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A GAzetA dos Municípios

ABC Transportes
inaugura nova linha de 
ônibus em Tremembé

Comércio no Dia dos Pais 
têm pior desempenho desde 

2005 segundo Serasa

Linha Campos do Conde 
ligará os bairros Jardim 
Santana e Bica da Gló-
ria ao centro. Reforçan-
do o compromisso com a 
qualidade e eficiência, a 
ABC Transportes acaba de 
inaugurar uma nova linha 
circular no município de 
Tremembé. A linha Cam-
pos do Conde entrou em 
operação em 13 de agos-
to e ligará os bairros do 
Jardim Santana e Bica da 
Glória à região central. A 
nova linha suprirá a de-
manda de passageiros que 
estiverem nos bairros Jar-
dim Santana, Parque Nos-
sa Senhora da Glória, Jar-
dim dos Eucaliptos e Vila 
Santo Antônio e precisam 
se deslocar até a rodoviá-
ria de Tremembé, Bica da 
Glória, Benvirá e Rua Ma-

As vendas no comércio 
para o Dia dos Pais tiveram 
o pior desempenho desde 
2005, quando o indicador 
de avaliação foi criado, de 
acordo com a empresa de 
análise de informações de 
crédito Serasa Experian.
Segundo o Serasa, as ven-
das caíram 51% no perío-
do entre 3 e 9 de agosto, 

ria do Carmo, com acesso 
à linha Velha. 
O trajeto contemplado 
também se aplica para o 
sentido inverso, funcio-
nando em sistema de ope-
ração circular. “Todas as 
medidas implantadas pela 
ABC Transportes visam o 
aprimoramento constan-
te da operação, com foco 
sempre no conforto e ne-
cessidades do usuário. A 
nova linha irá suprir uma 
demanda que vinha cres-
cendo na cidade”, afirma 
Manoel Adair, diretor exe-
cutivo da ABC Transpor-
tes. 
Serviço: Para mais in-
formações sobre a nova 
linha ou o sistema opera-
cional da ABC Transpor-
tes, entre em contato pelo 
telefone 0800 744 8888. 

em comparação a 2015. Já 
no final de semana do Dia 
dos Pais, houve queda de 
8,7% em todo o país na 
comparação com o final de 
semana equivalente do ano 
anterior. “O crédito mais 
caro e escasso contribuiu 
para o desempenho nega-
tivo desta que é primeira 
dada comemorativa do va-

Sobre a ABC Transpor-
tes: A ABC Transportes é 
uma empresa do ramo de 
transporte coletivo presen-
te em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté 
e uma entre Caçapava e 
Tremembé. Para isso, con-
ta com uma frota de 108 
veículos. Seu sistema de 
bilhetagem eletrônica está 
entre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certifica-
do ISO 9001:2008.

rejo nacional do segundo 
semestre”, disse o Serasa 
em nota. Apenas na cida-
de de São Paulo, as ven-
das caíram 4,7% durante a 
semana do Dias dos Pais, 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. No 
fim de semana, a queda foi 
de ,9% na mesma base de 
comparação.

Escolinhas de esportes 
de Ilhabela estão com 
vagas para diversas 

modalidades

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, in-
forma que há vagas em 
aberto para diversas mo-
dalidades esportivas nas 
escolinhas do município. 
As vagas são para: capo-
eira, jiu jitsu e taekwondo 
(a partir dos 4 anos); fute-
bol, futsal e handebol (a 
partir dos 6 anos); vôlei e 
vôlei de praia (a partir dos 
12 anos); natação e hidro-
ginástica (a partir dos 6 
anos, com lista de espera).
 As aulas são reali-
zadas nos núcleos esporti-
vos da Praia Grande, Barra 
Velha (PEII), Perequê, Ita-
quanduba, Saco da Capela 

e Armação, de segunda a 
sexta-feira. Já as turmas 
para as aulas de natação 
são de segunda a sábado.
 Os menores inte-
ressados em participar das 
escolinhas esportivas de-
verão se inscrever na sede 
da Secretaria de Esportes, 
que fica no PEII da Bar-
ra Velha, acompanhados 
do responsável e munidos 
de declaração da unidade 
escolar, exame médico, 
cópia do RG ou RA (Re-
gistro do Aluno) e com-
provante de residência. 
 O endereço do 
PEII é Rua Antônio Carlos 
da Fé, 523.
 Escolas de Vela

