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A GAzetA dos Municípios

Paratletismo de Taubaté
conquista 5 ouros no 
Grand Prix de Berlim

Pinda tem ótimos
resultados no Troféu
Destaque e Copa SP
de Ginástica Artística

Pamo Cidade Jardim
reabre para atendimento

em Taubaté

A equipe de Taubaté de 
paratletismo, do projeto 
Esporte para Todos, ga-
rantiu cinco medalhas de 
ouro e estabeleceu novos 
recordes no Grand Prix de 
Berlim, realizado na Ale-
manha nos dias 17 e 18 de 
junho.
Sob o comando do treina-
dor Guto Nascimento, os 
paratletas André Rocha, 
Júlio Cesar Leite e Kaian 
Silva fizeram história na 
competição.
André Rocha quebrou 
novamente os seus pró-
prios recordes. Na prova 
de lançamento do disco 

Pindamonhangaba obteve 
excelentes resultados na 
ginástica artística, nos úl-
timos finais de semana. No 
domingo (18), foi realiza-
da a Copa São Paulo de 
Ginástica Artística, pela 
Federação Paulista de Gi-
nástica, em São Bernardo 
do Campo.
Participaram da Copa 
equipes da Semelp Pinda, 
Taubaté, Academia Yashi 
Ginástica Artística, Aca-
demia Paulo Picciafuoco, 
Clube Hebraica e Clube 
Palmeiras. As represen-
tantes de Pinda foram as 
ginastas Annita Paim, Ga-

A partir da próxima 
quinta-feira, dia 22 de 
junho, o Pamo (Posto  
de Atendimento Médico e 
Odontológico) Cidade Jar-

na categoria F52, a marca 
anterior de 23,09m foi su-
perada com o novo recor-
de de 23,24m. Na prova de 
arremesso de peso, Rocha 
também bateu o recorde 
mundial, atingindo a mar-
ca de 11,60m.  A marca 
anterior, dele mesmo, foi 
de 11,46m. Os resultados 
renderam duas medalhas 
de ouro ao paratleta.
Kaian Silva, em sua pri-
meira competição inter-
nacional, conquistou duas 
medalhas de ouro. Correu 
os 100m rasos na classe 
T38 em 13,40s e também 
participou do salto em 

briela Abdo, Maria Julia 
Basílio, Suelen Teixeira e 
técnico Marcelo Ronconi.                       
Os resultados da catego-
ria Pré-infantil individual 
geral foram: Annita Paim, 
Gabriela Abdo e Maria 
Julia Basilio, com o bron-
ze e, resultado categoria 
Adulto individual geral: 
Suelen Teixeira ficou com 
o ouro. No final de sema-
na anterior, de 10 e 11 de 
junho, Pindamonhangaba 
participou da II Etapa do 
Troféu Destaque de Gi-
nástica Artística e trouxe 
excelentes resultados para 
casa. O ginasta Alowany 

dim volta ao seu funciona-
mento normal.
A unidade estava fe-
chada desde o início  
do ano para serviços de 

distância, em que alcan-
çou 5,06m em sua melhor 
tentativa. Júlio Cesar, tam-
bém estreante em provas 
internacionais, conquistou 
três medalhas, sendo uma 
de ouro no lançamento de 
dardo classe F56 com re-
sultado de  23,11m, pra-
ta no arremesso de peso 
classe F56 com a mar-
ca de 7,77m, e bronze 
no lançamento de disco 
com 21,95m. A equipe de 
Taubaté retorna ao Brasil 
na manhã desta terça-fei-
ra, 20 de junho, e segue 
sua rotina de treinos para 
as próximas competições.

Tsubota conquistou o 1º 
lugar no solo, 1º lugar nas 
argolas, 1º lugar nas para-
lelas, 1º lugar na barra-fixa 
e 2º lugar individual geral.
Também representando 
Pindamonhangaba, o gi-
nasta Luiz Miguel Limo-
nes ficou em 2º lugar no 
cavalo com alças, 2º lugar 
nas argolas, 3º lugar no 
solo, 3º lugar na barra- fixa 
e 3º lugar individual geral.
O evento foi realizado em 
Hortolândia e teve a par-
ticipação das equipes de 
Pinda, Hortolândia, Jun-
diaí, Indaiatuba, Franca, 
Paulínia e Osasco.

manutenção em suas ins-
talações.
O Pamo Cidade Jardim 
está localizado à rua Ma-
noel Huma Duran, nº 241.

