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Circuito Cultural Paulista traz
programação especial para o Vale
O Circuito Cultural Paulista retoma a programação e traz mais de 20 atrações musicais, de dança, teatro,
circo e espetáculos infantis para 110 cidades do interior e litoral do Estado. Na região, a programação tem
início em Campos do Jordão no dia 12 de agosto, com a peça “Filme B”.
PÁGINA 6
Divulgação/Governo do Estado

Todas as atrações
do Circuito
Cultural Paulista
são gratuitas

DESFILE DE GISELE FAZ
PROCURA POR ‘GAROTA DE
IPANEMA’ CRESCER EM 1.200%
Após Gisele Bündchen
desﬁlar na abertura da Olimpíada ao som de Garota de
Ipanema, a música escrita
por Tom Jobim e Vinicius de
Morais há mais de 50 anos
teve um aumento em sua audiência em mais de 1.200%,
comparando o dia da abertura, 5, com o seguinte, 6.
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PÁGINA 6

PROCON LANÇA ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA OLIMPÍADA
A Fundação Procon-SP
colocou no ar um canal de
atendimento especial e exclusivo para os consumidores que tiverem problemas
relacionados com direitos do
consumidor durante os Jogos Olímpicos.

O objetivo é atender de
forma rápida os consumidores residentes no Estado de
São Paulo ou em trânsito,
que tenham problemas com o
evento (ingressos, acesso aos
jogos, hospedagem, meios de
transporte, etc). PÁGINA 6

Região promove evento sobre
‘Gestão Pública e o Impacto Regional’
O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região vai
promover, no dia 19, a palestra
“Gestão Pública e o Impacto Regional”, que será realizada no
Taubaté Country Club e reunirá especialistas em economia e
gestão, que traçarão um panorama da realidade em diferentes
esferas.
O assessor econômico da FecomercioSP Jaime Vasconcellos
levará informações sobre a conjuntura econômica da região,
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especialmente no que tange ao
faturamento do comércio varejista e à abertura e ao fechamento de postos de trabalho.
Em seguida, o administrador
público Marcos Silveira, criador
da plataforma Datapedia, analisará o cenário a partir de oito
esferas: Índice de Desenvolvimento Humano, Demograﬁa,
Educação, Saúde, Finanças Públicas, Economia, Violência e
Segurança Pública, Vulnerabilidade e Pobreza.

PÁGINA 2

PREVIDÊNCIA DO BRASIL É A 13ª MAIS CARA
As despesas do Brasil com a
Previdência estão muito acima
do que seria o esperado a partir
da idade da população brasileira, segundo estudo. De uma lista de 86 países, o Brasil está em
13.º com maior gasto com aposentadorias e pensões em relação
às riquezas do País. Ao mesmo
tempo ﬁgura na 56.ª posição entre os que têm a população mais

idosa, com 60 anos ou mais.
Considerada a estrutura demográﬁca brasileira, o gasto
previdenciário deveria se encontrar em torno de 4% do Produto Interno Bruto. A projeção
do governo federal é de que as
despesas com o pagamento dos
benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social alcancem
7,9% do PIB neste ano.

PÁGINA 3

MEDALHISTA DO JUDÔ
ARRUMA CONFUSÃO E
APANHA DE SEGURANÇA
PÁGINA 6

Administrador público Marcos Silveira, criador da plataforma Datapedia, analisará o
cenário a partir de oito esferas

