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A Rua Manoel Iná-
cio de Carvalho, no 
Bairro do Caracol,
recebeu um calçamento 
com pedras intertravadas; 
a obra trouxe mais quali-
dade de vida aos morado-
res da comunidade local, 
e atendeu uma antiga rei-
vindicação dos munícipes.
Segundo a moradora Ge-
nésia Jesus de Arruda, a 
rua ficou mais valorizada, 

após a conclusão do ser-
viço. “Ficou bem melhor, 
pois nós sofríamos bas-
tante com a estrada de 
terra, principalmente 
quando chovia era muito 
transtorno; agora, temos 
um ambiente mais limpo 
e agradável”, comenta.
Para a moradora Roseli 
Custódio, houve outros 
benefícios. “Uma das 
principais melhorias ge-

radas pelo calçamento é 
que não vamos mais ver 
a água das chuvas en-
trarem em nossas casas, 
pois, com a colocação 
das guias este problema 
foi solucionado”, afir-
ma. O calçamento da 
Rua Manoel Inácio de 
Carvalho foi executado 
com recursos próprios e 
concluído pela Direto-
ria Municipal de Obras. 

 Moradores elogiam 
calçamento instalado e

m rua do Bairro do 
Caracol em Paraibuna 

Estão abertas as inscrições 
para o tradicional festival 
de música sertaneja, inte-
grante da programação de 

aniversário de 310 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba. Neste ano, 

evento será realizado nos 
dias 31 de julho e 7 de 
agosto, no Recinto São 
Vito, em Moreira César.
As inscrições podem ser 
feitas no Departamento 
de Cultura da Prefeitu-
ra, na secretaria do Re-
cinto São Vito ou pelos 
sites eventioz.com.br/
festivalsertanejo e www.
pindamonhangaba.sp.gov.br
Mais informações poderão 
ser obtidas no Departamen-
to de Cultura, telefones 
3642-1080 ou 3643-2690. 

Inscrições abertas para XIV 
Festival de Interpretação de 
Música Sertaneja em Pinda

Caraguá promove a 7ª 
Conferência Municipal de 
Saúde entre os dias 26 e 
27/6/2015. No sábado (27), 
serão lidas as propostas 
votadas que serão enca-
minhadas à Conferên-
cia Regional de Saúde 
que acontece nos dias 6 
e 7/7/2015 em Taubaté. 
Participam da conferên-
cia os delegados eleitos 
nas pré-conferências.
A secretaria de Saúde rea-
lizou 15 pré-conferências 
com a população e 138 

proposituras foram suge-
ridas de 25/5 a 12/6/2015 
com o objetivo de levantar 
propostas que serão dis-
cutidas durante o evento.
De acordo com a se-
cretaria de Saúde, 
211 pessoas compare-
ceram aos encontros. 
As referidas propostas 
estão com a equipe de 
relatoria que se encar-
regará de editá-las para 
compor o relatório  fi-
nal para apresentar na 
Conferência Municipal.

As pré-conferências ocor-
reram em bairros da re-
gião Norte e Central, 
com a participação de duas 
entidades sociais: Asso-
ciação de Combate ao 
Câncer de Caraguá e Mo-
vimento Negro Zambô.
Foram  eleitos 40 de-
legados para represen-
tar os usuários do SUS; 
além de delegados natos, 
compostos por conse-
lheiros municipais de 
saúde e conselheiros 
gestores de unidade. 

7ª Conferência Municipal de 
Saúde em Caraguatatuba

Vai começar a maior festa do 
esporte amador da região. 
A partir do dia 11 de ju-
lho, Taubaté promove,  
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
a realiza no próximo 
dia 1º, a abertura oficial 
dos 59º Jogos Regio-
nais do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira.
A festa de abertura será 
na Avenida do Povo no 
próximo deia 1º de julho, 
a partir das 19 horas com 
programação de várias 
solenidades e desfile de 
delegações. Para a ceri-
mônia, Taubaté irá contar 

com cerca de 400 atletas, 
os mesmos que represen-
tarão a cidade durante 
a competição. Serão 15 
atletas de cada uma dele-
gação das 41 cidades que 
irão participar dos jogos..
A 59ª edição dos Jogos Re-
gionais deverá  trazer para 
a cidade cerca de 6.000 
atletas irão disputar mais 
de 20 modalidades em 27 
locais de competições.
Os esportistas ficarão aco-
modados em 42 escolas que 
servirão de alojamentos. 
O evento ainda contará 
com cerca de 100 volun-
tários selecionados pelo 
PROVE (Programa de Vo-