Semana conscientiza
sobre a violência contra

o idoso em Pinda

No dia 10 de Junho, o 
Departamento de Lazer 
promoveu a abertura da 
Semana de Campanha 
Municipal de Enfrenta-
mento à Violência Contra 
o Idoso. A Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer) realizou 
na Praça Monsenhor Mar-
condes atividades com jo-
gos de mesa, como xadrez, 
dominó, buraco, damas, 
além de alongamento e ca-
minhada.
A programação da semana 

contou com o vídeo insti-
tucional “Enfrentando a 
violência contra o idoso”, 
apresentado na Escola Es-
tadual Ryoiti Yassuda, e 
na Escola C.A.I.C no Ara-
retama, com um número 
de dança formado por um 
grupo da terceira idade, 
além de fóruns abertos a 
população no Auditório da 
Santa Casa e na Câmara 
Municipal. 
A semana é uma parceria 
entre o Conselho Muni-
cipal do Idoso e a Pre-

feitura de Municipal de 
Pindamonhangaba e bus-
ca conscientizar sobre 
os abusos físicos e psi-
cológicos que os idosos  
têm enfrentado, alguns são 
abandonados e negligen-
ciados, além de sofrer vio-
lência econômica muitas 
vezes pela própria família. 
A campanha incentiva às 
pessoas a ligarem no Disk 
100, caso conheçam al-
gum idoso nessa situação, 
de forma totalmente anô-
nima.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no preparo 
do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária nacional e interna-
cional. As folhas são usadas normalmente secas, já que têm um forte aroma e sabor, 
podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas e ensopados, mas o que muita gente não 
sabe é que são ricas em propriedades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de 
louro são potássio, fibras, hidrato de carbono, vitaminas B6 e C, magnésio e ácido 
fólico, entre muitos outros. Com propriedades antiinflamatórias, diuréticas, antirreu-
máticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro é uma 
excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como gastrite, úlcera, gases 
e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo 
menstrual, dores de cabeça, reumatismo, infecções de ouvido e na pele. Suas proprie-
dades expectorantes o tornam remédios poderosos contra a gripe e resfriados, pois 
limpam as vias respiratórias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e 
a ansiedade.

Humor

No tribunal o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o Juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encon-
trar pela frente e atira ma minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa...
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com o nosso 
cachorrinho...
***
A professora pergunta ao aluno:
- Que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados:
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?

Mensagens

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você se lembra dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade quem te trará como opção.
***
Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. 
Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração tornou-se uma reação comum 
e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a velocidade. 
Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, en-
contra-se na direção certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos 
dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é 
um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais natural que quei-
ramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos regredindo, estamos 
consolidando e descansando. O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito 
no que diz respeito à caridade e a compreensão, mas somos principiantes em relação 
à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando 
e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentimos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril. 
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que e bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precisa de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