A escola de vela “Lars 
Grael” também tem vagas 
em aberto.Os interessados 
devem ir até a escola, que 
fica na Praia do Pequeá 
(antigo campo de aviação), 
acompanhado do respon-
sável, ter entre 8 e 15 anos 
de idade. A documentação 
exigida: cópia do compro-
vante de residência, cópia 
do RG ou da certidão de 
nascimento, declaração 
escolar, 1 foto 3×4, exa-
me médico e cópia do RG 
e CPF do responsável. A 
escola de vela “Eduardo 
Morando Espiaut” (Praia 
do Curral) está com todas 
as vagas preenchidas, num 
total de 80 alunos.

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

O Trabalhador de Ca-
raguatatuba (PAT) dis-
ponibiliza nesta semana  
nova relação de postos 
de trabalho em oferta no 
município. O interessado 
deve apresentar os do-
cumentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.  
A agência de empregos 
lembra que as vagas apre-
sentam exigências de acor-
do com a atividade preten-

dida, entre elas, itens como 
escolaridade e experiência 
na área. O PAT também 
comunica que as vagas 
pode sofrer variações des-
de que algumas ofertas 
cheguem ao limite máxi-
mo de encaminhamentos,  
ou ainda, em caso de en-
cerramento pelos em-
pregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT 
de Caraguá está loca-
lizado na Rua Tauba-

té, 520, bairro Sumaré.  
O telefone é (12) 3882-5211 
Confira as vagas do PAT:  
Auxiliar de crédito, Car-
pinteiro, Churrasquei-
ro, Confeiteiro, Cozi-
nheiro geral, Estagiário 
de corretor de imóveis, 
Eletricista, Encanador, 
Esteticista, Estoquista, 
Farmacêutico, Ferreiro ar-
mador, Jardineiro, La-
boratorista de concreto, 
Mecânico de refrigeração, 
Motorista carreteiro, Ope-
rador de retro-escavadei-
ra, Padeiro, Passadeira,  
Pedreiro, Pintor de alvena-
ria, Pizzaiolo, Serralheiro, 
Servente, Técnico em ce-
lular, Técnico em manu-
tenção eletrônica e Técni-
co em nutrição.
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Curiosidades

Os insetos têm músculos e são extremamente fortes. Um inseto pode levantar uma 
carga pelo menos vinte vezes mais pesadas que seu próprio peso, enquanto que o 
homem só consegue pouco mais que o seu próprio peso. Embora tenha fibras mus-
culares parecidas com as humanas, o esqueleto dos insetos é externo e prende-se 
aos músculos formando um conjunto de grande resistência.
***
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana 
de açúcar em um tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma 
consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com ser-
viços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. 
O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas 
do feitor. No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram 
duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levaram os dois ao fogo. 
Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporan-
do e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a 
cachaça já formada, que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas 
suas costas marcadas pelas chibatadas ardia muito, por isso deram o nome de “água 
ardente”. Caindo em seus rostos, escorregando até a boca, os escravos perceberam 
que, com a tal goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que que-
riam ficar alegres repetiam o processo.

Humor

Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha muita 
sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito especial e disse:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e me respondeu:
- Faxina?
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada, pergunta 
se ele conhecia seu marido.
- Sim, ele era o meu melhor amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele me disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeee...
***
Certa dona de casa chorosa apresentou-se ao Juiz e disse:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indaga o Juiz.
- Bem, Meritíssimo, estive examinando o rosto dos meus três filhos e nenhum deles 
se parece com ele!

Mensagens

Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardio-
vasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Veja os problemas 
da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Doenças cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Dores musculares após esforços
- Alto nível de estresse
***
Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente com coragem 
e determinação, pois se não resolvê-los no dia de hoje, certamente terá que fazê-lo 
no dia de amanhã, porque eles continuarão existindo enquanto não forem resolvi-
dos, prolongando assim o seu sofrimento.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com pes-
soas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os sentimentos 
satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo mundo e sim se alegrar 
com nossos relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira possível os 
relacionamentos problemáticos.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.