luntários do Esporte) que 
irão auxiliar na organiza-
ção nos 11 dias dos jogos.
Programação dos Jo-
gos - Dentro de 3 dias, 
de acordo com ao comitê 
organizador, será divul-
gada a programação  ge-
ral, como tabelas, classi-
ficação, datas, horários, 
alojamentos e locais de 
competições será divul-
gada de três em três dias 
pela Secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo, 
organizadora do even-
to, no site oficial dos Jo-
gos Regionais: taubate.
sp.gov.br/jogosregionais. 

Taubaté prepara festa 
de abertura dos 59º 

Jogos Regionais

O Banco Central (BC) 
divulgou nesta semana o 
Relatório Trimestral de 
Inflação, que prevê maior 
retração da economia este 
ano. O Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos, deve apresentar 
queda de 1,1%, a previ-
são anterior era de 0,5%.
Um dos setores que deverá 
ter maior recuo é o da in-
dustria, passando de 2,3% 
para 3%. O BC destaca 
os impactos das reduções 

projetadas para a indús-
tria de transformação, de 
3,4% para 6%, e para a 
produção e distribuição 
de eletricidade, água e 
gás, de 1,4% para 5,6%. 
De acordo com o relató-
rio, esse cenário reflete 
aumento da participação 
de termoelétricas na ofer-
ta de energia (mais cara) e 
de redução do consumo de 
água no primeiro trimestre 
do ano. O setor de serviços 
passou de crescimento de 
0,1% para queda de 0,8%.

A projeção para o consu-
mo das famílias passou 
de expansão de 0,2% para 
queda 0,5%. Segundo 
o BC, essa revisão está 
“em linha com a piora no 
mercado de trabalho e a 
manutenção da confian-
ça do consumidor em pa-
tamares historicamente 
reduzidos”. Também foi 
alterada a estimativa de 
consumo do governo, que 
passou de crescimento de 
0,3% para queda de 1,6%.
Para as exportações, hou-
ve aumento de 3,1% para 
5,5% de crescimento, em 
relação à estimativa an-
terior. No caso das im-
portações, a estimativa é 
queda de 6%, refletindo os 
efeitos de redução do con-
sumo e da alta do dólar.
O BC também infor-
mou que sua estimativa 
de inflação para o ano 
de 2016 fechado ficou 
praticamente estável.

Economia deve ter 
queda de 1,1% este ano 

segundo relatório do 
Banco Central
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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

Uma pesquisa da Federa-
ção das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) 
mostra que a indústria de 
transformação vai cortar 
neste ano 32,7% de seu 
investimento total em re-
lação a 2014. O recuo re-
presenta R$ 53,3 bilhões 
a menos em máquinas, 
equipamentos e instala-
ções, gestão, inovação e 
pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D). O valor 
despenca de R$ 163 bi-
lhões no ano passado para 
R$ 109,7 bilhões em 2015.
Em relação ao faturamen-
to das empresas, o inves-
timento total diminui de 
6,9% para 4,8%. O presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, 
lamenta a diminuição do 
investimento da indústria, 
de 3% para 2% do PIB, em 
razão do desempenho ruim 
de todos os seus setores.
“Quando há falta de de-
manda, falta de perspecti-
va e há insegurança, com 
a ameaça de mais impos-
tos, e a indústria já sente 
falta de competitividade, 
o resultado disso é travar 
os investimentos”, afirma 
Skaf. “E travando inves-
timentos, não há geração 
de empregos. O país inter-
rompe o círculo virtuoso 
e entra no círculo vicioso 
de menos demanda, me-
nos investimento, menos 
emprego – tudo aquilo 
que não serve ao Brasil.”
Conforme o levantamento, 
feito pelo Departamen-
to de Competitividade e 
Tecnologia da Fiesp, mais 
do que dobra a propor-
ção das empresas indus-
triais que não farão in-
vestimento nenhum – de 

