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A GAzetA dos Municípios

Estimativa de mercado 
diz que economia

deve encolher
menos em 2016

Senac Guaratinguetá 
divulga lista de cursos 
disponíveis em agosto

Associação Comercial 
de Ubatuba

comunica novas
vagas de emprego

Sabesp entrega
doações da Campanha do 
Agasalho para entidades 

do Litoral Norte

A queda do Produto In-
terno Bruto (PIB) deve 
ser menor em 2016, de 
acordo com estimativa do 
mercado financeiro. As 
projeções fazem parte de 
pesquisa feita todas as se-
manas pelo Banco Central 
(BC) sobre os principais 
indicadores da economia 
e é divulgada às segundas-
feiras.
Segundo o que estimam 
as instituições financeiras 
consultadas pelo BC, o en-
colhimento da economia 
brasileira deverá será de 
0,03%. A projeção para a 
queda do PIB, soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país, passou de 

O Senac Guaratinguetá 
está com inscrições aber-
tas para dois cursos livres 
com aulas começando em 
Agosto.
O primeiro curso é “Bá-
sico em Marketing”, que 
tem como objetivo capa-
citar o profissional que 
ingressa ou pretende in-
gressar na área a aplicar 

A ACIU (Associação Co-
mercial de Ubatuba) co-
munica nesta semana uma 
nova relação de vagas de 
empregos em diversos se-
tores de atividades. 
As vagas oferecidas são: 

A divisão da  Sabesp do 
Litoral Norte Nesta entre-
gou nesta semana doações 
em prol da Campanha do 
Agasalho a cinco entida-
des assistenciais. As doa-
ções foram entregues ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
Santa Casa de Ubatuba e 
de Ilhabela, Comunidade 
Terapêutica Luz do Cami-
nho e para a Associação 
Divina Providência.
A Campanha do Agasalho 
é uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Governo de São Paulo. 
O evento tem na Sabesp  
uma de suas maiores cola-
boradoras, que entre 2002 

3,27% para 3,24%.
Já a previsão de cresci-
mento para 2017 segue 
em 1,1% há duas semanas 
consecutivas. No entan-
to, vale ressaltar que as 
previsões estão distantes 
do centro da meta de in-
flação de 4,5%. Para este 
ano, a projeção ultrapassa 
também o limite superior 
da meta: 6,5%. O teto da 
meta em 2017 é 6%.
Inflação - A projeção do 
mercado para a inflação, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), foi 
mantida em 7,21%. Para 
2017, a estimativa caiu de 
5,29% para 5,20%. É fun-

técnicas de marketing por 
meio da análise do am-
biente mercadológico e 
do desenvolvimento do 
composto de marketing 
(produto, canais de distri-
buição, preço e comuni-
cação), contribuindo nas 
decisões que envolvam o 
ciclo de vida de produtos e 
serviços no mercado com-

Operador de máquina e 
acabamentos, Serralhei-
ro/Montador e Instalador 
de esquadrias, Professor 
de Ingles, Cozinheiro, 
Caixa,Serviços Gerais,-
Garçon/Garçonete, Cui-

e 2015 arrecadou aproxi-
madamente 44 milhões de 
peças.
Com a arrecadação de 
mais de 13 mil reais no 
evento 1° Boi do Rolete da 
companhia, foram com-
prados 314 cobertores, 
tecidos para confecção  
de mantas infantis, 80 con-
juntos de moletom para 
crianças de um a quatro 
anos, além de 70 kits para 
bebês (35 femininos e 35 
masculinos) compostos 
por dez fraldas descartá-
veis, toalha com capuz, 
conjunto manga longa 
com body, pagão de malha 
com três peças, fralda de 
boca, macacão de malha e 