Se não existissem pessoas más, não haveria bons advogados.

O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.

Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.

Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.

O tempo destrói aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

É melhor viver sem felicidade do que viver sem amor.

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.

Mais perdido do que minhoca no galinheiro.

Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
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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

Segurança é tema de
campanha da EDP para

alertar jogadores do
Pokémon GO

Posts no Facebook têm o 
intuito de evitar acidentes, 
inclusive com a rede elé-
trica.
Nova febre entre os jogos 
para celular, Pokémon 
GO, faz com que as pesso-
as saiam em busca dos per-
sonagens por ruas, praças 
e parques de todo o País. 
Mas a segurança deve ser 
levada em consideração 
pelos adeptos.
 Por isso, a EDP Brasil, em-
presa que atua nas áreas de 
geração, distribuição, co-
mercialização e soluções 
de energia elétrica, está fa-
zendo uma campanha em 
sua página no Facebook, 
reforçando a importância 
da brincadeira segura com 
diversos slogans, como 
“Fique ligado! Pokémon 

em subestação é pegadi-
nha da Equipe Rocket!”. 
A ação dá continuidade 
às ativações da empresa 
relacionada ao jogo, que 
teve início em julho e que 
visa também atingir todos 
os seus colaboradores, por 
meio da disseminação in-
terna de informações.
 “Utilizamos, sempre, a 
nossa energia para cuidar 
melhor dos nossos clien-
tes, e, por isso, a dica é se 
divertir sem esquecer da 
segurança, ficando longe 
de subestações e da rede 
elétrica. Essa campanha 
vai ao encontro de um dos 
princípios da EDP Brasil: 
a vida em primeiro lugar”, 
diz Luis Gouveia, Chefe 
de Gabinete da Presidên-
cia da EDP Brasil.

 A Companhia ressalta que 
é expressamente proibido 
invadir locais de alta ten-
são, como as subestações 
de energia.  Um acidente 
causado por descarga elé-
trica pode deixar sequelas 
graves como queimaduras 
e até causar a morte. Em 
caso de dúvida, solicitação 
ou denúncia, os consumi-
dores devem entrar em 
contato com a Distribui-
dora pela Agência Virtu-
al, www.edpbr.com.br, na 
Central de Atendimento ao 
Cliente, por meio dos tele-
fones 0800 721 0707 (Es-
pírito Santo) ou 0800 0800 
721 0123 (São Paulo), que 
funcionam 24 horas e com 
ligação gratuita ou se diri-
gir até uma das agências 
de atendimento presencial.

Fechamento de vagas no 
comércio de Taubaté atingi 
o pior patamar desde 2013 

segundo Sincovat

O fechamento de vagas 
no comércio de Taubaté 
teve o pior patamar desde 
2013, segundo informa-
ções do Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté).
A informação está em um 
estudo que analisa o mer-
cado de trabalho taubate-
ano no primeiro semestre 
do ano, com informações 
sobre o porte dos estabele-
cimentos que eliminaram 
vagas formais e o perfil 
dos trabalhadores dispen-
sados.

O primeiro semestre de 
2016 foi de retração no 
mercado de trabalho for-
mal, de acordo com ba-
lanço inédito que será 
apresentado na próxima 
sexta-feira, dia 19, durante 
reunião da Coordenadoria 
Sindical Sul (CSS), órgão 
de trabalho da Federação 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomer-
cioSP).
O levantamento mostra, 
entre outros fatos, que o 
fechamento de vagas nos 

estabelecimentos comer-
ciais do município atin-
giu o pior patamar desde 
2013, quando comparado 
o mesmo período. Assim 
como ocorreu em 2015, as 
maiores perdas foram re-
gistradas no varejo de ves-
tuário, tecido e calçados.
Como consequência, a 
ocupação de vendedor 
foi uma das que mais so-
freu com a eliminação de 
postos formais. Os dados 
apontam ainda o porte das 
empresas que reduziram 
seus quadros de funcioná-
rios e o perfil dos trabalha-
dores dispensados.
O estudo, realizado pela 
FecomercioSP, permitirá 
que os empresários tauba-
teanos tracem estratégias 
voltadas à ampliação da 
oferta de empregos. O de-
talhamento dos números 
será feito por Jaime Vas-
concellos, assessor econô-
mico da Federação.
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Terminam nesta semana as 
inscrições para editais do 

