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Carreta itinerante do pro-
jeto Boa Energia nas Es-
colas leva informações 
sobre eficiência energé-
tica de forma lúdica. Du-
rante as férias escolares, 
o caminhão itinerante do 
Boa Energia nas Escolas, 
projeto da EDP, distri-
buidora de energia elétri-
ca do Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
ultrapassa os limites es-
colares e chega aos espa-
ços públicos das cidades 
de Monteiro Lobato (18 e 
19/07) e Santa Branca (24 
a 26/07), para promover 
a conscientização sobre o 
uso inteligente da energia 
elétrica. A unidade móvel 
do projeto estará aberta ao 
público e a expectativa é a 
de atrair o maior número 
de visitação e disseminar 
a todos que forem conferir 

as comemorações do “Ar-
raiá do Jeca” (Monteiro 
Lobato) e do aniversário 
de Santa Branca, os con-
ceitos do consumo cons-
ciente de energia elétrica. 
Na ocasião, os visitantes 
poderão vivenciar expe-
riências sobre os diversos 
tipos de energia, refor-
çando a importância da 
utilização consciente dos 
recursos naturais. Custo-
mizado e adaptado para 
ser uma unidade móvel de 
ensino, o caminhão é equi-
pado com uma maquete 
interativa que simula o 
consumo de uma residên-
cia, uma bicicleta gerado-
ra de energia, além de ou-
tros experimentos lúdicos 
sobre energia elétrica. A 
carreta também conta com 
uma equipe de monitores 
devidamente treinada para 

transmitir as informações. 
Este laboratório itineran-
te faz parte do programa 
Boa Energia nas Escolas 
que, durante o período 
escolar, leva capacitação 
sobre eficiência energética 
e inovação a professores e 
alunos de escolas munici-
pais. No primeiro semestre 
de 2015, a carreta percor-
reu cinco municípios da 
área de concessão da EDP 
em São Paulo, com visi-
tação em 69 escolas. Ao 
todo, foram capacitados 
cerca de mil professores 
e mais de 18 mil alunos 
participaram das ativida-
des do projeto. Serviço:
Carreta itinerante do 
Boa Energia em espa-
ços públicos de Mon-
teiro Lobato, durante a 
Festa “Arraiá do Jeca”
D a t a / H o r á r i o : 
17/07, das 13h às 18h
18/07, das 16h às 22h
19/07, das 15h às 22h
L o c a l : 
Praça Comendador Frei-
re (Praça do Coreto) 
– Centro O evento pro-
movido pela Prefeitura 
Municipal de Montei-
ro Lobato, por meio das 
Secretarias de Educa-
ção, Cultura e Turismo.

EDP promove atividades 
educativas durante as

férias em Monteiro Lobato

No próximo domingo (26) 
será realizada em Pinda-
monhangaba mais uma 
edição da Corrida Pinda, 
uma das mais famosas  
competiões pedestres do 
interior do estado e que 
faz parte dos festejos de 
aniversário da cidade. Se-
gundo os organizadores, 
todas as pessoas que se 
inscreveram na Corrida 
Pinda devem fazer a reti-
rada dos kits neste final de 
semana. De acordo coma 
organização do evento, o 

Começa a ser pago nesta 
semana o abono salarial do 
PIS/Pasep 2015/2016 para 
quem não é correntista da 
Caixa Econômica Federal 
ou do Banco do Brasil. Po-
dem sacar o benefício os 
trabalhadores aniversa-
riantes de julho ou que 
possuem inscrição final 0 
no Pasep. O valor do sa-
lário mínimo atual é de 
R$ 788. Têm direito ao 
benefício trabalhadores e 
funcionários públicos que 
tenham exercido funções 
com carteira assinada pelo 

Um novo ponto de fisca-
lização de velocidade na 
Rodovia Amador Bueno 
da Veiga (Pinda/Taubaté) 
será instalado em Pinda-
monhangaba. O Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER) informou 
nesta semana  que foi pu-