ção do BC fazer com que 
a inflação fique dentro da 
meta. Um dos instrumen-
tos usados para influenciar 
a atividade econômica e a 
inflação é a taxa básica de 
juros, a Selic. Controle - O 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), do BC, é 
responsável pela inflação 
que chega ao consumidor. 
O comitê tenta conter a 
demanda aquecida, e isso 
gera reflexos nos preços, 
porque os juros mais al-
tos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Já 
quando o Copom reduz os 
juros básicos, a tendência 
é que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, 
mas a medida tira um certo 
controle sobre a inflação.
Selic – A missão do BC 
é encontrar o equilíbrio 
ao tomar decisões sobre a 
taxa básica de juros (Se-
lic), de modo a fazer com 
que a inflação fique den-
tro da meta estabelecida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional. Atualmente, a 
Selic está em 14,25% ao 
ano. Com informações da 
Agência Brasil

petitivo atual. As aulas vão 
de 6 de agosto a 10 de se-
tembro, aos sábados, das 
13h às 17h.
O segundo curso é “Es-
crituração Fiscal”, com 
objetivo de capacitar o 
aluno para escriturar do-
cumentos fiscais, por meio 
de práticas manuais, ele-
trônicas e digitais, consi-
derando as normas legais 
vigentes, a fim de não in-
correr em irregularidades 
fisco-tributárias. As aulas 
vão de 13 de agosto a 1º de 
setembro, aos sábados, das 
13h às 17h.
Mais informações e ins-
crições pelo telefone (12) 
2131-6300 ou www.sp.se-
nac.br/guaratingueta. O 
Senac Guaratinguetá fica 
na Av. Doutor João Bap-
tista Rangel de Camargo, 
nº 50, Centro.

dadora, Auxiliar Contábil, 
Balconista, Copeiro (diur-
no e noturno), Ajudante 
de Lavanderia, Ajudante 
de cozinha (com prática), 
Auxiliar de comércio, Do-
méstica, Chapeiro, Faxi-
neira, Camareira e Reven-
dedora Avon.
A Associação Comercial 
de Ubatuba informa ainda 
que o associado que estiver 
admitindo pode cadastrar 
sua  empresa. Basta aces-
sar o site www.aciubatu-
ba.com.br. Os interessa-
dos devem acessar o site  
w w w . a c i u b a t u -
ba.com.br para o  
conhecimento dos estabe-
lecimentos que estão rece-
bendo currículos.

cobertor.
De acordo com a coorde-
nadora da campanha na 
Sabesp da região, salien-
tou que todo ano são rea-
lizados eventos internos, 
angariando recursos para 
doação de cobertas. Neste 
ano, o novo evento permi-
tiu um aumento nas doa-
ções que, no ano passado, 
foram de 74 cobertores: 
“Em 2016, com o Boi 
no Rolete, foi possí-
vel arrecadar mais e  
ampliar a doação, basean-
do-se no mote da Campa-
nha, que diz que quando o 
problema é grande a ajuda 
tem de ser também”, res-
saltou.
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Curiosidades

A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o próprio nome diz, a neuróbica defende 
uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, 
a neuróbica ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como 
qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos no-
vas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios 
necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o racio-
cínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta 
que você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo: não vá ao mercado 
sempre pelo mesmo caminho, altere a mão com que escova os dentes, se vista de 
olhos fechados, converse mais com os outros, resolva revistas de passatempos, leia 
mais, escreva de olhos fechados, etc. Apesar de serem exercícios simples, eles esti-
mulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

Classificação das pessoas segundo os e-mails que enviam:

On-Line: mal mandamos e a resposta dele já está de volta.
Off-Line: depois de um ano a resposta vem sem referência.
Vale a pena ver de novo: aquele que te manda àqueles e-mails que circulam na In-
ternet há mais de cinqüenta anos como se fosse pela primeira vez e depois de seis 
meses manda de novo.
Madre Teresa: vive mandando e-mails de pessoas com doenças, crianças desapare-
cidas, creches necessitadas, etc.
Nem aí: você manda dez e-mails e ele não te retribui nenhum.
Bin Laden: só manda e-mails bomba ou tem vírus ou não abre.
Fafá de Belém: quando tem que expressar alegria sempre responde ka ka ka ...
Gaucho alegre: prá dizer que está rindo, escreve: rs.
Telegrama: não usa acentos nem pontuações (aq q sb em cd).
Mobral: prissiza voutar pra aufabetisassão.
Lá vem ele: aquele que só se lembra de te mandar e-mails para pedir alguma coisa.
Metrô 18 horas: aquele que os e-mails que você manda pra ele vivem voltando por-
que a caixa postal dele está sempre fechada.
Sem noção: manda no mínimo cem e-mails por dia e fica pensando que você tem 
todo o tempo do mundo pra lê-los.
Ana Paula Arósio: ao invés de te mandar resposta via e-mail, simplesmente te te-
lefona.