ProAC que apoiam espaços 
independentes, livro do
artista e manifestações

culturais LGBT

Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 115  

oportunidades no  
Vale do Paraíba

Concurso está disponí-
vel no site da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo (www.cultura.
sp.gov.br) Termina nesta 
quarta-feira (17) o prazo 
de inscrições para os edi-
tais do ProAC (Programa 
de Ação Cultural), mantido 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo:  
livro do artista, manifes-
tações LGBT e espaços 
independentes vinculados 
às artes visuais. Os editais 
estão disponíveis no site 
da Secretaria da Cultura 
(www.cultura.sp.gov.br) e 
vão selecionar 20 projetos 
no total. O edital espaços 
independentes vinculados 
às artes visuais concede 
apoio à realização de pro-
gramação artística dentro 
de um espaço independen-
te, incluindo a manutenção 
ou funcionamento deste 
local. Esse espaço deve 
ter gestão autônoma e não 
pode ser ligada à entida-
des públicas ou privadas. 
Também é preciso ter ati-
vidade focada nas artes vi-
suais como pintura, escul-
tura, gravura, fotografia, 
videoarte, performance, 
instalação, artes em mí-
dias eletrônicas e digitais. 
Serão selecionadas quatro 
propostas, com prêmio 
de R$ 100 mil cada. No 
concurso que apoia a pro-
dução de Livro de Artista 
vai ser selecionadas qua-
tro propostas, no valor de 
R$ 30 mil cada. O Livro 
de Artista, também cha-
mado de livro-objeto ou 
obra-livro, é uma modali-
dade das artes visuais que 
consiste na composição de 
uma série de objetos com 
tiragem definida e nume-
rada de exemplares. Tam-
bém pode ser um trabalho 

São Paulo, 15 de agos-
to de 2016 - O programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministé-
rio do Trabalho e Empre-
go (MTE), oferece nesta 
semana 115 vagas de tra-
balho divididas entre as 
áreas de comércio, servi-
ços, entre outras, no Vale 
do Paraíba. As cidades da 
região com vagas dispo-
níveis são: Aparecida (5), 
Caçapava (18), Caragua-
tatuba (30), Cruzeiro (3), 
Guaratinguetá (4), Ilhabe-
la (85), Jacareí (5), Lore-
na (7), Pindamonhangaba 
(4), São José dos Campos 
(11),  São Sebastião (14),  
Taubaté (13).
Os itens escolaridade e ex-
periência para o preenchi-
mento das vagas variam de 
acordo com a área de atua-

individual ou coletivo. Os 
artistas interessados em se 
inscrever no edital de ma-
nifestações LGBT devem 
encaminhar propostas que 
contemplem atividades, 
eventos ou apresentações 
públicas que favoreçam a 
valorização, a preservação 
e difusão das manifesta-
ções culturais com temáti-
ca LGBT. Os projetos po-
dem incluir publicação de 
livros, registro audiovisu-
al, teatro, dança ou grava-
ção de CD. O concurso vai 
premiar 12 projetos, divi-
dido em dois módulos: no 
primeiro, serão contem-
plados seis propostas com 
incentivo de R$ 40 mil 
cada. No segundo, haverá 
seis prêmios de R$ 20 mil 
cada. DESCENTRALI-
ZAÇÃO DE RECURSOS
Propostas do interior, li-
toral e Grande São Paulo 
têm cota de 50%. O propo-
nente que deseja inserir o 
seu projeto dentro da cota 
deverá comprovar atuação 
artística na região, assim 
como sua sede e residência 
por meio de comprovante 
de endereço cadastrado. 
Todas essas informações 
devem ser declaradas no 
sistema digital. Há mais 
editais da Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo que continuam com 
inscrições em andamento. 
Para saber mais, acesse: 
www.cultura.sp.gov.br.
ARTES VISUAIS: Pro-
jetos de espaços indepen-
dentes vinculados às artes 
visuais Apoio a propostas 
que contemplem a produ-
ção ou o aprimoramento 
de espetáculos em espaços 
independentes vinculados 
às artes visuais - 4 proje-
tos, com prêmio de R$ 100 
mil cada - Inscrições até 