ESTADO PAGA REAJUSTE
SALARIAL A 1.259 SERVIDORES
DO VALE DO PARAÍBA
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Ministro diz que, Região promove evento sobre “Gestão
Pública e o Impacto Regional”
sem reformas,
sai do governo
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Pereira, fez um discurso duro, na
segunda-feira, 8, em São Paulo, ao falar, durante
um evento, sobre as reformas. Disse que o governo precisa enviar as propostas ao Congresso até
novembro, para conseguir aprová-las até junho
de 2017. “Se não aprovarmos no primeiro semestre, não se aprova mais nesse governo”, afirmou,
acrescentando que já avisou ao presidente em
exercício Michel Temer, que, se as reformas não
avançarem, não pretende ficar no governo. “Eu
volto para meu escritório de advocacia.”
Pereira não fugiu de temas polêmicos e disse
que, dentro da reforma trabalhista, defende a terceirização, o trabalho intermitente e que o acordado prevaleça sobre o legislado. O ministro também
disse que é preciso rever a isenção de tributação
sobre importações abaixo de US$ 50. Ele afirmou que se reuniu recentemente com o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, e pediu que nas
discussões da reforma do PIS/Cofins não se eleve a
alíquota. “Nós sabemos que a situação fiscal é extremamente difícil, mas precisamos dar fôlego ao
setor produtivo. Eu disse ao Ministério da Fazenda
que todos os empresários estão sufocados, e não
podemos matá-los. Se a economia reage, isso gera
renda e emprego.”
O ministro afirmou que o governo precisa
tomar medidas concretas após a aprovação do impeachment definitivo de Dilma Rousseff, prevista
para este mês. “Se nós não aprovarmos medidas
concretas, esse clima de ‘lua de mel’ acaba, o povo
volta para as ruas”, comentou durante evento na
Associação Comercial de São Paulo.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
reagiu às declarações de Marcos Pereira ao ser
questionado durante uma coletiva de imprensa
ontem em Brasília. Ele afirmou que as medidas
apresentadas pela equipe econômica vêm seguindo um “processo rapidíssimo”.
“É normal esta ansiedade com medidas rápidas. Comparado com o que foi feito em décadas
passadas, está rapidíssimo”, disse Meirelles. “É
processo rapidíssimo, intenso, e que está demandando trabalho intenso, inclusive aos finais de
semana, visando a viabilizar isso o mais rápido
possível.”
Apesar disso, o ministro evitou fazer projeções
sobre a aprovação de quaisquer projetos hoje em
tramitação no Congresso, seja o de renegociação
da dívida dos Estados, a PEC do teto de gastos ou
do projeto de mudança na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), que ainda será enviado ao Legislativo. “Tenho procurado manter a separação de
poderes e não fazer previsões de aprovação. O que
posso dizer é que quanto mais rápido for aprovado, melhor para o País”, disse Meirelles.
Impeachment
Sobre comércio exterior, Pereira afirmou que
o Brasil deve assinar um memorando de entendimento com a China para um acordo no setor de
serviços em setembro, quando Michel Temer deve
fazer sua primeira viagem internacional como
presidente. O ministro criticou a gestão de comércio externo no governo Dilma Rousseff e disse que
o Brasil estava sub-representado. Segundo ele, o
País não participou das discussões do acordo comercial de serviços TISA (Trade in Services Agreement), que é liderado por Estados Unidos, União
Europeia e mais 22 países, por “questões ideológicas”. “Conversei com o Temer e ele nos autorizou
a pelo menos entender o que está acontecendo”,
disse.
Segundo ele, o Brasil não conseguirá aderir ao
TISA neste momento, porque os Estados Unidos
querem finalizar o acordo ainda neste ano, no
mandato do presidente Barack Obama, e a entrada de um novo país atrasaria as negociações.
“Agora nós precisamos ver o que eles vão discutir
e depois analisaremos se vamos aderir ou não.”
Pereira disse ainda que Temer já lhe revelou
que pretende ir ao Fórum Econômico Mundial
em 2017, diferentemente de Dilma, que faltou ao
encontro este ano. “Dilma não tinha afeição ao
diálogo, nem com empresários, nem com políticos
e nem com os principais países do mundo. Nós
ficamos atrasados no comércio externo. Temer me
garantiu que estará presente em Davos, porque
nós precisamos vender o Brasil, mostrar que viramos essa página ideológica”.

Fundação Dr. João Romeiro

O Sincovat (Sindicato
do Comércio Varejista de
Taubaté e região) vai promover no dia 19 de agosto, sexta-feira, a palestra
“Gestão Pública e o Impacto Regional”. O evento
conta com o apoio da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).
A palestra será realizada no Taubaté Country
Club (TCC), a partir das
18h30, e reunirá especialistas em economia e
gestão, que traçarão um
panorama da realidade
regional em diferentes esferas.
O assessor econômico
da FecomercioSP Jaime
Vasconcellos levará informações sobre a conjuntura econômica, especialmente no que tange ao
faturamento do comércio
varejista e à abertura e ao
fechamento de postos de
trabalho.
Em seguida, o administrador público Marcos
Silveira, criador da plataforma Datapedia, analisará a região a partir de
oito esferas: Índice de De-

senvolvimento Humano;
Demografia;
Educação;
Saúde; Finanças Públicas;
Economia; Violência e Segurança Pública; e Vulnerabilidade e Pobreza.
Para isso, Silveira coletou uma série de indicadores esparsos provenientes
de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e
o Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS),
para depois organizá-los e
analisá-los.
Também haverá a exibição de um vídeo produzido especialmente para a
ocasião. Nele, o cientista
político Humberto Dantas
entrevista Regina Célia Esteves, diretora-presidente
da organização social Comunitas, sobre o projeto
“Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável”. A
iniciativa envolve líderes
empresariais e a sociedade
civil no debate e na execução de ações para a melhoria da gestão pública.
Os candidatos aos cargos de prefeito e de vere-
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Assessor econômico da Fecomercio-SP Jaime
Vasconcellos
ador que participarão da
disputa eleitoral deste ano
serão convidados a assistir a palestra e, ao final
dela, receberão um relatório com todos os indicadores apresentados. O
objetivo do Sincovat e da
FecomercioSP é que eles
utilizem as informações
para pautar suas propostas de governo.

Além disso, as entidades desejam ampliar a
consciência de empresários, membros da academia e cidadãos em geral
sobre a importância da
gestão pública estratégica, pautada em dados
concretos, bem como
do acompanhamento de
todas as ações governamentais.