Mensagens

Cada dia que passa eu aprendo mais e me torno mais forte. Uma das melhores coi-
sas que fiz, foi parar de correr atrás das pessoas que não estão nem aí pra mim... Eu 
só quero o que for verdadeiro.
***
Lembre-se de que você mesmo é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva 
das elevadas noções que você transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o mais inimigo de suas realizações nobre.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquiteto de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
É você mesmo.
***
Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às 
vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas 
à necessária renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida deter-
mina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza 
desde a semente singela ao gigante Sol.

Pensamentos, provérbios e citações 

Deve-se ler para fazer perguntas.

Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.

Cada cabeça uma sentença.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.

O tempo é um oceano, mas termina na praia.

Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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

Temer alerta trabalhadores de 
prazo para o saque do PIS

Quem ganhou até dois sa-
lários mínimos e trabalhou 
pelo menos 30 dias de car-
teira assinada, em 2014, 
tem direito ao benefício, 
reforça o presidente em 
exercício
Em mensagem de vídeo 
publicada nesta quinta-
feira (28), o presidente em 
exercício, Michel Temer, 
alertou aos trabalhadores 
do novo prazo para sacar 
o abono salarial do PIS/
Pasep, referente ao exer-
cício 2015/2016 (ano-base 
2014). 
“Abono salarial, é um 
tema que interessa a mi-
lhões de trabalhadores, e 
é possível que você que 
esteja me vendo, assistin-
do, esteja entre eles”, dis-
se Temer, reforçando que 
quem ainda não retirou o 
benefício poderá fazê-lo 
a partir desta quinta-feira. 
“Portanto não perca tem-
po, vá rapidamente a Cai-
xa Econômica, e se habili-

te para receber aquilo que 
lhe é devido.” 
O prazo, que havia termi-
nado no último dia 30, foi 
prorrogado em um mês. 
Dessa forma, os benefici-
ários têm até o dia 31 de 
agosto para retirar o recur-
so.
Este ano, foram dispo-
nibilizados 20 milhões 
de benefícios do abono 
salarial para o calendá-
rio 2015/2016, o que re-
presenta um montante de 
R$ 17 bilhões. Cerca de 
95,7% dos benefícios dis-
ponibilizados foram pagos 
até o momento. Depois 
desse novo prazo, os valo-
res referentes aos abonos 
salariais não sacados re-
tornarão ao Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FA 
T).“Portanto, dirija-se à 
Caixa Econômica Federal, 
rapidamente, ou consulte 
o site da Caixa Econômica 
Federal, para habilitar-se a 
recebimento deste abono a 

que você tem direito pelo 
trabalho que você realizou 
nos anos passados”, disse 
Temer, no vídeo.
Os requisitos para acessar 
os benefícios do abono 
salarial não mudaram. O 
trabalhador precisa ter ca-
dastro no PIS até 2011, ter 
trabalhado no mínimo por 
30 dias, com carteira assi-
nada, ter recebido remu-
neração média de dois sa-
lários-mínimos e ter sido 
informado corretamente 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).
Os trabalhadores podem 
consultar se têm direito ao 
benefício e qual o valor a 
receber no site da Caixa, 
bem como pela central de 
atendimento: 0800 726 
0207; ou pelo aplicativo 
Caixa Trabalhador, que 
está disponível em todas 
as lojas de aplicativos das 
três plataformas operacio-
nais (Android, IOS e Win-
dows).

11º Caraguá a Gosto
tem participação do 

Chef Henrique Fogaça

O renomado Chef Henri-
que Fogaça, jurado do pro-
grama MasterChef Brasil, 
é uma das ilustres presen-
ças que integram a progra-
mação do 11º Caraguá a 
Gosto, a ser realizado de 
1º de agosto a 4 de setem-
bro. No dia 3 de agosto, a 
Aula Show será ministra-
da na Praça da Cultura, às 
19h30 e o público, previa-
mente inscrito, concorre-
rá à degustação do prato 
preparado por ele. Na sua 

vinda a Caraguá, a convi-
te do Governo Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Turismo, será gravado um 
programa de entreteni-
mento regional, o Muito 
+, da TV Band.
A participação de Hen-
rique Fogaça deverá ser 
inspiração aos participan-
tes deste delicioso evento 
gastronômico, que desafia 
os amantes da culinária 
e chefs de cozinha a um 
verdadeiro festival de sa-