ção e com a empresa.
Área/ Especificações
Nº de vagas
Comércio 9
Serviços 91
Construção Civil 9
Ocupação
Local da Vaga
Número de Vagas
Padeiro
Caraguatatuba
3
Bombeiro civil
Ilhabela
4
Técnico de enfermagem
Guaratinguetá
2
Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do em-

17 de agosto.
Livro do Artista
Apoia a produção li-
vro-objeto ou obra-livro 
como trabalho individual 
ou coletivo, com tiragem 
definida e numerada de 
exemplares.
- 4 projetos, com prêmio 
de R$ 30 mil cada
- Inscrições até 17 de 
agosto.
CULTURA E CIDADA-
NIA
Manifestações Culturais 
LGBT
Apoio projetos culturais 
com temática LGBT.
- 12 projetos divididos em 
dois módulos
Módulo 01: 6 projetos com 
prêmio de R$ 40 mil cada.
Módulo 02: 6 projetos com 
prêmio de R$ 20 mil cada.
- Inscrições até 17 de 
agosto.
Programa de Ação Cultu-
ral (ProAC), na modalida-
de editais, tem o objetivo 
de fomentar e difundir a 
produção artística em to-
das as regiões do estado, 
apoiando financeiramente 
projetos artísticos, selecio-
nados por meio de editais. 
O ProAC Editais busca 
descentralizar o acesso da 
população à arte, estimu-
lando a circulação de es-
petáculos e a produção em 
cidades do interior, litoral 
e da Grande São Paulo. 
No total, serão disponibi-
lizados 45 editais em 12 
linguagens: teatro, dança, 
música, literatura, circo, 
artes cênicas para crian-
ças, festivais de arte, au-
diovisual, museus, diver-
sidade e artes visuais. Para 
conhecer a programação 
cultural de todo o estado, 
acesse a plataforma SP 
Estado da Cultura –www.
estadodacultura.sp.gov.br.

pregador também 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-
tante.
A disponibilidade das 
vagas está sujeita a alte-
rações, seja pelo seu pre-
enchimento quanto pela 
desistência do emprega-
dor.
Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São 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.
Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/
Mais Emprego, acesse: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br .
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Qualidade do Ar foi 
tema de palestra no Rio 

do Ouro em Caraguá

No dia 8 de agosto, come-
morou-se o Dia Nacional 
da Qualidade do Ar. Para 
marcar a data, as Secre-
tarias de Educação e do 
Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca, promoveram 
palestra sobre o assunto 
para os alunos do 1º ao 
5º anos da EMEI/EMEF 
Bernardo Ferreira Louza-
da (Rio do Ouro), na terça 
(9).
Num bate-papo animado 
com o técnico da Secre-
taria do Meio Ambiente, 
Reinaldo Gomes, as crian-
ças puderam conhecer um 
pouco mais sobre a impor-

tância de proteger a vege-
tação, árvores, nascentes e 
rios para manter o ar sau-
dável.
Também conheceram a 
Escala de Ringelmann, 
um cartão com um furo no 
centro com cinco padrões 
de cinza, do mais claro até 
o preto. O avaliador olha 
pelo furo em direção à fu-
maça, se a cor estiver entre 
o tom 3, 4 ou 5 da escala, a 
poluição no ar é alta e cabe 
multa ao infrator.
A unidade escolar é vi-
zinha do Parque Estadu-
al Serra do Mar, que tem 
uma porção contínua pre-

servada de Mata Atlântica, 
e sempre promove ativida-
des para alunos e comuni-
dades que contemplam a 
preservação do ecossiste-
ma.
Alexia Alicia Gomes Bar-
reto, 10 anos, disse que é 
essencial plantarmos ár-
vores para melhoria do 
ar. “Aprendi muita coisa 
sobre as características do 
ar e de maneiras para man-
tê-lo saudável”, afirmou.
Ao final, os estudantes fi-
zeram desenhos para ex-
pressar de forma criativa 
o aprendizado durante o 
encontro.