Torre de Desafios é a 
nova atividade do Paiol 

Grande, inédita no Brasil

Acampamento incentiva 
jovens a vencerem de-
safios com cooperação e 
muita aventura.
O Paiol Grande, acampa-
mento mais tradicional 
do Brasil, lança para as 
Temporadas de Férias de 
Julho sua nova atividade: 
Torre de Desafios. Com 
dez metros de altura e for-
mato hexagonal, a atração 
oferece simultaneamente 
seis desafios com vários 
níveis de dificuldade (veja 
mais detalhes abaixo). A 
atração simula as supe-
rações encontradas em 
aventuras reais e contribui 
para o desenvolvimento 
emocional ao estimular a 
superação da percepção 
individual de limites, além 
do trabalho em equipe, 
pois os desafios podem ser 
conquistados apenas com 
a colaboração dos outros 
participantes. “A Torre de 
Desafios é inédita no Bra-
sil e possui um design mo-
derno e avançado em ter-
mos de treinamento para 
o desenvolvimento huma-
no”, diz Ricardo Steinle de 
Moraes, gerente do acam-
pamento e idealizador do 
projeto.
“Este tipo de atividade 
além de ser divertido e 
seguro, é muito utilizado 
na preparação de pessoas 
interessadas em participar 
de grandes aventuras”, re-
lata Rodrigo Raineri, um 
dos maiores aventureiros 
brasileiros da atualidade 
e primeiro alpinista bra-
sileiro a escalar o Monte 
Everest três vezes. Rodri-
go palestrou na inaugura-
ção da torre e falou sobre a 
relação desse tipo de ativi-

dade com as grandes con-
quistas “além da parte téc-
nica, o sucesso em grandes 
aventuras depende muito 
do trabalho em equipe e 
das amizades e relaciona-
mentos que se formam”.
Mais sobre a Torre de De-
safios
A Torre de Desafios es-
timula a tríade principal 
para o bom rendimento 
em qualquer atividade 
humana: técnico, físico 
e mental. É uma ativida-
de coletiva em que vários 
paioleiros podem partici-
par ao mesmo tempo.
É uma atividade COO-
PERATIVA, quem escala 
depende dos demais para 
lhes dar segurança e vá-
rios desafios são supera-
dos apenas com a ajuda do 
colega.
É uma atividade que aten-
de VÁRIAS FAIXAS 
ETÁRIAS ao propor desa-
fios de diferentes níveis de 
dificuldade.
É uma atividade de AVEN-
TURA, uma das marcas 
registradas do Paiol. 
É uma atividade que con-
tribui para o CRESCI-
MENTO PESSOAL ao es-
timular superação dos seus 
limites, contribui para a 
autoestima e o autoconhe-
cimento.
Quais são os desafios?
Parede de escalada: com 
três possíveis vias para 
se seguir, as rotas foram 
projetadas pelo André Be-
rezoski, o Belê, um dos 
maiores nomes da escala-
da esportiva da última dé-
cada, pentacampeão brasi-
leiro.
Rede de escalada: apesar 
de parecer fácil, a rede 

de escalada esconde uma 
dificuldade que ninguém 
imagina. Por ser maleá-
vel é difícil se equilibrar e 
completar o percurso.
Escada Gigante: Os de-
graus começam mais pró-
ximos e fáceis de serem 
conquistados, com a as-
censão se distanciam e fica 
mais difícil escalar, sendo 
preciso, muitas vezes, a 
ajuda de um companheiro.
ZIG ZAG: Nessa atividade, 
os participantes terão que 
começar em um dos tron-
cos, no meio mudar para 
um obstáculo móvel e ao 
final, voltar ao tronco fixo 
para completar o desafio. 
Com ajuda dos compa-
nheiros, a tarefa fica bem 
mais fácil.
Ajuda-ajuda: Essa ativida-
de pode ser iniciada sozi-
nha. No entanto, ao longo 
do percurso o participante 
ficará sem opção e preci-
sará da ajuda dos colegas. 
Para subir, os paioleiros 
utilizarão os bastões, que 
são móveis, como degraus.
A Besta ou desafio final: 
O mais desafiador dos seis 
desafios. Para completa-lo 
você precisará de coopera-
ção dos seus amigos. São 
provas de coordenação e 
sincronismo que desafiam 
até os mais experientes. 
Vale conferir.
Serviço Acampamento 
Paiol Grande
Primeira temporada – 02 a 
08 de julho (7 dias)
Segunda temporada – 10 a 
18 de julho (9 dias)
Terceira temporada – 20 a 
29 de julho (10 dias)
Mais informações sobre 
inscrição: paiolgrande.
com.br/ferias
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Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 - Tre-
membé - SP
Tremembé, 19 de Junho de 2017. Página : 1

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo
discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por não ter 
sido
possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo para os fins
de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente intimação, 
os
notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da Corregedoria 
Geral da
Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinheiro, quando o valor não
exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que equivale a R$ 0,00. 
Quando
se tratar de valor superior, o pagamento do título só poderá ser efetuado através 
de
cheque administrativo ou visado, emitido por estabelecimento bancário, mas, 
sempre
no valor correspondente apenas ao da obrigação, em nome e a ordem do apre-
sentante e
pagável na praça deste Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumentos de-
vidos,
que serão pagos em dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se
acha em lugar de acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 21/06/2017.