bores.
Os inscritos deverão 
apresentar, na entrada, o 
voucher enviado pela Se-
cretaria de Turismo e um 
documento oficial com 
foto. Quem não fez a ins-
crição também poderá as-
sistir à aula show, já que 
o evento será na Praça da 
Cultura e aberto a todos. 
O Caraguá a Gosto con-
tará também com o Jazz e 
Vinhos Festival realizado 
nos dias 5, 6 e 7 de agos-
to, e que reunirá convida-
dos especiais, como Chico 
Oliveira e Banda, Serial 
Funkerss, Felipe Blues e 
diversas outras big bands, 
no Palco na Praça da Cul-
tura, no Centro.
O Jazz e Vinhos Festival 
será composto também 
por estandes de massas e 
vinhos, onde o público po-
derá saborear todas essas 
delícias ao ar livre, tudo 
em ritmo de jazz, em um 
tributo a Glenn Miller.
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Cartórios de SP lançam
sistema de buscas de

nascimentos, casamentos e 
óbitos desde 1976 no Estado

Ilhabela tem 45 vagas de
emprego disponíveis

Congresso reúne
profissionais de RH das

Santas Casas de SP

Projeto Guri abre mais de
20 vagas na região

Através do Portal Oficial 
(www.registrocivil.org.br) 
é possível localizar regis-
tros civis e solicitar certi-
dões em formato físico ou 
eletrônico de qualquer car-
tório do Estado.
A partir desta segunda-
feira (01.08) qualquer ci-
dadão, em qualquer lugar 
do mundo, poderá efetu-
ar buscas de registros de 
nascimentos, casamentos 
e óbitos realizados em to-
dos os 836 Cartórios de 
Registro Civil do Esta-
do de São Paulo sem sair 
de sua casa ou trabalho. 
Através do Portal (www.
registrocivil.org.br) o ci-
dadão poderá pesquisar 
registros civis lavrados 
desde 1976 em qualquer  
Cartório do Estado e so-
licitar a 2ª via da certi-
dão em formato físico ou 
eletrônico, recebendo em 
casa, por e-mail ou retiran-
do no Cartório mais próxi-
mo a sua escolha.
Idealizado e desenvolvi-
do pela Associação dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São 
Paulo (Arpen-SP), o Sis-
tema de Buscas integra a 
Central de Informações 

O Emprega São Paulo/
Mais Emprego oferece 
nesta semana 45 vagas de 
emprego em Ilhabela. As 
vagas são divididas em di-
versos setores, entre eles, 
hoteleiro, comércio e ser-
viços. Os salários para as 
oportunidades variam de 
acordo com a função e as 
exigências também são di-
ferentes para cada vaga.
Confira as oportunidades 
em destaque: Ajudante de 
cozinha, Caseiro e Moto-
rista de ônibus urbano.
Para ter acesso àsoportu-
nidades, o candidato deve 

1º ConSINDHOSFIL 
acontece entre 17 e 19 
de outubro em São Pedro 
(SP) O 1º ConSINDHOS-
FIL, Congresso do Sin-
dicato das Santas Casas 
e hospitais filantrópicos 
do Estado de São Paulo, 
acontece entre os dias 17 
e 19 de outubro, no Hotel 
Fazenda Fonte Colina Ver-
de, em  São Pedro (SP).
O evento é voltado para 
todos os membros profis-
sionais das áreas de gestão 
de pessoas, RH, adminis-
tração de pessoal e direitos 
trabalhistas. O ConSIN-
DHOSFIL tem o intuito de 
promover o conhecimento 
e fortalecer os direitos dos 
trabalhadores da saúde.
O Congresso conta com 
várias palestras voltadas 
para o desenvolvimento 
pessoal dos profissionais. 
Os temas são: Negocia-
ções coletivas e relações 
sindicais, repercussões do 