19,4% no ano passado 
para 44,4% neste ano.
O grosso da queda se con-
centra nos investimentos 
em máquinas, equipa-
mentos e instalações, com 
R$ 41,5 bilhões (38%) 
a menos, indicando que 
a indústria não pretende 
aumentar sua capacidade 
de produção neste ano. 
Os empresários estão na 
defensiva, como costuma 
acontecer em períodos 
de recessão ou de baixo 
crescimento econômico. A 
preocupação com o baixo 
crescimento atinge 50% 
das empresas, nível recor-
de desde a primeira edição 
do levantamento, em 2009.
Nos investimentos em ges-
tão, o corte deve ser de R$ 
3,8 bilhões (23,7%). Ino-
vação perde 18% em re-
lação a 2014, ficando com 
R$ 3,8 bilhões a menos. 
P&D tem redução de 25% 
(recuo de R$ 4,1 bilhões).
Para a indústria, a carga 
tributária continua a ser o 
maior obstáculo ao inves-
timento. A razão é aponta-
da por 62% dos entrevis-
tados. “O governo precisa 
esquecer esse negócio de 
aumentar impostos”, diz o 
presidente da Fiesp. “Ele 
precisa reduzir suas des-
pesas, se possível reduzir 
os impostos, aumentan-
do a competitividade dos 
setores produtivos bra-
sileiros, e reduzir juros. 
É isso que tem que fazer. 
É justamente o contrá-
rio do que está fazendo.”
A pesquisa reflete a análise 
de Skaf. A maioria (59%) 
dos empresários entre-
vistados considera que a 
diminuição da carga tri-

butária contribuiria para a 
retomada dos investimen-
tos. E 42% (em questio-
nário que permite respos-
ta múltipla) acham que o 
aumento da taxa de cres-
cimento da economia esti-
mularia os investimentos.
“Lamentavelmente, o pior 
desta situação, deste cír-
culo vicioso de menos 
demanda, menos confian-
ça, menos investimento, é 
menos emprego. Não há 
nada que seja pior para o 
país do que o desemprego. 
O governo, aumentando 
juros e aumentando im-
postos, está realimentan-
do ou alimentando o de-
semprego”, conclui Skaf.
Pequenas cortam mais
A análise pelo porte da 
empresa mostra que 
as pequenas vão cortar 
mais, em termos relati-
vos. Entre elas, a redu-
ção do investimento total 
será de 42,8%. As mé-
dias devem cortar 38,8%, 
e as grandes, 29,3%.
A pesquisa de campo foi 
realizada com 1.205 em-
presas no Estado de São 
Paulo entre 9 de março e 
15 de maio de 2015, en-
volvendo toda a indústria 
de transformação, exce-
to fabricação de coque 
e produtos derivados do 
petróleo. Foram ouvidas 
501 empresas pequenas, 
433 médias e 271 gran-
des. Para permitir a aná-
lise nacional, os resulta-
dos da Pesquisa Fiesp de 
Intenção de Investimento 
2015 foram expandidos 
segundo a Pesquisa In-
dustrial Anual do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (PIA/IBGE).

Indústria corta 32,7% 
e investe R$ 53 bilhões a 

menos em 2015

No último mês, o governo 
federal anunciou a prorro-
gação pelo prazo de mais 
um ano o período para ins-
crição de propriedades ru-
rais no Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR),
 devido ao baixo número de 
cadastrados – pouco mais 
da metade, em todo o país. 
Os proprietários rurais de 
Pindamonhangaba que 
ainda não fizeram o CAR 
podem procurar o Depar-
tamento de Agricultura da 
Prefeitura para orientação.
O registro no Cadas-
tro Ambiental Rural 
(CAR), criado pela lei 
do Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), 
é obrigatório para to-
dos os imóveis rurais 
do país. No sistema, 
os proprietários de-
vem declarar as infor-
mações ambientais de 
suas propriedades rurais.
Com os dados obtidos por 
meio do CAR, que é um 
registro público eletrônico 
de âmbito nacional, o go-
verno pretende controlar, 