Protocolo : 13 - 13/06/2017
Devedor : SERGIA RIBEIRO
Documentos : CPF 063.845.028-44
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 151, Termo nº 6570
Faço saber que pretendem se casar BRUNO HENRIQUE ALVES SILVA e FLÁ-
VIA DOS SANTOS RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 26 de março de 1991, de profissão analista de pro-
cessos, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
contraente, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA, de 56 anos, nascido na data de 
4 de abril de 1961 e de SELMA ALVES PIRES DA SILVA, de 54 anos, nascida 
na data de 26 de fevereiro de 1963, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, 
naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 4 de outubro 
de 1993, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente e domici-
liada na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 155, dos Guedes, nesta cidade, filha de 
CASSIO RIBEIRO, falecido em Taubaté/SP na data de 21 de abril de 2010 e de 
VANISETE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO, de 53 anos, nascida na 
data de 29 de maio de 1964, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de 
São Bernardo do Campo/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha
-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO BALCÃO DE
EMPREGOS  DE 

TAUBATÉ
VAGAS URGENTES :

TÉCNICO ROBÓTICA INDUSTRIAL
Para empresa do segmento automotivo, o 
candidato deve ter 6 meses de experiência na 
função.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Para empresa do segmento automotivo, o can-
didato deve ter curso ou 6 meses de experiên-
cia na função.

———————

COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE AUTOS –
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA – CURSAN-
DO TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA
GERENTE DE RESTAURANTE – REDE 
HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES – EXP. 
EM GERÊNCIA DE SUPERMERCADO
AUXILIAR DE VENDAS
COZINHEIRA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA DE MÁQUINAS INDUS-
TRIAIS
ENCANADOR PREDIAL
ESTAGIO DE ENGENHARIA CIVIL
GARÇOM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NACIONAIS E 
IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
FARMACÊUTICO – URGENTE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VENDEDOR – COM EXP. EM VENDAS DE 
VEÍCULOS – URGENTE
INSTALADOR DE ALARME RESIDEN-
CIAL
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO AUTO-
MOTIVA
ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SE-
LEÇÃO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
COSTUREIRA
ENFERMEIRA DO TRABALHO
FERRAMENTEIRO
LAVADEIRA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
PASSADEIRA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Imposto de Renda
Receita libera crédito do 

primeiro lote de
restituição

Rosa ensina a população sobre 
os benefícios da Vinagreira

A Receita Federal divul-
gou que a restituição para 
1.636.218 contribuintes 
será liberada esta semana, 
a restituição do Imposto 
de Renda (IR) totalizan-
do mais de R$ 3 bilhões. 
O crédito bancário cor-
responde ao primeiro lote 
de restituição e contempla 
também restituições re-
siduais dos exercícios de 
2008 a 2016.
Segundo a Receita, fazem 
parte deste primeiro lote 
os contribuintes com prio-
ridade: mais de 1,527 mi-
lhão de idosos e 108.513 
pessoas com alguma de-
ficiência física, mental ou 
moléstia grave. 