Inscrições para vestibular do
ITA vão até 15 de setembro
Divulgação

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
abriu, na segunda-feira
(8), as inscrições para o
vestibular 2017. São oferecidas 110 vagas para
os cursos de engenharia
nas especialidades Aeroespacial,
Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de
Computação, Eletrônica
e Mecânica-Aeronáutica.
As inscrições são feitas
pela internet no valor de
R$ 140,00 e encerram-se
em 15 de setembro.
O curso de graduação
em engenharia no ITA
tem a duração de cinco
anos. Os dois primeiros
constituem o Curso Fundamental, comum a todos
os alunos. Os três últimos

correspondem aos cursos
específicos para cada especialidade.
Entre os requisitos de
inscrição, o candidato
deve ser brasileiro nato,
ter no máximo 23 anos de
idade no dia 31/12/2016
e ter concluído ou estar
concluindo o Ensino Médio no ano de 2016.
As provas de Física,
Inglês, Matemática, Português e Química serão
realizadas nos dias 13, 14,
15 e 16 de dezembro. Os
exames serão realizados
em 23 cidades brasileiras: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas,
Campo Grande, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londri-

na, Manaus, Natal, Porto
Alegre, Recife, Ribeirão
Preto, Rio de Janeiro,
Salvador, São José dos
Campos, São José do Rio
Preto, São Paulo, Teresina e Vitória.
Na última edição, o
vestibular do ITA registrou recorde de inscritos
com aproximadamente
12,4 mil candidatos.
ITA
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma
instituição universitária
pública ligada ao Comando da Aeronáutica (Comaer). Está localizado no
Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), na cidade

EXPEDIENTE

paulista de São José dos
Campos. Especializado
nas áreas de ciência e tecnologia no Setor Aeroespacial, o ITA oferece cursos de:
– graduação em Engenharia;
– pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado;
– pós-graduação lato
sensu de especialização e
de extensão.
Criado em 1950, por
inspiração do Marechal
Casimiro
Montenegro
Filho e intensa cooperação internacional, o ITA
é considerado um centro
de referência no ensino
de engenharia no Brasil.
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economia
Previdência do Brasil é a 13ª mais cara
As despesas do Brasil com a
Previdência estão muito acima
do que seria o esperado a partir
da idade da população brasileira, aponta. De uma lista de 86
países, o Brasil está em 13.º com
maior gasto com aposentadorias
e pensões em relação às riquezas
do País. Ao mesmo tempo figura
na 56.ª posição entre os que têm
a população mais idosa, com 60
anos ou mais.
Considerada a estrutura
demográfica brasileira, o gasto previdenciário deveria se
encontrar em torno de 4% do
Produto Interno Bruto (PIB)
- a projeção do governo federal é de que as despesas com o
pagamento dos benefícios pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) alcancem 7,9%
do PIB neste ano.
Segundo o estudo feito pela
equipe técnica do governo, o
atual patamar de gastos do
Brasil com Previdência só seria
compatível se 25% da população fossem idosos. No entanto,
segundo o IBGE, apenas 10,8%
dos brasileiros têm 60 anos ou
mais. Isso mostra uma distorção dos gastos previdenciários
que já comprometem as contas
públicas. Segundo o ministrochefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o rombo da Previdência
- que fechou em R$ 86 bilhões
em 2015 - deve alcançar R$ 180
bilhões em 2017 e, em breve,
não caberá no Orçamento Geral
da União (OGU).
“São poucos os países que
adotam um conjunto de regras
tão relaxadas como o Brasil”,
diz um dos autores do estudo,
Luis Henrique Paiva, do Ipea,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o pesquisador, a tendência é que pa-
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Segundo o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o rombo na
Previdência deve alcançar R$ 180 bilhões em 2017
íses com mais idosos também
sejam aqueles que apresentem
maior despesa previdenciária.
O Brasil, porém, é um ponto
fora da curva, com gastos muito acima do esperado para um
país com perfil relativamente
jovem. Paiva diz que as aposentadorias precoces e as pensões explicam boa parte dessa
situação.
As despesas com o pagamento do INSS deram um salto
entre 1995 e 2014, de 4%para
7% do PIB. “Isso garantiu que
quase 90% dos idosos tivessem
acesso a algum tipo de benefício”, afirma. “Essa é a faceta
positiva do aumento de gastos:
expandiu a cobertura. Em muitas cidades, os benefícios são
uma das principais fontes de
renda.”

Atualmente, no Brasil, é possível aposentar por idade ou por
tempo de contribuição. Na prática, os trabalhadores mais pobres
e com pior inserção no mercado
de trabalho se aposentam por
idade. A regra diz que é possível
se aposentar com 65/60 anos
(homens/mulheres) se o trabalhador tiver 15 anos de contribuição. Na aposentadoria por tempo
de contribuição, não há fixação
de idade mínima, uma concessão
que é raridade no mundo.
A regra diz que é preciso ter
35/30 anos de contribuição. As
idades médias de aposentadoria,
neste caso, são de 55/52 anos.
Para os pesquisadores, essas regras favorecem trabalhadores
com maiores níveis de renda, com
uma trajetória de empregos com
carteira assinada, mais estável.