monitorar e fazer o plane-
jamento ambiental e eco-
nômico das áreas rurais, 
além de usar as informa-
ções para auxiliar no com-
bate ao desmatamento.
Para fazer o ca-
dastro no CAR,
não é necessário ser téc-
nico na área. O processo 
pode ser realizado ou mes-
mo iniciado no computa-
dor pessoal, já que o pro-
grama é auto-explicativo.
O diretor do Departamen-
to de Agricultura de Pinda 
lembra que, se o produtor 
procurar a Prefeitura para 
orientação, é necessá-
rio levar o maior número 
possível de documentos e 
informações sobre a ter-
ra, como mapa, contrato 
de compra e venda, entre 
outros. Ele também aler-
tou para que os produto-
res não deixem para fazer 
o cadastro na última hora, 
já que o sistema do CAR 
é online e pode congestio-
nar, atrasando ou mesmo 
inviabilizando o cadas-
tro no prazo estabeleci-

do pelo governo federal.
No Estado de São Pau-
lo, mais de 50% das 
propriedades já foram 
cadastradas. Em Pinda-
monhangaba, o Depar-
tamento de Agricultura 
também estima que 50% 
das propriedades rurais 
tenham realizado o CAR.
Passo a passo
Para se inscrever, o pro-
dutor rural deve entrar no 
site do Cadastro Ambien-
tal Rural (http://www.car.
gov.br/), selecionar o esta-
do em que está localizada 
a propriedade, e baixar o 
módulo de cadastro. De-
pois de preencher as in-
formações e salvá-las, o 
programa criará um ar-
quivo com a extensão 
“.CAR”, que deve ser ar-
mazenado no computador.
O envio desse arquivo deve 
ser realizado pelo mesmo 
site, na área “Enviar/Reti-
ficar”. Para encerrar o pro-
cesso, o site apresentará 
uma mensagem para con-
firmar o envio. Também 
deve ser disponibilizado 
um recibo para o produtor.
Também no site do CAR é 
possível consultar a situa-
ção do imóvel, que pode ser 
“ativa”, quando o governo 
constatar a regularidade 
das informações, “pen-
dente”, quando houver in-
correções na declaração, 
ou “cancelada”, quando 
as informações declara-
das forem falsas ou pra-
zos não forem cumpridos.

Prefeitura de Pinda auxilia 
produtores para cadastro 

ambiental rural

Faltando poucos dias 
para o início dos Jogos 
Regionais de Taubaté, o 
time taubateano de gi-
nástica artística conquis-
tou no último sábado, 
20, o 3º lugar por equi-
pes na 2ª etapa do Troféu 
Destaque da modalidade, 

em Hortolândia, interior 
do Estado de São Paulo.
Entre os destaques, 
a ginasta Stephany Dos 
Santos ganhou quatro me-
dalhas de bronze no salto, 
barras paralelas, in-
dividual geral e um 
3º lugar por equipes.

Giovanna Dyonisio, 
Isabela Oliveira, 
Kerolyn Ferreira e 
Rayra Alves também 
participaram da com-
petição sob o coman-
do do técnico, Alexan-
dre Enrietti, e assistente, 
Esmeraldo Bersacula.

Em preparação para Jogos
 Regionais, equipe de ginástica 
artística de Taubaté conquista 

pódio em Hortolândia

Curso de Operador e Ma-
nutenção de Motosserra.
Dias: 01, 02, e 03 de julho.
Horário: 8h às 14h.
Local: A definir.

Inscrições na 
Secretaria Municipal 
de Agronegócio e Meio 
Ambiente localiza-
da no Paço Municipal 

de Redenção da Serra.
Av. XV de Novem-
bro, 829 - Centro.
Mais informa-
ções: 12 3676 1600.

Oportunidade de curso 
gratuito em Redenção 
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Com os temas Gestão, Fi-
nanciamento das Políticas 
Públicas e Participação, 
cerca de 350 idosos ocu-
param a sede da Unitau 
(Universidade de Taubaté) 
na última semana durante 
a 1ª Conferência Munici-
pal dos Direitos do Idoso.
A mesa de abertura con-
tou com a participação do 
Presidente do Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso, Gleib 
Gonçalves Galli, do pre-
feito Mauricio, do Secre-
tário Municipal de Cida-
dania e Desenvolvimento 
Social, Márcio Candido, 
do Presidente da Comis-
são Organizadora da Con-
ferência, Wladimir Rojo 
Vega, dos vereadores de 
Ubatuba, Manuel Mar-
ques, Adão Pereira dos 
Santos e do Pastor Paulo, 
da Igreja Presbiteriana.
O prefeito Mauricio sau-
dou os presentes e afirmou 
que a mobilização e a par-
ticipação democrática são 
motivos de orgulho para o 
governo e para o município.
Ele destacou a transver-
salidade das ações do go-
verno, envolvendo toda 
cidade. ”É gente de todo 
o governo fazendo gen-
te de toda a cidade fe-
liz”, disse o chefe do 
executivo ubatubense.