Organização da Corrida 
Pinda 2015 entrega kits 

no fim de semana

Trabalhadores que
fazem aniversário

em julho já
podem sacar abono

DER comunica novo
ponto de fiscalização
eletrônica em Pinda

kit não será entregue no 
dia da prova. A entrega 
será tna sexta-feira, das 
15 às 20 horas, e no sába-
do, das 9 às 17 horas, no 
ginásio de esporte s Juca 
Moreira, localizado na re-
gião central. É necessário 
apresentar o RG e levar 
o comprovante de inscri-
ção, enviado por e-mail. 
O chip de cronometragem, 
fornecido para as corridas 
de 4 km e 10Km serão 
emprestados e devem ser 
devolvidos. Importante 

menos 30 dias e com remu-
neração média em 2014 de 
até dois salários mínimos 
(R$ 1.448). Além disso, o 
beneficiário tem que estar 
cadastrado há cinco anos 
no Programa de Integração 
Social (PIS) como fun-
cionário de empresa pri-
vada, ou no Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep) como servidor públi-
co. O dinheiro liberado 
nesta semana está dispo-
nível para trabalhadores 
inscritos no PIS, que de-

blicada no Diário Oficial 
de hoje a homologação de 
um novo local  na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga/ 
Vereador Abel Fabricio 
Dias (SP-062), para a ins-
talação de um equipamento 
que vai monitorar a veloci-
dade na rodovia Segundo 

esclarecer que estão esgo-
tadas as inscrições para to-
das as categorias. Os par-
ticipantes inscritos terão 
à disposição sanitários e 
guarda-volumes na região 
da largada e chegada. Não 
é recomendado deixar ob-
jetos de valor guarda-vo-
lumes tais como: relógios, 
roupas ou acessórios de 
alto valor, equipamentos 
eletrônicos, entre outros. 
Início - As largadas serão 
na Praça Padre João Faria 
Fialho, largo do quartel, 
a partir das 9 horas. Os 
inscritos deverão utilizar 
a camiseta e a numeração 
no peito. A classificação 
dos atletas nas provas de 4 
km e 10 km será definida 
conforme o tempo e or-
dem de chegada. Nas ca-
tegorias pré-mirim, mirim 
e infantil haverá apenas 
classificação para os três 
primeiros de cada prova. 
Os resultados serão pu-
blicados no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br. 

verão retirar nas agên-
cias da Caixa. Quem tem 
o Cartão Cidadão com 
senha cadastrada pode-
rá sacar diretamente em 
caixas de autoatendimen-
to, casas lotéricas, ou pos-
tos do Caixa Aqui. Quanto 
aos correntistas, o dinhei-
ro do benefício é credi-
tado em conta corrente. 
Por decisão do Conselho 
Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat), 
com orientação do Minis-
tério da Fazenda, o abo-
no salarial será pago em 
duas vezes: em 2015 para 
os nascidos entre de julho 
e dezembro, e em 2016 
para quem nasceu entre 
janeiro e março de 2016.  
Segundo o Ministério da 
Fazenda, a decisão segue 
como parte do plano de 
ajuste fiscal. O governo 
pretende com essa medida 
obter neste ano uma eco-
nomia de R$ 10 bilhões. 

o DER, a fiscalização no 
local terá inicio a partir da 
0h desta sexta-feira, 24. 
É importante ressaltar que 
a via encontra-se devi-
damente sinalizada, com 
placas indicando o limi-
te de velocidade e a fis-
calização eletrônica no 
trecho. O equipamento 
foi homologado confor-
me a Resolução 396, de 
13/12/2011,do Conselho 
Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), e Porta-
ria SUP/DER-039 de 
18/06/03, e está devi-
damente aprovado e re-
gistrado no Instituto de 
Metrologia, Normali-
zação e Qualidade In-
dustrial (INMETRO).
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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

C O N V I T E
O Conselho Municipal 
de Assistência Social e a 
Prefeitura Municipal de 
Redenção da Serra convi-
dam a todos os munícipes 
para participar da Confe-
rência Municipal de As-
sistência Social, que terá 
como tema “CONSOLI-
DAR O SUAS DE VEZ 

RUMO A 2026”, a ser re-
alizada no dia 24 de julho 
de 2015, das 8h às 13h, 
no Salão Paroquial Lica, 
Rua Lírio da Serra – Cen-
tro (em frente à Praça 
da Matriz) no município 
de Natividade da Serra/
SP, com a programação 
abaixo. Desde já, agra-
decemos sua presença.  