Entre 177 países, o Brasil
faz parte de um grupo pequeno de 13 nações que oferecem
a opção pela aposentadoria por
tempo de contribuição. Desses, cinco exigem que o aposentado abandone o mercado
de trabalho ou impõem outras
restrições ao acúmulo de rendimentos trabalhistas e previdenciários - o que não ocorre
no País.
O caso brasileiro destoa até
mesmo de países com situação
socioeconômica e demográfica semelhante. O Equador é o
único país da América Latina
a oferecer a aposentadoria por
tempo de contribuição, mas trata como um caso excepcional e
exige tempo de 40 anos para homens e mulheres para que não
haja redução no valor do bene-

fício. Nos países da América Latina, as diferenças nos critérios
para a aposentadoria de homens
e mulheres são menores do que
as existentes no Brasil e a reforma da Previdência deve aproximar as exigências. Cerca de 90%
dos países da região impõem
alguma restrição para aposentadorias antecipadas.
O patamar da participação
das pessoas de 60 anos ou mais
na população brasileira que era
de apenas 3% no começo do século 20, deverá atingir um terço
da população em 2060 de acordo com as projeções do IBGE e
da ONU. Hoje, portanto, um em
cada dez brasileiros tem 60 anos
ou mais de idade. Em 2060, os
idosos serão um em cada três
brasileiros.
O envelhecimento populacional e a queda da fecundidade farão com que haja um
menor número de pessoas em
idade ativa para cada idoso. Em
2010, havia 10 pessoas de 15
a 64 anos para sustentar cada
idoso de 65 anos ou mais de
idade. Em 2060, haverá entre
2,2 e 2,3 pessoas em idade ativa
para cada idoso.
Para o pesquisador do Ipea, o
governo está diante de um desafio para convencer as pessoas a
aceitar regras mais duras para se
aposentar. “A Previdência é um
pacto de gerações e se dá dentro
da casa de cada um”, afirma. “Ou
mantemos isso na cabeça ou a
próxima geração vai ter que pagar as distorções com mais impostos”, diz. E dá um exemplo
pessoal: “Meu pai se aposentou
com condições muito mais favoráveis do que as que eu vou
ter que seguir para garantir que
o meu filho também consiga se
aposentar”.

Após maior queda da série no varejo no semestre, IBGE evita falar em retomada
Apesar dos sinais positivos, o
varejo ainda não vive um momento de recuperação, mas sim
de redução no ritmo de queda das
vendas, avaliou Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços
e Comércio do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
O volume vendido pelo setor teve ligeira alta de 0,1% em
junho ante maio, após a queda de
0,9% registrada no mês anterior,
segundo os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio.
“Não houve melhora substancial
ainda. Na margem a gente vê redução no ritmo de queda, um recuo
menor do que nos meses anteriores.
Mas os indicadores acumulados,
que dão a tendência, ainda têm
recorde de queda, tanto no acumulado no ano e quanto no acumulado
em 12 meses”, disse Isabella.
Queda mais acentuada da série
A redução de 7,0% registrada
pelo volume vendido no primeiro
semestre foi a mais acentuada da
série histórica, iniciada em 2001.
O recuo de 6,7% acumulado em
12 meses também foi o maior já
visto.
O varejo opera 11,9% abaixo
do pico de vendas registrado em
novembro de 2014. Já o varejo
ampliado, que inclui veículos e
material de construção, trabalha
19,7% abaixo do pico registrado
em agosto de 2012.
“Falar em recuperação seria,
no mínimo, precipitado”, alertou
Isabella.
No entanto, na passagem de
maio para junho, o desempenho
das vendas (0,1%) foi o melhor dos
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últimos três anos para o período.
A queda de 5,3% em junho ante
junho foi a 15ª taxa negativa
consecutiva, mas menos intensa
do que as registradas nos meses
anteriores.
“Isso é um resultado bom para
quem estava em trajetória descendente. Ele dá uma parada nessa
trajetória, forma um quadro mais
próximo à estabilidade”, contou a
pesquisadora do IBGE.
Supermercados
A deterioração no mercado de
trabalho e a inflação de alimentos
estão prejudicando as vendas do
setor de supermercados, segundo
Isabella Nunes.
A atividade acumulou uma queda de 3,6% no volume vendido no
primeiro semestre do ano, o pior
desempenho (incluindo primeiros
e segundos semestres) desde o primeiro semestre de 2003, quando a
retração alcançou 6,7%.
“É uma atividade que concentra uma parcela maior do consumo das famílias, em especial das
famílias de baixa renda. Se você
tem redução da renda, aliada a
uma pressão inflacionária, que
é o que está acontecendo aqui,
isso traz impacto para o setor
de alimentos e bebidas”, afirmou
Isabella.
A atividade de supermercados
responde por cerca de 50% das
vendas do varejo e 30% do varejo
ampliado, que inclui também os
segmentos de veículos e material
de construção. Como tem peso
importante para a taxa global
do varejo, Isabella reconhece que
a retomada das vendas passa

Vendas no comércio varejista encolheram 0,4% no
segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano
também por uma recuperação dos
supermercados.
Em relação a junho de 2015, o
volume vendido pelo setor supermercadista encolheu 2,9%. Na
comparação com maio, o recuo foi
de 0,4%.
Embora as expectativas sinalizem melhora para a atividade
econômica, a gerente da pesquisa
afirma que os avanços recentes
não são suficientes para que se
traduzam em consumo de fato. O
setor seria mais sensível à evolução do mercado de trabalho do
que aos indicadores de confiança.
“Os sinais ainda não se traduziram em consumo”, afirmou
Isabella “Não basta só expectativa
para fazer consumo, basta renda”,
resumiu.
Isabella lembrou que a renda do consumidor continua em
queda, assim como os postos de
trabalho com carteira assinada
e a massa de salários pagas aos
trabalhadores.