Secretário de Cida-
dania e Desenvolvi-
mento Social, Marcio 
Candido ressaltou a im-
portância da conferência.
“Com esta enorme par-
ticipação, o Conselho 
sai fortalecido. Espera-
mos motivação e pro-
postas de políticas públi-
cas”, afirmou Candido.
Para Wladimir Rojo, 
presidente da Comissão 
Organizadora da confe-
rência, e vice-presidente 
do conselho, a expecta-
tiva é que os idosos se-
jam ouvidos e que os de-
bates sejam proveitosos.
“O objetivo é a consolida-
ção dos direitos e avanços 
para mais conquistas”, 
disse Rojo, conhecido 
na cidade como Chileno.
Já o presidente do Con-
selho Municipal de Defe-
sa dos Direitos do Idoso, 
Gleib Gonçalves Galli, 
lembrou que o conselho an-
terior estava adormecido.
“Agora esperamos mu-
dança de mentalidade, 
tanto das pessoas quanto 
do poder público no sen-
tido da garantia dos direi-
tos dos idosos. Esta con-
ferência é a confirmação 
do conselho”, comentou.
Para a assistente social Es-
ter Coelho da Cruz, a mo-
bilização foi feita através 

dos programas e projetos 
esportivos e por meio das 
instituições conveniadas à 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.
“Esperamos que a maio-
ria dos idosos aprendam 
sobre seus direitos e rei-
vindiquem estes direitos. 
A conferência também 
é um espaço para infor-
mação e formação de ci-
dadãos”, concluiu Ester.
Na oportunidade, os parti-
cipantes ouviram palestras 
sobre saúde, com a médi-
ca Dilei de Brito Nasci-
mento, sobre direitos do 
idoso, com a advogada 
Ana Claudia Soares, so-
bre financiamento, com 
a secretária municipal de 
Fazenda, Isabella Vianna 
Vassão, sobre Bem Estar 
com o Professor Wladimir 
Andres Rojo Vega e sobre 
Gestão Pública, com o Se-
cretário Municipal de Ci-
dadania e Desenvolvimen-
to Social, Márcio Candido.
Para participar da Confe-
rência Estadual do Idoso, 
foram eleitos Emereciana 
Maria dos Santos, 66 anos, 
titular, e João Batista An-
tunes, 62 anos, suplente.
O governo municipal teve 
como delegado Wladimir 
Andres Rojo como titular 
e Dra. Patrícia Medrado 
de Araújo como suplente.

Conferência Municipal dos Direitos 
do Idoso reúne centenas 

de pessoas na Unitau

No próximo dia 30 de ju-
nho, acontece em Pinda-
monhangaba o 2º Fórum 
Empresarial de Serviços. 
O evento será no audi-
tório do Senai e contará 
com a participação de es-
pecialistas e empresários, 
que abordarão as no-
vas tendências e mo-
delos de negócios para 
a área de serviços.
O destaque está na partici-
pação de Ana Júlia Ghirello, 
executiva da OLX, 
um dos maiores sites de 
classificados do Brasil. A 

profissional vai falar sobre 
marketing de relaciona-
mento e novas tecnologias.
O encontro também terá 
palestra do consultor de 
marketing do Escritório 
Regional do Sebrae em 
São José dos Campos, 
José Eduardo Simões 
Santos, com o tema “Ten-
dências em Serviços”.
Após as palestras, haverá 
um bate-papo com Luci-
mara Di Paula - Agencia-
dor de Negócios, Fabiana 
Araújo - consultora de 
marketing empresarial, 

e Ângelo Roberto Fi-
lho - supervisor do de-
partamento comercial da 
Faculdade Anhanguera.
O Fórum será reali-
zado a partir das 18h, 
no auditório do Se-
nai de Pinda (Av. Abel 
Correa Guimarães, 
971, Jardim Resende). 
As inscrições podem 
ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3132-6777, as 
vagas são limitadas. O 
evento tem apoio do Se-
nai e ACIP (Associação 
Comercial e Industrial).