Novos alunos poderão se 
inscrever a partir do dia 1º 
de agosto

O Projeto Guri – maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo – ofe-
rece mais de 20 vagas para 
aulas de instrumentos mu-
sicais, canto coral e inicia-
ção musical (este dedicado 
às crianças de 6 a 8 anos), 
na região de São José dos 
Campos.
Interessados devem ter de 
6 a 18 anos incompletos. 
Para efetuar a matrícula é 
necessário comparecer di-
retamente ao polo em que 
desejam estudar, acompa-
nhados pelos pais ou res-
ponsável, portando: RG ou 
Certidão de Nascimento 
(original e cópia), compro-

do Registro Civil (CRC), 
regulamentada pelo Provi-
mento nº 46/2016 do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), que prevê que os 
registros públicos devem 
implantar as ferramentas 
de registro eletrônico em 
todos os seus serviços.
Para realizar a busca de um 
registro, o usuário deve se 
cadastrar no Portal www.
registrocivil.org.br para 
dar início ao procedimen-
to. O valor das buscas de 
registros no Estado de São 
Paulo é tabelado – item 
11 da Tabela de Custas e 
Emolumentos (R$ 14,30). 
Caso solicite a certidão do 
registro pesquisado, o va-
lor já pago na busca será 
abatido do valor da certi-
dão.
Embora os requisitos para 
integração ao sistema dis-
pusessem sobre a obriga-
toriedade de disponibi-
lização dos registros de 
nascimento, casamento e 
óbito de 1976 em diante, 
muitos cartórios já dispo-
nibilizaram toda a sua base 
de registros no Portal, po-
dendo o usuário realizar a 
pesquisa em períodos an-
teriores a 1976.

acessar o site:   www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br      
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. 
O cadastramento do em-
pregadortambém poderá 
ser feito no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-

eSocial, absenteísmo, im-
posições legais da NR32, 
qualidade de vida nas ins-
tituições de saúde, cumpri-
mento da Lei de Cotas de 
PCD e terceirização.
Para o presidente do SIN-
DHOSFIL, Edison Ferrei-
ra da Silva, o Congresso 
representa uma grande 
oportunidade aos profis-
sionais de Recursos Hu-
manos para obter inúmeras 
experiências fundamentais 
para Gestão de RH de suas 
entidades. “A realidade de-
monstra que o profissional 
de RH deve ser generalista 
e caminhar com as ativida-
des das entidades com um 
olhar estratégico de como 
e onde pretende chegar 
com as organizações. No 
horizonte, no segmento da 
saúde, a área de RH deve 
ser parceira estratégica, 
tomando decisões com 
outras áreas para carac-
terizar seu compromisso 

vante de matrícula escolar 
e/ou declaração de frequ-
ência escolar referente ao 
semestre e comprovante 
de endereço para consulta. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos.
Novos alunos têm de 1º a 
12 de agosto para realizar 
a inscrição. O início das 
aulas ocorre de acordo 
com a data de matrícula de 
cada aluno. Ao longo des-
te período, outras vagas 
podem abrir por conta de 
desistências. 
Para obter mais informa-
ções sobre os cursos ofere-
cidos no polo da cidade de 
interesse e a disponibilida-
de de vagas de cada um, 
assim como seu endereço 
e horário de funcionamen-
to, basta acessar www.pro-

O objetivo é congregar em 
um futuro próximo as ba-
ses de dados dos Estados 
já integrados à Central de 
Informações do Regis-
tro Civil: Santa Catarina, 
Paraná, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Goi-
ás, Distrito Federal, Piauí, 
Pernambuco, Acre e Ama-
pá. Além do sistema de 
buscas, a CRC disponibi-
liza pedidos de certidões 
entre cartórios, certidões 
digitais, pesquisa e bus-
cas para entes públicos e 
Poder Judiciário, além da 
fiscalização eletrônica dos 
cartórios.
Antes da disponibilização 
deste sistema, o usuário 
deveria possuir o maior 
número de informações 
possíveis do registro a ser 
localizado (nome, data do 
registro, local do registro, 
livro, folha e termo) e as 
buscas eram realizadas 
somente em cartório, me-
diante a presença do usuá-
rio. O novo sistema, além 
de tornar o serviço aces-
sível a todo o cidadão em 
qualquer lugar do mundo, 
evita intermediação de ter-
ceiros que encareciam o 
serviço.