“A massa salarial é um resumo
do mercado de trabalho, ela é um
resumo do dinheiro em circulação
na economia”, disse a pesquisadora, lembrando que o crédito mais
caro também prejudica o desempenho do varejo.
Inverno e Dia dos Namorados
A chegada de um inverno mais
rigoroso que nos anos anteriores
e a troca de presentes estimulada pelo Dia dos Namorados
beneficiaram alguns setores do
comércio varejista em junho. O
aumento no volume vendido de
bens como roupas e cobertores
ajudou a amortecer a tendência
de queda no varejo, apontou Isabella Nunes.
“Com a chegada de junho tem
a chegada do inverno, então tem
maior demanda por agasalho,
edredom, roupa”, citou Isabella.
“Além disso junho tem as datas
festivas que beneficiam essas

atividades de venda de vestuário e
calçados.”
As vendas de tecidos, vestuário
e calçados aumentaram 0,7% em
junho ante maio, enquanto o setor
de outros artigos de uso pessoal
e doméstico, que inclui as lojas
de departamento, avançou 0,8%.
A atividade de livros, jornais,
revistas e papelaria também ficou
no azul, com expansão de 0,6%,
segundo os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio.
“O inverno e as festas de junho
beneficiam algumas atividades.
Elas não têm capacidade para reverter uma crise, mas amortecem
a queda em junho. O movimento
não muda o quadro (no varejo),
mas beneficia setores que comercializam esse tipo de consumo”,
avaliou a gerente do IBGE.
O comércio varejista registrou
ligeira alta de 0,1% em junho ante
maio, após a redução de 0,9%
verificada no mês anterior.
Trimestre
As vendas no comércio varejista encolheram 0,4% no segundo
trimestre ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados do
IBGE. Na comparação com o segundo trimestre de 2015, o volume
vendido diminuiu 7,1%.
No varejo ampliado, que
inclui as atividades de veículos e
material de construção, as vendas recuaram 2,2% no segundo
trimestre ante o primeiro trimestre de 2016. Em relação ao segundo trimestre do ano passado,
o varejo ampliado teve retração
de 9,3% no segundo trimestre
deste ano.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.676, DE 22 DE JULHO DE 2016.

P O R T A R I A Nº 45/2016
Atribui competência ao TESOUREIRO
de movimentações bancárias no Banco do
Brasil S/A
________________________________

Vereador FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
por esta Portaria RESOLVE:

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosilene de Cássia Cardoso, bibliotecária,
para responder interinamente pela Coordenadoria de Bibliotecas, sem prejuízo de
suas atribuições, durante o período em que a Coordenadora Sra. Fatima Aparecida
Fabricio Siqueira encontrar-se em férias, de 25 de julho a 13 de agosto de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, .
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Art 1º – Atribuir ao TESOUREIRO desta Casa de Leis, Ricardo Rodrigues Augusto,
CPF 081 968 818 51, admitido por concurso público em 17/02/1993 e nomeado pela
Portaria 39/2016, a gerir as contas bancárias da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba – CNPJ nº 53.327.359/0001-34, sempre em conjunto com o
Presidente desta Casa de Leis.
Art 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuída junto ao Banco do Brasil,
Agência 0574-6 – Conta-Corrente nº 22000-0, o Servidor poderá abrir, movimentar e
encerrar contas de depósito de quaisquer espécies ou modalidades. Efetuar depósitos,
pagamentos, transferências, saques, resgates, solicitar saldos, extratos e comprovantes,
emitir guias de retiradas, prestar recibo e dar quitação, autorizar cobranças, liberar
arquivos de pagamentos no GER Financeiro/ASSP, investimentos, aplicações
financeiras, aceitar e estabelecer condições por meio presencial ou eletrônico. Emitir,
descontar, cancelar, baixar, sustar e contraordenar cheques, requisitar talonários de
cheques inclusive avulsos, retirar cheques devolvidos, cadastrar, alterar, desbloquear
senha e assinatura eletrônica; enfim, praticar todos os atos necessários da presente
gestão para o bom e fiel desempenho deste mandato.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2016.

Publicada no D A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art 1º – Atribuir ao TESOUREIRO desta Casa de Leis, Ricardo Rodrigues Augusto,
CPF 081.968.818.51, admitido por concurso público em 17/02/1993 e nomeado pela
Portaria 39/2016, a gerir as contas bancárias da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba - CNPJ nº 53.327.359/0001-34, sempre em conjunto com o
Presidente desta Casa de Leis.
Art 2º – Para exercício da competência que lhe é atribuída junto à Caixa Econômica
Federal, Agência 0330 – Operação 006 – Conta-Corrente nº 00100015-6 e Operação 013
- Conta Poupança nº 22419-3, o Servidor poderá abrir, movimentar e encerrar contas de
depósitos de quaisquer espécies ou modalidades. Efetuar depósitos, pagamentos,
transferências, saques, resgates, solicitar saldos, extratos e comprovantes, emitir guias
de retiradas, prestar recibo e dar quitação, autorizar cobranças, aplicações financeiras,
aceitar e estabelecer condições por meio presencial ou eletrônico. Emitir, descontar,
cancelar, baixar, sustar e contraordenar cheques, requisitar talonários de cheques
inclusive avulsos, retirar cheques devolvidos, cadastrar, alterar e desbloquear senha e
assinatura eletrônica; enfim, praticar todos os atos necessários da presente gestão para o
bom e fiel desempenho deste mandato.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2016.