Pindamonhangaba 
recebe Fórum 

Empresarial de Serviços

O Sesc Taubaté ofere-
ce na sexta-feira (26), às 
19h30, palestra sobre Ali-
mentação na Idade Adulta, 
com a Juliana Janelli, 
nutricionista pós gradu-
ada em Nutrição Clíni-

ca Funcional pelo Ins-
tituto Valéria Pascoal.
Serão abordados a preven-
ção e controle das doenças 
cardiovasculares, diabetes, 
hipertensão arterial e obe-
sidade, visando a promo-

ção da qualidade de vida.
Este encontro faz parte de 
uma série de palestras com 
o tema Alimentação nas 
Fases da Vida, que vem 
acontecendo desde o mês 
de março, com o intuito 
de promover o conheci-
mento e a importância da 
influência dos hábitos ali-
mentares para a manuten-
ção da saúde e bem estar.
No próximo mês, fechan-
do o ciclo de palestras, será 
apresentado o tema Ali-
mentação da Terceira Idade.
O evento é gratuito e para 
participar é necessário fa-
zer a inscrição na Central 
de atendimento do Sesc.

Taubaté recebe palestra 
sobre alimentação

Sedentarismo atinge 
45,9% dos brasileiros, de 
acordo com dados do Mi-
nistério do Esporte Um 
levantamento divulgado 
nesta semana pelo Minis-
tério do Esporte  revelou 
que o sedentarismo atinge 
45,9% dos brasileiros e é 
mais comum entre mulhe-
res. Os números pertencem 
ao Diagnóstico Nacional 
do Esporte e foram coleta-
dos em 2013, dando conta 
de que 67 milhões de pes-
soas não fazem atividade 

física ou praticam esporte.
Mais comum entre as mu-
lheres, a falta de ativida-
des físicas formam um 
grupo no qual o índice 
chega a 50,4%, enquanto 
entre os homens o per-
centual cai para 41,2%. 
Os pesquisadores des-
cobriram que 25,6% dos 
entrevistados praticam 
esportes e 28,5%, ativi-
dades físicas, como cami-
nhada. Entre os homens, a 
prática de esportes supe-
ra a de atividades físicas, 

com 35,9% contra 22,9%. 
Já as mulheres praticam 
mais atividades (34%) 
do que esportes (15,6%).
Também foi considerado 
preocupante o sedenta-
rismo entre os jovens. Na 
população de 15 e 16 anos, 
o sedentarismo chega a 
32,7% e o índice cresce 
conforme a faixa etária au-
menta, atingindo 40,7% na 
faixa etária de 25 a 34 anos 
e 64,4% entre 54 e 74 anos. 
O ministro George Hilton, 
que defendeu o aumento 
da prática esportiva com 
escolas de tempo integral. 
Uma das causas para o 
abandono da atividade fí-
sica é a chegada ao merca-
do de trabalho. A pesquisa 
apontou que 69,8% das 
pessoas que abandonam 
a prática de esportes ou 
atividades físicas e dão 
a desculpa que falta de 
tempo para conciliar com 
o trabalho ou estudos.

Mulher é mais sedentária 
do que homem, diz 
pesquisa brasileira

Termina no próxima dia 
30 de julho o prazo de 
inscrições do Prêmio No-
velis de Sustentabilidade. 
A iniciativa reconhecerá 
ideias e/ou projetos ino-
vadores desenvolvidos 
por universitários e em-
preendedores, que ex-
plorem as diversas pos-

sibilidades de aplicação 
das chapas e folhas de 
alumínio e valorizem sua 
infinita reciclabilidade. 
O prêmio está dividi-
do em duas categorias:
Inovação Sustentá-
vel e Arte na Lata.
Os interessados podem se 
inscrever pelo site www.

premionovelis.com.br e 
utilizar o mesmo canal 
para enviar seus projetos, 
fase que vai até 31 de ju-
lho. Os vencedores serão 
anunciados em outubro. 
Os prêmios chegam a R$ 
62 mil, entre certificados 
de barra de ouro e equipa-
mentos didáticos para as 
instituições de ensino re-
presentadas pelos inscritos.
A iniciativa conta com 
o apoio institucional da 
Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL), As-
sociação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de 
Alta Reciclabilidade 
(ABRALATAS), Fórum 
Sustentabilidade e Go-
vernança, Fundação Dom 
Cabral e Instituto Ethos.