tante. Desde a implantação 
do EmpregaSão Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O sis-
tema conta com um banco 
de 3,5 milhões de currícu-
los cadastrados.
Serviço: Posto de Aten-
dimento aoTrabalhador 
(PAT) de Ilhabela 
Endereço:  Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, 128 –  
Bairro:Perequê
Telefone:  (12) 3896-9200 
/ 9226

com o maior capital, que é 
o ser humano, responsável 
pelas atividades profissio-
nais das instituições”, diz 
Edison. O evento conta-
rá com o sorteio de uma 
bolsa integral para o cur-
so de MBA de Gestão da 
Qualidade em Serviços de 
Saúde oferecida pela Uni-
versidade Cruzeiro do Sul, 
em incentivo à Gestão de 
Recursos Humanos das 
entidades filantrópicas.
No Congresso, também 
serão conhecidos os ven-
cedores do Prêmio Ad-
ministrador de Pessoas 
do Sindhosfil – APS, que 
oferece 4.500 reais em 
prêmios para projetos ino-
vadores criados por mem-
bros do Sindicato na área 
de Gestão de Pessoas.
Para conferir a progra-
mação completa do Con-
SINDHOSFIL e fazer sua 
inscrição, acesse o site  
(www.sindhosfil.com.br).

jetoguri.org.br/matriculas.
Abaixo, a lista completa 
do polo com vagas aber-
tas: Polo Pindamonhanga-
ba 3 Vagas: 24 O polo ofe-
rece os cursos: clarinete, 
contrabaixo, coral juvenil, 
eufônio, flauta transver-
sal, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, viola, 
violão, violino e violonce-
lo. As vagas disponíveis 
estão distribuídas nos cur-
sos: coral juvenil, violon-
celo, trompete, percussão 
e violão. Funcionamento: 
quartas e sextas-feiras, das 
8h00 às 11h00 e das 13h30 
às 18h00.
Endereço: Rua Cônego 
Tobias, 168, Alto Tabau – 
Pindamonhangaba/SP.
Telefone: (12) 3522-7440.
Mais informações http://
www.projetoguri.org.br/
matriculas/
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Pesquisa revela que 
25% das micro e

pequenos empresas 
devem contratar até

o fim do ano

Confab vai aderir ao
programa de proteção 
ao emprego em Pinda

Uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito e pela Confe-
deração Nacional de Diri-
gentes Lojistas aponta que 
um em cada quatro micro 
e pequenos empresários 
(25%) pensam em fazer 
contratações até o final 
deste ano. O levantamento 
envolve empreendedores 
que atuam no comércio e 
no segmento de serviços.
Ainda reticentes com o 
mercado de trabalho en-
fraquecido, 59,3% desses 
empresários não visam 
contratar novos funcioná-
rios. Essas empresas não 
querem contratar por dois 
motivos principais: não 
estarem em condições fi-

A Tenaris Confab, de Pin-
damonhangaba, teve ade-
são ao Programa de Pro-
teção ao Emprego (PPE) 
aprovada pelo Ministério 
do Trabalho. O programa 
começa a valer no próxi-
mo dia 5 e deve afetar em 
torno de 700 funcionários 
do setor produtivo das 
duas plantas na cidade.
O PPE tem por finalidade 
auxiliar os trabalhadores 
na preservação do em-
prego em momentos de 
retração da atividade eco-
nômica, favorecer a recu-
peração econômico-finan-
ceira das empresas. Com 
isso, há redução na jorna-

nanceiras para aumentar 
a folha de pagamento da 
empresa (35,8%) ou por 
estarem com mão de obra 
ociosa (12,1%), uma vez 
que a atividade da empresa 
diminui nos últimos me-
ses, revela o estudo. Ou-
tro dado do levantamento 
é que, que 20,5% das mi-
cro e pequenas empresas 
fizeram pelo menos uma 
demissão no último mês 
de junho.Entre os pesqui-
sados, 9,1% argumentam 
que o desligamento acon-
teceu por conta da queda 
do faturamento do negó-
cio. Outros 6% demiti-
ram algum funcionário, 
mas contrataram outro 
para substituí-lo. Entre os 

da de trabalho e salários 
pela empresa, e que é pago 
pelo governo. Na Confab, 
o programa vai durar seis 
meses. Haverá redução 
de 27% no expediente 
e 12,5% nos salários do 
mês. Os funcionários vão 
folgar às sextas e sábados 
durante o PPE, e terão ga-
rantia de estabilidade no 
emprego. Após meses de 
reivindicação e protestos 
contra demissões, o PPE 
foi aprovada em assem-
bleia pelos funcionários 
no dia 13 de junho. Em 
fevereiro, houve paralisa-
ções da categoria contra 
demissões. Apenas após 