Publicada no D A.

Vereador Felipe Francisco César Costa
Presidente

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Carolina Florença
Marcondes de Souza com o fim específico de atuar na defesa do Sr. Jorge Lemes
Rocha, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2016, constituído
pela Portaria Interna nº 9.818, de 22 de março de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.678, DE 27 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Eduarda San Martin, Assessora
Técnica em Meio Ambiente, para responder interinamente pela Gerência do Parque
Natural Municipal do Trabiju, sem prejuízo de suas atribuições.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 187/2016-SEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.679, DE 27 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Márcia Fernandes Lima Silva, Diretora do
Departamento Pedagógico, para responder interinamente pelo Departamento de
Gestão Educacional, durante o período em que a Diretora Rosangela Gonçalves e
Silva encontrar-se em férias, de 21 de julho a 06 de agosto de 2016, respondendo
cumulativamente pelos departamentos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.938, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.770, de 18 de
fevereiros de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo
Disciplinar nº 006/2016, para que no prazo de 20 (vinte) dias, contados de 29 de julho
de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº
1136/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de FRANCINALDO DA SILVA MAMEDIO, em
virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa
Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 830950000343-9, firmado em 25
de setembro de 2009, garantido por alienação fiduciária, registrado sob nº 08, na matrícula
nº 33.968, tendo por objeto o imóvel situado na RUA FREI DAMIÃO Nº 89, MANTIQUEIRA,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12446-360. O prazo para pagamento da dívida é de 15
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2016.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR o Dr. Rogerio Azeredo Renó, advogado, para
responder interinamente pelo Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo, sem
prejuízo de suas atribuições, durante o período em que a Diretora Dra. Priscila
encontrar-se em férias, de 11 a 30 de julho de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Atribui competência ao TESOUREIRO
de movimentações bancárias na Caixa
Econômica Federal
________________________________

Vereador FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
por esta Portaria RESOLVE:

PORTARIA INTERNA Nº 9.940, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.675, de 09 de
novembro de 2015, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo
Disciplinar nº 029/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 05
de agosto de 2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos
Memorando nº 1190/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº 9.941, DE 27 DE JULHO DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

P O R T A R I A Nº 44/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.677, DE 22 DE JULHO DE 2016.

Vereador Felipe Francisco César Costa
Presidente

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

10 de agosto de 2016

PORTARIA INTERNA Nº 9.939, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.751, de 13 de janeiro
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº
002/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 10 de agosto de
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº
1189/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de julho de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos'

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 169/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica AP da Silveira Locações
Diversas, proprietária do veículo com placa HCQ2577 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de janeiro a março de 2015.
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia
22 de julho de 2016, data em que a Notificação 169/2016 foi publicada nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 252/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica L. T. Arte Paisagem e
Terraplanagem Ltda EPP, proprietária do veículo com placa BOR0678 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro de
2015 a março de 2016. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 29 de julho de 2016, data em que a Notificação 252/2016 foi
publicada nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 302/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Auricchio Barros Extração e
Comércio de Areia, proprietário do veículo com placa ENL1467 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de
março a abril de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 29 de julho de 2016, data em que a Notificação 302/2016 foi
publicada nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 316/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Andreia Ribeiro de Castro,
proprietária do veículo com placa FRI8698 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de abril a junho de 2015. Ressaltamos que o
proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 26 de julho de 2016,
data em que a Notificação 316/2016 foi publicada nesse jornal, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 337/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Raimundo Edson Inácio da Silva,
proprietário do veículo com placa BUG4890 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de maio a junho de 2015. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 26 de julho,
data em que a Notificação 337/2016 foi publicada nesse jornal, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 345/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Silvia Regina Gil de Souza,
proprietária do veículo com placa ETM3398 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de maio a outubro de 2015. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia 26 de julho
de 2016, data em que a Notificação 345/2016 foi publicada nesse jornal, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 350/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcia Caroline Fernandes
de Melo, proprietária do veículo com placa GXF6484 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de maio a julho de 2015.
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do dia
26 de julho de 2016, data em que a Notificação 350/2016 foi publicada nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 356/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Luiz Moreira, proprietário do
veículo com placa DJD9084 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
do Atanázio, no período de junho de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5
dias para justificar as evasões a partir do dia 22 de julho de 2016, data em que
a Notificação 356/2016 foi publicada nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 330/2016 – SFP

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcos Aurélio Sinopoli,
proprietário do veículo com placa CNV9117 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de abril a
setembro de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as
evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM AGOST
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2 col por 7 cm

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 338/2016 – SFP

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Walison Mendes Dorneles,

do veículo com placa AUD2349
comparecer28/11/2016
ao Setor de Fiscalização de
ÚLTIMO
DIA PARA
RECEBIMENTO
DA PARCELA DE proprietário
AGOSTO/2016
É aDIA
PESSOAS INCLUÍDASO
OU
REINCLUÍDAS
NO PROGRAMA
EM AGOSTO/2016
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de maio a junho de
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
ATUALIZADO EM 08/08/2016
2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE AGOSTO/2016 É DIA 28/11/2016
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
ATUALIZADOdúvidas
EM 08/08/2016
Para esclarecer
sobre o calendário de pagamentos
e cartões, ligar para 0800 726 0
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
DE INFRAÇÃO
Para demais dúvidas, procurar
a Assistência
Social do
município.
Para
demais
dúvidas,
procurar a Assistência Social doAUTO
município.
NOT 359/2016 – SFP
NIS
16088266229
16118987018
16271936270
12431229779
16369573281
23663005751
16554545914
13309594857