Inscrições para o Prêmio 
Novelis de Sustentabilidade 
terminam em 30 de Junho

EXTRATO DE CONTRATO - Contrato nº 087/2015. Contratante: P.M. São Luiz do Paraitinga. Contratado: Eletrolex 
Engenharia LTDA. Modalidade: Concorrência Pública nº 001/2015. Objeto: Requalificação Urbanística do Centro 
Histórico – 2ª Fase – Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Rua Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno, 
Conforme CT Nº 0424.031-37/2013. Valor: R$ 1.509.520,70. Vigência: 23/06/2015 À 22/06/2016. Alex Euzébio 
Torres - Prefeito Municipal.

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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Depois de ouvir a reivin-
dicação da população para 
quitação de dívidas tribu-
tárias, o prefeito Maurício 
enviou na última semana 
um projeto de lei para a 
Câmara Municipal que 
cria o Programa de Parce-
lamento Incentivado (PPI).
Se for aprovado, os con-
tribuintes que possuem 
dívidas com a prefeitu-
ra terão uma forma de 
facilitar o pagamento.
O programa permitirá a 
quitação de todos os dé-
bitos inscritos atualmen-
te em dívida ativa, ou 

seja, contraídos até 31 
de dezembro de 2014.
O PPI prevê uma redução 
escalonada de multas e ju-
ros que parte de 100% para 
quitação em parcela única, 
e varia entre 90% e 50% 
conforme o número de 
parcelas, com limite de 15.
Já o contribuinte que 
desejar dividir seus dé-
bitos em maior núme-
ro de parcelas continua 
utilizando a regra atual, 
que permite o parcela-
mento em até 60 vezes, 
com valor das parcelas 
de no mínimo R$ 60.

Para facilitar o proces-
so, o parcelamento pode-
rá ser feito pela internet,
através do Portal de 
Serviços da Prefei-
tura – www.ubatuba.
s p . g o v . b r / s e r v i c o s .
Para tirar dúvidas ou obter 
informações, o contribuin-
te deve procurar a Central 
de Atendimento da Dívi-
da Ativa pessoalmente ou 
através do telefone (0xx12) 
3834-4430. O CADA está 
localizado na rua Dona 
Maria Alves, 850, centro, 
em frente ao Paço Mu-
nicipal, das 8h às 17h.

Prefeitura de Ubatuba cria 
Programa para quitação de 

Débitos Fiscais

Marcação de Consultas 
no Centro de Saúde para o 

mês de Julho em Tremembé
A Rodovia dos Tamoios 
passará por interdições 
durante a semana no tre-
cho de Paraibuna (altura 
do km 25,6) para uma ope-
ração de lançamento de 
vigas no viaduto de passa-
gem de animais silvestres.
Nesta terça-feira, o tráfe-
go de veículos nos dois 
sentidos da rodovia flui 
apenas na faixa da direi-
ta. A partir das 17h, o trá-
fego no sentido São José 
dos Campos vai acontecer 
apenas pelo acostamento.
Na quarta e quinta-feira, 

haverá interdição total da 
pista entre 0h e 5h (nos 
dois dias). A previsão para 
lançamento de cada viga 
é de uma hora, período 
em que as pistas estarão 
totalmente interditadas. 
Serão lançadas entre 2 e 
3 vigas em cada dia e, nos 
intervalos entre os lança-
mentos, o tráfego será li-
berado nos dois sentidos.
Nesses dois dias, após 
o lançamento das vigas 
previsto para terminar às 
5h, o tráfego volta a fluir 
apenas por uma faixa de 

rolamento em cada senti-
do. A liberação total das 
pistas está prevista para 
às 18h de quinta-feira. 
A concessionária Ta-
moios orienta os moto-
ristas utilizam a Tamoios 
na madrugada dos dias 
24 e 25 apenas em caso 
de extrema necessidade.
A obra é promovida pela 
DERSA (Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A) 
e conta com o apoio ope-
racional da Concessio-
nários Tamoios, empresa 
que administra a rodovia.