que demitiram, a maioria 
(60,4%) desligou apenas 
um empregado. A pesqui-
sa envolveu 800 empre-
endimentos com até  49 
funcionários nos 27 esta-
dos, incluindo capitais e 
interior. As micro e peque-
nas empresas representam 
39% e 35% do universo de 
empresas brasileiras nos 
segmentos de comércio e 
serviços, respectivamente.
A CNDL prevê que a reces-
são da economia se estabi-
lize nos próximos meses e 
com isso traga de volta a 
confiança ao ambiente no 
mercado de trabalho para 
novas contratações e me-
nos demissões. Com infor-
mações da Agência Brasil 

os protestos, a direção da 
empresa aceitou abrir ne-
gociação sobre o PPE. Os 
trabalhadores que estarão 
dentro do programa, são 
trabalhadores horistas, do 
setor produtivo, na Confab 
Tubos, Tenaris Coating e 
Hastes de Bombeio. Os 
funcionários mensalistas, 
que são do setor adminis-
trativo, estão desde abril 
no Work-Sharing, outro 
modelo de redução de jor-
nada. Os funcionários que 
estiverem afastados por 
motivo de saúde ou de fé-
rias não terão redução de 
salário enquanto estiverem 
afastados.

Donos de veículos com placas terminadas em 5 ou 6 devem 
fazer o licenciamento no mês de agosto

Serviço custa R$ 80,07 e 
pode ser feito eletronica-
mente, no internet banking 
ou caixas das agências 
bancárias, com entrega do 
documento pelos Correios 
ao custo de R$ 11
Proprietários de veículos 
com placas terminadas 
em 5 ou 6 devem realizar 
o licenciamento obrigató-
rio do exercício 2016 du-
rante o mês de agosto. O 
serviço tem taxa única de 
R$ 80,07 para todos os ti-
pos de veículos e pode ser 
feito de forma eletrônica 
via sistema bancário, com 
entrega do Certificado de 

Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios. Para fazer o li-
cenciamento eletrônico 
basta pagar a taxa direta-
mente nos caixas eletrô-
nicos ou internet banking 
por meio do número do 
Registro Nacional de Ve-
ículos Automotores (Re-
navam) e mais R$ 11 para 
receber o documento em 
casa. É preciso quitar pos-
síveis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas 
para licenciar o veículo. 
Os bancos credenciados 
para o serviço são Banco 
do Brasil, Bancoob, Bra-

desco, Caixa Econômica 
Federal, Citibank, HSBC, 
Itaú, Mercantil do Brasil, 
Safra e Santander, além 
das casas lotéricas. 
Os Correios entregam o 
CRLV em até sete dias 
úteis após a emissão do 
documento, que é feita 
automaticamente pelo De-
tran.SP a partir do momen-
to que o sistema bancário 
confirma o pagamento. 
  Para conseguir receber 
o documento até o fim do 
mês, é recomendável que 
o motorista não deixe para 
licenciar na última hora. 
Além disso, é preciso estar 

com o endereço de cadas-
tro do veículo atualizado, 
pois é para ele que o certi-
ficado é encaminhado.   
Quem optar pelo licencia-
mento presencial deve ir à 
unidade do Detran.SP da 
cidade de registro do veí-
culo ou em qualquer posto 
Poupatempo com o com-
provante de pagamento e 
um documento de identi-
ficação. O passo a passo 
completo está disponível 
no portal www.detran.sp.
gov.br, na área “Veículos”. 
Fique de olho – O moto-
rista pode acompanhar a 
entrega do licenciamento 

pelo portal www.detran.
sp.gov.br, em “Serviços 
online” > ”Acompanhe 
serviços do Detran.SP”. 
A página fornece o códi-
go de rastreamento (A.R.) 
do documento junto aos 
Correios. Veículos com 
placas finais 5 ou 6 que 
não forem licenciados até 
o fim de agosto estarão 
em situação irregular caso 
circulem a partir de 1º de 
setembro. Segundo esta-
belece o artigo 230 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB), conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-

ma, passível de multa no 
valor de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário, 
além de apreensão e remo-
ção do veículo a um pátio. 
É importante ressaltar que 
não basta pagar a taxa. É 
preciso portar o CRLV 
atualizado para circular 
com o veículo. Quem for 
flagrado dirigindo sem o 
documento, ainda que o li-
cenciamento esteja em dia, 
é multado em R$ 53,20, 
recebe três pontos na car-
teira e tem o veículo retido 
até que o CRLV seja apre-
sentado. 