NISNIS

BARBARA DA SILVA MAGALHAES
BARBARA JAQUELINE ALVARENGA LEITE
INES APARECIDA COSTA
LUCIANE RODRIGUES
MARIA ELIZA LE SENECHAL RIBEIRO
MICHELE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS
NAIR INACIO GALVAO FRANCA
VANESSA APARECIDA DA SILVA

16088266229
16118987018
16271936270
12431229779
16369573281
23663005751
16554545914
13309594857

NOME
NOME

BARBARA DA SILVA MAGALHAES
BARBARA JAQUELINE ALVARENGA LEITE
INES APARECIDA COSTA
LUCIANE RODRIGUES
MARIA ELIZA LE SENECHAL RIBEIRO
MICHELE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS
NAIR INACIO GALVAO FRANCA
VANESSA APARECIDA DA SILVA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcelo Dimas dos Santos,

proprietário do veículo com placa CFX8047 a comparecer ao Setor de Fiscalização
NOME
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de

pedágio da Estrada do Atanázio, no período de maio a julho de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

LICENÇA DA CETESB
LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que requereu
da CETESB a renovação da Licença de Operação de nº 3004726 para
alumínio e suas ligas Metalurgia do, sito a Av. Julio de Paula Claro, 900 Feital - Pindamonhangaba - SP.
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cotidiano
Total de consumidores inadimplentes
no Brasil cai para 58,9 milhões, diz SPC
Wesley Santos

Número de brasileiros negativados atingiu 58,9
milhões no último mês de julho

Taxa do cheque
especial
aumenta
em agosto,
mostra pesquisa
A taxa média do cheque especial nos bancos
em agosto foi de 13,52%
ao mês (a.m.), alta de 0,06
ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo pesquisa do Procon
de São Paulo.
Das sete instituições financeiras que fazem parte
da amostra, três elevaram
a taxa do cheque especial
e nenhuma do empréstimo pessoal.
A maior alta foi encontrada no Banco do Brasil, que alterou de 12,61%
para 12,83% a.m., o que
significa uma variação positiva de 1,74% em relação
à taxa de julho de 2016.
Outra alta foi verificada no Bradesco, que alterou de 12,99% a.m. para
13,15% a.m., variação positiva de 1,23%. A Caixa
Econômica Federal alterou de 12,88% a.m. para
12,93% a.m., variação
positiva de 0,39%. Os demais bancos mantiveram
suas taxas do cheque especial.
Na modalidade empréstimo pessoal, a taxa
média dos bancos pesquisados em agosto foi de
6,56% a.m., igual à do mês
anterior. Nenhuma instituição pesquisada alterou
suas taxas. A Caixa Econômica Federal continua
com a menor taxa praticada, de 5,50% a.m., e o
Santander com a maior,
de 8,49% a.m.

A inadimplência do
consumidor voltou a dar
sinais de desaceleração.
De acordo com o indicador apurado pelo Serviço
de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL),
o número de brasileiros
negativados atingiu 58,9
milhões no último mês
de julho, o que representa
200 mil consumidores em
situação de inadimplência a menos do que o registrado em junho (cerca
de 59,1 milhões). Apesar
da queda, esse número é
considerado elevado pelos
economistas do SPC Brasil
por representar 39,57% da
população adulta do país.
Mesmo com a discreta
queda na estimativa de
brasileiros negativados na
passagem de junho para
julho, o volume de consumidores inadimplentes
aumentou 1,99% no último mês frente julho de
2015. Essa foi a terceira
desaceleração consecutiva do indicador na base

anual de comparação.
Segundo o SPC Brasil,
os dados não levam em
consideração a região Sudeste por conta da entrada em vigor da Lei Estadual nº 15.659, conhecida
como ‘Lei do AR’, que dificulta a negativação de inadimplentes em São Paulo.
Nordeste lidera
Assim como nos últimos meses, a região
Nordeste foi a que teve
o maior crescimento no
número de devedores:
alta de 5,01% na comparação anual. Em seguida,
a região Norte, com um
aumento de 0,85%. Já as
regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram leves recuos, de -1,12% e -1,23%,
respectivamente.
Apesar do Nordeste ter
apresentado o maior aumento de novos inadimplentes, é a região Norte
que detém, proporcionalmente, a maior população
de consumidores inadimplentes: 5,24 milhões de
pessoas com contas em
atraso, o que represen-

ta 45,58% da população
adulta desta 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%). A região
Nordeste registrou 16,26
milhões de negativados,
com 41,27% da população
adulta. Por fim, o Sul, com
um total de 8,16 milhões
de consumidores negativados, tem a menor proporção (36,98% da população adulta).
Água e luz lideram
crescimento
Segundo o SPC Brasil,
a abertura do indicador
de dívidas em atraso por
setor da economia mostra que o brasileiro ainda
enfrenta dificuldades para
realizar o pagamento de
contas básicas. O maior
avanço no número de dívidas foi com as empresas concessionárias de
serviços como água e luz,
cuja alta atingiu 8,33% na
comparação anual.