No dia 13 de Junho, o Ce-
pic (Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares) realizou o Rosa 
(Roda de Saberes) sobre 
a Vinagreira. O projeto 
busca ensinar as pessoas 
a terem uma alimentação 
saudável usando PANCS, 

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimen-
to, pela internet, utilizando 
o Formulário Eletrônico - 
Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamen-
te no e-CAC, no serviço 
Extrato do Processamento 
da DIRPF.
Para saber se teve a de-
claração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita na in-
ternet, ou ligar para o Re-
ceitafone, no número 146. 
Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 

plantas alimentícias não 
convencionais.
A Vinagreira é uma planta 
rica em vitaminas A e B1, 
além de sais minerais e 
aminoácidos. Suas folhas, 
flores e cálices podem ser 
transformados em sucos, 
geleias, e podem ser con-

da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.
O contribuinte também 
tem à disposição o aplica-
tivo para tablets e smar-
tphones, que facilita a con-
sulta às declarações do IR 
e à situação cadastral no 
CPF. Com ele, será possí-
vel consultar diretamente, 
nas bases da Receita Fe-
deral, informações sobre a 
liberação das restituições 
e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF.
Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pesso-
almente qualquer agên-
cia do Banco do Brasil 
ou ligar para a Central de 
Atendimento, nos telefo-
nes 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088  
(exclusivo para pessoas 
com deficiência auditiva), 
para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupan-
ça, em seu nome, em qual-
quer banco.

sumidas até mesmo cruas 
como salada, e seu chá 
possui propriedades medi-
cinais.
Durante a roda de con-
versa, os participantes 
aprendem como identifi-
car a vinagreira, informa-
ções sobre as origens das 
plantas e como cultiva-las, 
além de aprender como 
executar as receitas.
As próximas plantas es-
tudadas serão a Serralha 
e o Dente-de-Leão, no 
dia 11 de julho, às 14 ho-
ras. O evento é destinado 
aos profissionais da saúde 
e interessados em geral. 
Para participar é só com-
parecer na sede do Cepic, 
na Rua Albuquerque Lins, 
n°245, em frente ao prédio 
da Receita Federal.
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CMAS realiza conferência 
para consolidar e ampliar os 
direitos socioassistenciais

em Pindamonhangaba
O CMAS (Conselho 
Municipal de Assistên-
cia Social) realiza a VIII 
Conferência Municipal 
de Assistência Social, em 
Pindamonhangaba. As 
conferências consistem 
em espaços de caráter de-
liberativo em que é deba-
tida e avaliada a Política e 
Assistência Social.
A conferência está com 
programação para até o 
mês que vem, e serão re-
alizados debates coletivos 
com participação social, 
mais representativa, ofe-
recendo momentos para 
discussão, avaliação e 
eleição de prioridades po-
líticas que representem os 
usuários, trabalhadores e 
as entidades de assistência 
social do município.
Na manhã desta quarta-

feira (14), ás 9h, no CRAS 
Moreira César, localiza-
do no CEU das Artes, no 
bairro Vale das Acácias, 
acontecerá à terceira Pré-
Conferência. E ainda neste 
mês, nos dias 22 e 27 vão 
ser realizadas também Pré-
Conferências nos CRAS 
dos bairros Cidade Nova e 
Castolira.
No CRAS Cidade Nova 
(Casa São Francisco de 
Assis), a Pré-Conferência 
está marcada para iniciar 
às 9h. E no CRAS Cas-
tolira, na Rua Regina Cé-
lia Pestana Cesar, será às 
8h30. Já no próximo mês, 
nos dias 14 e 15 de julho, 
no auditório do Salesiano, 
acontecerá as Conferên-
cias Municipais de Assis-
tência Social. Com leitura 
e aprovação do Regimento 

Interno, Palestras, debates 
e eleição dos Delegados, a 
programação está marcada 
para ser realizada das 19h 
às 22h, no dia 14, e das 8h 
às 17h, no dia 15.
O CMAS (Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial) foi criado como órgão 
deliberativo e consultivo 
do Sistema Municipal de 
Assistência Social, e con-
siste em subsidiar, aprovar 
e acompanhar a execução 
do Plano Municipal de 
Assistência Social além 
de fixar diretrizes, metas e 
prioridades de atuação do 
município. E nesta con-
ferência busca oferecer 
propostas com novas dire-
trizes, no sentido de con-
solidar e ampliar os direi-
tos socioassistenciais dos 
seus usuários.