Cai o número de
consumidores inadimplentes 

no Brasil, diz SPC

O número de consumi-
dores inadimplentes no 
Brasil voltou a dar sinais 
de desaceleração durante 
o mês de julho, segundo 
informação do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). O indi-
cador revela que o número 
de brasileiros negativados 
atingiu 58,9 milhões no úl-
timo mês de julho.
Esse recuo representa 200 
mil consumidores em si-
tuação de inadimplência a 
menos do que o registrado 
em junho (cerca de 59,1 
milhões). Apesar da que-
da, esse número ainda é 
considerado elevado pelos 

economistas do SPC Bra-
sil por representar 39,57% 
da população adulta do 
país.
De acordo com o SPC, a 
discreta queda na estimati-
va de brasileiros negativa-
dos na passagem de junho 
para julho não impediu 
que o volume de consu-
midores inadimplentes au-
mentasse 1,99% no último 
mês frente julho de 2015. 
Essa foi a terceira desa-
celeração consecutiva do 
indicador na base anual de 
comparação.
Os dados não levam em 
consideração a região Su-
deste por conta da entrada 
em vigor da Lei Estadual 
nº 15.659, conhecida como 

‘Lei do AR’, que dificulta 
a negativação de inadim-
plentes em São Paulo.A 
região Nordeste lidera a 
inadimplência no país. 
Assim como nos últimos 
meses, a região foi a que 
teve o maior crescimento 
no número de devedores: 
alta de 5,01% na compa-
ração anual. Em seguida, 
a região Norte, com um 
aumento de 0,85%. Já as 
regiões Sul e Centro-Oes-
te apresentaram leves re-
cuos, de -1,12% e -1,23%, 
respectivamente.No en-
tanto, apesar do Nordeste 
ter apresentado o maior 
aumento de novos inadim-
plentes, proporcionalmen-
te é a região Norte que de-
tém a maior população de 
consumidores inadimplen-
tes: 5,24 milhões de pesso-
as com contas em atraso, 
o que representa 45,58% 
da população adulta des-
ta região.O Centro-Oeste, 
com número absoluto de 
4,69 milhões, apresenta a 
segunda maior proporção 
da população adulta em 
situação de inadimplência 
(41,55%). 
Com informações da 
Agência Brasil 

Sebrae realiza palestra 
de apresentação sobre 

Empretec, em Pinda

O Sebrae estará em Pin-
damonhangaba, na quarta-
feira (17), desenvolvendo 
palestras e apresentando o 
Empretec, um curso dire-
cionado para empresários 
e novos empreendedores 
que já tenham um projeto 
para seu negócio.
O curso é executado no 
Brasil exclusivamente 
pelo Sebrae, em parceria 
com o PNUD (Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento) e com 
a UNCTAD (Conferência 
das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvi-
mento) há mais de 20 anos. 
As palestras acontecem às 
10h, no auditório da ACIP 
(Rua Deputado Claro Cé-

sar, 44, Centro) e, às 15h, 
na sede do Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor 
(Avenida Alburquerque 
Lins, 138, São Benedito). 
As palestras são gratuitas.
Sobre o Empretec
O Empretec acontecerá 
em Pinda entre os dias 19 
e 24 de setembro, em Pin-
damonhangaba.
A metodologia diferencia-
da é um estímulo adicional 
para os empreendedores, 
que são levados a conhe-
cer e aprimorar suas carac-
terísticas empreendedoras 
como parte da estratégia 
para a condução dos seus 
negócios de forma compe-
titiva. Os empreendedores 
passam a identificar opor-

tunidades empresariais e a 
entender seu próprio com-
portamento em determina-
das situações do cotidiano 
da empresa. Aprendem a 
fazer avaliações sistemá-
ticas do planejamento da 
empresa, fundamentais 
para definir metas e obje-
tivos.
Para participar é neces-
sário o preenchimento da 
ficha de inscrição e passar 
por uma entrevista, que 
acontecerá ainda no mês 
de agosto. O valor é de R$ 
1.300,00 e pode ser divi-
dido em até 10 vezes sem 
juros no cartão de crédito. 
Informações e inscrições 
pelos telefone (12) 3128-
9600.

