e fornecimento de fogos de artifício. Data da realização: 29/06/2015 às 14:30 hs. início do 
credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Cen-
tro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°040/2015 - Edital Nº050/2015 – Proc. Adm. N°186/2015. Objeto: Registro 
de Preços para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos controlados. Data da 
realização: 30/06/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Mu-
nicipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá 
ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°044/2015 - Edital Nº054/2015 – Proc. Adm. N°209/2015. Objeto: Registro 
de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar I. Data da realiza-
ção: 01/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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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 Infanta-
ria Leve (Aeromóvel) com 
sede em Caçapava, pro-
move de hoje até a próxi-
ma quinta-feira uma pro-
gramação alusiva ao 20º 
aniversário da transfor-
mação em Brigada Aero-
móvel.  O evento teve sua 
abertura na manhã e hoje 
com exposição militar na 
Praça da Bandeira, centro 
de Caçapava. A exposição 
tem seu encerramento às 
18h00 e segue até amanhã. 
Também amanhã, está 
programada uma apre-
sentação da Banda Regi-
mental da 12ª Brigada, no 
espaço do Grêmio Nestlê. 
No dia 18, a programação 
prevê formatura dos mi-
litares às 19h00 no Forte 
Ipiranga. Atualmente, a 
12ª Brigada de Infantaria 
Leve (Aeromóvel) tem no 
comando o General de Bri-
gada Rolemberg Ferreira 
da Cunha. Origem da 12ª 
Brigada A 12ª Brigada de 
Infantaria Leve (Aeromó-
vel) tem suas origens na 5ª 
Brigada Estratégica, cria-
da pelo Decreto nº 7.054, 
de 06 de agosto de 1908, 
inicialmente com sede  

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 

na cidade de Aquidaua-
na-MS. Por força do De-
creto nº 13.916, de 11 de 
dezembro de 1919, foi es-
tabelecido em Caçapava o 
Quartel General da 4ª Bri-
gada de Infantaria.  Com a 
nova organização do Exér-
cito, criou-se a Infantaria 
Divisionária/2, com sede 
em Caçapava-SP, pelo De-
creto nº 556, de 12 de ju-
lho de 1938. Essa unidade 
militar  foi transferida para 
Lorena após nova reor-
ganização e mudanças de 
estrutura organizacional. 
Em 7 de fevereiro de 1972, 
a 2ª Divisão de Exérci-
to determina a criação da 
12ª Brigada de Infantaria. 
Mais tarde, no dia 18 de 
dezembro de 1985, pelo 
Decreto Presidencial nº 
92.170, a 12ª Brigada de 
Infantaria teve seu nome 
alterado para 12ª Brigada 
de Infantaria Motoriza-
da. Uma década depois, 
a 12ª Brigada de Infan-
taria foi transformada na 
12ª Brigada de Infantaria 
Leve (Aeromóvel), nova 
modalidade da Infantaria 
brasileira. A organização 
militar manteve sua sede 

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.

na cidade de Caçapava 
em obediência ao Decre-
to Presidencial publica-
do 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.

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

Quintino bento e a orques-
tra do erê, da cidade de 
tremembé, gravaram o cd 
“ o sopro do espírito san-
to” na capital do estado, 
e agora farão 07 espetá-
culos de lançamento pelo 
vale do paraíba apoiadois 
pela secretaria de cultura 
do estado de são paulo.
O cd traz canções da cul-
tura tradicional paulista 
adpatados ao formato or-
questral. O maestro ser-
guei eleazar de carvalho 
participou da finalização 

do cd, e , assume a direção 
artística da orquestra para 
os espetáculos de lança-
mento, o maestro carrega 
o dna musical herdado de 
seu pai o grande maestro 
brasileiro eleazar de car-
valho. Serão realizados 
ensaios e aulas “ masters” 
viusando o aperfeiçoamen-
to musical da orquestra.
Neste domingo dia 14/06 
o maestro estará na casa 
de cultura prof. Quintino 
jr, na av. Audrá 284- tre-
membé para realizar o pri-

meiro ensaio preparatório 
a partir das 09hs 00mins.
Aguardamos a divulga-
ção e possóvel cobertura 
da presença do maestro 
aqui no vale do paraíba. 
Contatos e informações: 
12 - 3674 2502- casa de 
cultura prof. Quintino jr. 
Contato: fatima or-
tiz  (12) 99228-9953
(12)  3674 2502 Www.
Escoladecongo.Com.Br
Facebook/escoladecongo
Av: audra, n.º 284-cen-
t r o - t r e m e m b é / s p

Maestro Serguei Eleazar de 
Carvalho Assume Direção
Artística Orquestra Do Erê

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Tu-
rística de Tremembé,
convida população para 
audiência pública so-
bre mudanças na lei 
de uso, parcelamen-
to e ocupação de solo.
Local: Câmara Mu-
nicipal de Tremembé
Data: 18 de Junho de 2015
Horário: 19h
Contamos com sua 

honrosa presença!
Anexo 01 LPUOS 
(Declaração de Pon-
to de Referência)
Anexo 02 LPUOS (Ter-
mo de Anuência dos 
moradores vizinhos)
Mapa 01
Mapa 02
Proposta LPUOS 
Tremembé (06.15)
Quadro nº 01 LPU-
OS (Classificação das 

vias de circulação)
Quadro nº 02 LPUOS 
(Parâmetros Urbanísiti-
cos para as Zonas de Uso)
Quadro nº 03 LPU-
OS (Penalidades)
Quadro nº 04 LPUOS 
(Classificação dos usos, 
repercussões negativas e 
medidas mitigadoras das 
respercussões negativas)
Quadro nº 05 LPUOS 
(Localização dos usos)

Prefeitura  de Tremembé 
convida população para 

audiência pública

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