Aplicativo auxilia no
tratamento de HIV e DSTs

Aplicativo iFood abre 
vaga de emprego no Vale 

do Paraíba

Gerdau reúne estudantes 
na conscientização sobre 

Meio Ambiente
em Pindamonhangaba

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura, em conjunto com 
o Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, estão incentivan-
do a população de Pin-
damonhangaba a usar o 
aplicativo “Cuide-se Bem 
Saúde”. Ele foi criado 
pelo Programa Estadual 
de DST e Aids do Estado 
de São Paulo e o objetivo é 
que pacientes com o vírus 
HIV e hepatites virais si-
gam corretamente o trata-
mento, obtendo melhores 
resultados.

O iFood – plataforma de 
delivery de comida on-li-
ne – está com vaga de em-
prego aberta para Vendas e 
Pós-Vendas no Vale do Pa-
raíba. O profissional será 
responsável por acom-
panhar a evolução das 
vendas dos restaurantes, 
identificar oportunidades 
de crescimento, definir e 
coordenar as prioridades e 
atividades de atendimento, 
atuar na captação de novos 

A Gerdau, unidade de 
Pindamonhangaba, rea-
lizou diversas iniciativas 
voltadas a colaboradores 
e a estudantes do muni-
cípio, com o objetivo de 
conscientizá-los sobre a 
importância da adoção de 
práticas sustentáveis. O 
evento foi alusivo à Se-
mana do Meio Ambiente, 
que encerrou na última 
sexta-feira (9). Convidado 

A ferramenta possui alar-
mes para lembrar os pa-
cientes sobre os horários 
corretos de tomar os re-
médios, sobre as con-
sultas agendadas, além 
de avisar quando os  
medicamentos estão aca-
bando para que seja pro-
videnciada a reposição. 
O serviço tem a funcio-
nalidade de registro dos 
exames, para que os usu-
ários possam acompanhar 
a evolução do tratamento. 
Também é possível acessar 
uma “bula eletrônica” com 
informações importantes 

clientes, fazer relaciona-
mento com os restauran-
tes, propor ações para au-
mento das vendas on-line 
e definir estratégias.
Os candidatos precisam ter 
ensino superior completo, 
boa comunicação verbal 
e escrita, boa capacidade 
analítica, habilidade para 
negociar e conhecimento 
intermediário em infor-
mática, principalmente 
em excel. A contratação é 

a ministrar dois dias de pa-
lestras, o analista de Meio 
Ambiente da Companhia 
Devani Junior falou para 
estudantes na Faculdade 
de Tecnologia (FATEC) 
de Pindamonhangaba. Na 
ocasião, o colaborador 
contou para cerca de 80 
universitários como é rea-
lizada a gestão de resíduos 
e coprodutos pela Gerdau 
durante o processo produ-

sobre os medicamentos, 
como contraindicações 
e sintomas adversos, en-
tre outras funcionalida-
des para que os pacientes 
deem continuidade no tra-
tamento. 
É necessário que as pes-
soas cumpram correta-
mente a rotina de cui-
dados, com os exames e  
consultas para que o trata-
mento seja bem-sucedido. 
O aplicativo é gratuito e 
está disponível no App 
Store e Google Play, basta 
apenas digitar o nome no 
campo de busca e instalar.

por regime CLT, com be-
nefícios e bônus anual. O 
iFood proporciona auto-
nomia de processo e ritmo 
de trabalho, ambiente alta-
mente colaborativo e desa-
fiador, com oportunidades 
reais de crescimento.
Para se candidatar à vaga 
de Vendas e Pós-Vendas 
no Vale do Paraíba, os in-
teressados devem enviar o 
currículo para pedroglo-
ck@pagepersonel.com.br

tivo do aço. Outros 40 alu-
nos da Escola Regina Cé-
lia foram recebidos para 
uma visita na usina de Pin-
damonhangaba e para uma 
palestra sobre coleta sele-
tiva. As crianças participa-
ram ainda de uma gincana 
de perguntas sobre o meio 
ambiente, além de cruza-
dinhas e jogo dos sete er-
ros para reforçar o que foi 
aprendido ao longo do dia.  