Receita paga restituições do terceiro 
lote do Imposto de Renda 2016

BNDES tem prejuízo de
R$ 2,17 bilhões no
primeiro semestre

A Receita Federal pagou 
nesta semana o tercei-
ro lote de restituição do 
Imposto de Renda 2016. 
Também serão liberados 
restituições dos exercícios 
de 2008 a 2015 que deixa-
ram a malha fina.
Estão inclusos nesse lote 
1.904.205 contribuintes, 
totalizando um pagamento 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
registrou um prejuízo lí-
quido de R$ 2,174 bilhões 
no primeiro semestre deste 
ano. No mesmo período de 
2015, ele havia tido um lu-
cro de R$ 3,51 bilhões.
Segundo o BNDES, o pre-
juízo dos seis primeiros 
meses deste ano foi re-
sultado de despesas com 
provisões da carteira de 
crédito e repasses e da 
carteira de participações 
societárias. Essas despesas 
atingiram R$ 9,59 bilhões 
no primeiro semestre de 
2016, R$ 7,95 bilhões a 
mais do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado.
Devido a ajustes na classi-
ficação de risco na carteira 
de crédito, que refletiram 
o cenário econômico des-
favorável do país, o banco 
teve despesas de R$ 4,44 
bilhões com suas provi-
sões para risco de crédito.
Segundo o BNDES, a ina-

de R$ 2,52 bilhões. Na re-
gião, 43 mil contribuintes 
receberão R$ 54,3 milhões 
em restituição.
A consulta ao lote está dis-
ponível na página da Re-
ceita Federal na internet, 
pelo aplicativo para tablets 
e smartphones, ou através 
do ReceitaFone, pelo nú-
mero 146.

dimplência do banco man-
teve-se em patamar muito 
baixo. O índice referente 
a 30 dias ficou em 1,38% 
em 30 de junho deste ano. 
Apesar disso, o índice é 
superior ao registrado em 
dezembro de 2015, de 
0,02%. Impacto negativo 
As intermediações finan-
ceiras compensaram o 
impacto negativo das pro-
visões, com R$ 12,235 bi-
lhões no primeiro semestre 
deste ano, 25,2% a mais 
do que o registrado no 
mesmo período de 2015. 
O resultado deveu-se ao 
volume elevado de amorti-
zações dos financiamentos 
concedidos, sem que, em 
paralelo, houvesse aumen-
to de desembolsos. Já a 
carteira de crédito e repas-
ses do BNDES atingiu R$ 
646,9 bilhões no primeiro 
semestre do ano, uma re-
dução de 7% em relação 
a dezembro de 2015. O 
resultado foi influenciado 
pelo efeito da deprecia-

O valor da restituição será 
creditado na conta bancá-
ria informada pelo con-
tribuinte na declaração. 
Caso não seja creditado, 
o contribuinte poderá ir a 
qualquer agência do Ban-
co do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimen-
to por meio do telefone 
0800-729-0001.

ção do dólar na parcela em 
moeda estrangeira e pela 
redução da parcela em 
moeda nacional, impacta-
da pelo fim do Programa 
de Sustentação do Investi-
mento (PSI), em dezembro 
de 2015. A carteira de par-
ticipações societárias atin-
giu R$ 58,8 bilhões no pri-
meiro semestre de 2016, 
um aumento de 12,2% em 
relação ao segundo semes-
tre de 2015, provocado 
pela valorização de ações 
da Petrobras, Eletrobras e 
Vale. O patrimônio líquido 
do BNDES totalizou R$ 
36,88 bilhões no primeiro 
semestre do ano, um cres-
cimento de R$ 5,88 bilhões 
(19%) em relação a 31 de 
dezembro de 2015. O re-
sultado pode ser explica-
do pelo efeito positivo de 
R$ 5,14 bilhões, líquido 
de tributos, decorrente da 
valorização da carteira de 
participações societárias, 
que absorveu o prejuízo lí-
quido de R$ 2,17 bilhões.