8h-9h: Credenciamento
9h-9h30: Mesa de abertura
9h30-9h45: Leitura e 
aprovação do regimento
9h45-10h45: Palestra
10h45-11h: Intervalo
11h-12h: Grupos temáticos
12h-13h: Plenária final
Atenciosamente, Mônica 
Aparecida Portela Peixoto
Presidente do CMAS

Conferência da Assistência 
Social em Redenção
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Programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e desconto dimi-
nui conforme o número 
de parcelas Desde a úl-
tima segunda-feira (20), 
proprietários de imóveis 
em Ubatuba com IPTU 
(Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial e Urbana) 
em atraso já podem pa-
gar suas dívidas à vista, 
sem a cobrança de juros 
e multas.  O Programa de 
Parcelamento Incentiva-
do (PPI) instituído pela 
Lei no. 3855, de 17 de 
julho de 2015, concede 
uma redução escalona-
da de multas e juros para 
contribuintes em dívida.  
Por exemplo, se o paga-
mento for feito à vista, não 
haverá juros e multas. Se 
for parcelado em até seis 
vezes, o desconto será de 
90%.  O desconto dimi-

A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) abre 
as inscrições de 25 de ju-
lho a 8 de agosto, das 14 
às 18h, no auditório do 
Sedes, para novos inte-
grantes da fanfarra. Para 
se inscrever, o interessado 

nui conforme o número de 
parcelas sendo o máximo 
de 18, que dá direito a um 
desconto de 50% dos juros 
e multas (confira a tabela). 
O programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e se estende a dife-
rentes tributos municipais, 
como o IPTU e o ISS – Im-
posto sobre Serviços.  Ele 
vale também para contri-
buintes que já têm acordo 
com a prefeitura: é possí-
vel nova negociação com 
os mesmos parcelamentos 
e descontos oferecidos 
pelo PPI. O PPI integra 
uma iniciativa maior, que 
é a atualização da Planta 
Genérica de Valores dos 
terrenos na cidade.  “Nos-
so objetivo é facilitar ao 
máximo o pagamento dos 
débitos pelos contribuin-
tes, aumentar nossa arreca-
dação e ampliar os investi-

deve ter de 12 a 18 anos 
e apresentar o documento 
de identidade com foto. 
No caso de menor de ida-
de deve ir acompanha-
do pelos pais ou respon-
sável. No sábado, 1º de 
agosto, não haverá inscri-

mentos na cidade”, explica 
o prefeito Mauricio.   Para 
negociar as dívidas, os 
contribuintes devem com-
parecer das 8 às 16 horas, 
na Central de Atendimen-
to da Dívida Ativa, na 
Av Maria Alves, no 850, 
centro de Ubatuba – SP, 
ou entrar em contato pelo 
telefone (12) 3834-4430.  
É necessário trazer os se-
guintes documentos: Cé-
dula de identidade (RG) 
ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou do-
cumento expedido por ór-
gãos ou entidade de clas-
se; Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ); comprovante 
atualizado de endereço.
Também é possível ade-
rir ao programa pelo site 
www.ubatuba.sp.gov.br/
servico, sem a necessidade 
de comparecimento físico.

ção. Na data, a Famuta, 
que é a atual campeã 
mundial e europeia, além 
de ter conquistado mais 
de 146 títulos em sua 
história, se apresenta 
em show aberto às 16h, 
no Estádio Joaquinzão.

Acordo para desconto no 
pagamento de impostos 

atrasados já está
disponível em Ubatuba

Famuta abre inscrições 
para novos integrantes