Tamoios passará por 
interdição total no trecho de 
Paraibuna a partir de quarta

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba fará a en-
trega de várias obras 
para a população, nesta 
semana. Saúde, esporte, 
educação e transporte se-
rão áreas beneficiadas 
com as melhorias, que le-
varão mais qualidade de 
vida para a população. Em 
breve, outras obras serão 
entregues beneficiando 
ainda mais moradores.
Unidade de Saúde
Na terça-feira, a Prefei-
tura inaugurou a unidade 
de saúde do Vale das Acá-
cias. Instalada na Aveni-
da das Hortências, 168, a 
unidade vai atender mais 
de quatro mil morado-
res do Vale das Acácias 
e do Jardim Carlota. A 
reforma teve um investi-
mento de R$ 59.800,00.
Pavimentação asfáltica
Na quarta-feira, serão rea-
lizadas duas inaugurações. 
Às 16 horas, a Prefeitu-
ra entrega oficialmente 
o asfalto na Estrada do 
Agronômico. A cerimô-
nia será na Avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior, 4009, 
em frente ao Apta – Pólo 

Regional de Desenvolvi-
mento Tecnológico dos 
Agronegócios Vale do 
Paraíba – Setor de Fito-
tecnia. Foram 1,1 km de 
pavimentação na estrada, 
que é um importante ponto 
de entrada e saída na cidade,
e liga à vias ru-
rais como Pinhão do 
Borba e do Una, inter-
ligando ainda vários 
bairros da zona rural.
Cobertura de quadra
Ainda na quarta-feira, a 
Prefeitura entrega para a 
população do Triângulo 
e região, a cobertura da 
quadra poliesportiva. Lo-
calizada na rua dos Pin-
tassilgos, s/nº, a quadra 
poliesportiva Maria Go-
mes Carvalho, já existente 
no local, recebeu cerca de 
700 m² de cobertura mis-
ta, com pilar de concreto 
pré-fabricado, estrutura e 
telhas metálicas, com sis-
tema de captação de águas 
das chuvas e sistema de 
aterramento de proteção 
contra descargas elétri-
cas. O investimento foi de 
R$257.125,75 e a obra faz 
parte de um pacote de mais 

quatro coberturas, que es-
tão sendo finalizadas, nos 
bairros Karina/Ramos, 
Vila Rica, Jardim Regi-
na e Goiabal. O inves-
timento final nas cin-
co coberturas será de 
cerca de R$ 1,4 milhão.
Ampliação e re-
forma de escola
A escola municipal Ar-
thur de Andrade, no Ci-
dade Nova, receberá, 
oficialmente, as obras de 
ampliação e reforma, na 
quinta-feira, às 10 ho-
ras. Com investimen-
to de R$1.235.417,17, 
o local recebeu salas de 
aula, sanitários, caixa 
d´água metálica e pisos 
intertravados na área ex-
terna. A antiga cozinha foi 
transferida para um espaço 
maior dentro da escola, as-
sim como a secretaria. Os 
banheiros antigos foram 
reformados. Foram reali-
zadas cobertura da área de 
atendimento aos pais e am-
pliação do pátio coberto, 
com construção de palco. 
A escola fica na ave-
nida Princesa do Nor-
te, 1321, Cidade Nova. 

Pindamonhangaba terá 
semana de inaugurações

A Prefeitura de Taubaté en-
cerra no dia 30 de junho, a 
11ª Mostra de Arte do Vale 
do Paraíba, Região Serra-
na e Litoral Norte, no Mu-
seu Histórico da cidade.
As obras estão expostas 
na Pinacoteca Anderson 
Fabiano, localizada na 
sede da Divisão de Mu-

seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté.
A mostra está com mais 
de 60 obras entre telas 
e esculturas de artistas 
da região. Cada artista 
expôs três obras nas se-
guintes categorias: pin-
tura, desenho e gravura.
O horário de funcionamen-

to da exposição é de terça 
a sexta-feira,das 8 às 12h 
e das 13 às 17h e sábado 
e domingo, das 9 às 12h.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3621-6044. 
A Divisão de Museus fica 
na Avenida Thomé Por-
tes Del Rey, nº 925, bair-
ro Jardim Ana Emília.

Mostra de Arte do Vale do 
Paraíba, Região Serrana e 
Litoral Norte vai até 30 de

 junho em Taubaté