“Além da maior dificuldade do consumidor
em arcar até mesmo com
suas contas básicas, em
meio à crise econômica, as
empresas desses serviços
mostram mais disposição
em negativar os consumidores inadimplentes
como forma de acelerar
o recebimento dos compromissos em atraso.
Tem se tornado mais comum que essas empresas
negativem o Cadastro de
Pessoa Física (CPF) do
residente antes de realizar o corte no fornecimento”, afirma a economista-chefe Marcela
Kawauti, em nota.
As dívidas com os bancos crescerem 2,48%, ao
passo que os atrasos junto ao comércio avançaram
1,42% na base anual de
comparação. O único setor em que houve queda
na quantidade de novas
dívidas registradas foi o
de comunicação, que engloba TV por assinatura,
internet e telefonia, com
recuo de 5,17%.

Educação de SP paga reajuste salarial
a 1.259 servidores do Vale do Paraíba
O benefício é referente à prova de valorização pelo mérito e representa um
acréscimo de R$ 19 milhões na folha de pagamento deste mês
Na sexta-feira (5),
21.396 mil servidores da
Educação do Estado de
São Paulo receberam um
reajuste salarial de até
35%. No Vale do Paraíba,
são 1.259 profissionais
promovidos. A promoção
representa um acréscimo
de R$ 19 milhões na folha
de pagamento deste mês.
Tiveram direito ao benefício professores, diretores,
supervisores de ensino e
funcionários do quadro de
apoio. Todos foram aprovados nas últimas edições
da Prova de Valorização do
Mérito para os quadros do

magistério de apoio escolar. O mecanismo faz parte
da política salarial implementada na rede em 2011.
A promoção por mérito
é aplicada aos educadores
que atuam no mesmo cargo ou função há, no mínimo, três anos e na mesma
unidade há pelo menos 876
dias. É exigido ainda 1.728
pontos de assiduidade.
O aumento concedido
aos professores e outros
profissionais do quadro
do magistério – como diretores e supervisores de
ensino – é de 10,5%. Para
os agentes de serviços es-

colares a evolução salarial
é de 20% e para agentes
de organização escolar e
secretários de escola, o
aumento é de 35%.
As provas de valorização pelo mérito instituídas
pela Educação já possibilitaram, nos últimos anos,
aumento nos salários de
mais de 100 mil professores e servidores do quadro
de apoio escolar.
Bônus da educação
Em abril, apesar da
grave crise econômica
brasileira, o Governo de
São Paulo destinou R$

Divulgação

Promoção representa um acréscimo de R$ 19
milhões na folha de pagamento deste mês
450 milhões ao pagamento do bônus de professores
e servidores da Secretaria
da Educação do Estado.

Neste ano, foram contemplados 223.875 profissionais, sendo 179.162 deles
docentes.

Volks interrompe produção e antecipa férias coletivas de 11 mil empregados
A
produção
da
Volkswagen do Brasil,
uma das maiores montadoras de veículos do país,
será interrompida temporariamente nas unidades de São José dos Pinhais, Taubaté, Anchieta
e a fábrica de motores
de São Carlos. Apesar do
mercado mais retraído
no setor, o motivo não é o
desempenho das vendas,
mas a falta de peças.
De acordo com nota
da montadora, após uma
sequência de falhas na
entrega dos componentes

por parte das fornecedoras Keiper, Fameq, Cavelagni e Mardel, do Grupo
Prevent, a Volkswagen
decidiu rescindir os contratos. Conforme o comunicado, mais de 100
mil veículos deixaram de
ser produzidos em razão
do desabastecimento.
Além de encerrar o
acordo com o fornecedor, a Volkswagen entrou
com recurso na Justiça
para recuperar ferramentais que estão nas
fábricas do Grupo Prevent. “A retomada das

ferramentas de sua propriedade permitirá que
a Volkswagen restabeleça seu ritmo normal de
produção, possibilitando
o funcionamento normal
de toda a cadeia produtiva e a tranquilidade de
seus empregados e da
rede de concessionários”,
acrescentou a nota
Diante da situação, a
montadora antecipou as
férias coletivas programadas para outubro. A
previsão é que 11 mil de
um total de 18 mil empregados permaneçam

afastados por um período
de três a quatro semanas.
Esse é o prazo estimado
para que a empresa comece a receber componentes de novos fornecedores.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, o aviso de férias
que os funcionários
estão recebendo indica que elas começarão
no próximo dia 16. No
começo deste mês, a
Volkswagen fechou um
acordo com os trabalhadores prevendo a es-

tabilidade no emprego
até 2021.
Por meio de nota, o
Sindicato da categoria
informou que o acordo
evitou cerca de 3,6 mil
demissões por excesso de
empregados. No entanto,
foi mantido o processo
de abertura de Programa de Demissão Voluntária (PDV), utilização
de instrumentos de flexibilidade, comolayoff e
Programa de Proteção ao
Emprego (PPE), além de
alterações em cláusulas
econômicas.
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Tribuna do Norte
Circuito Cultural Paulista retoma programação na
região e traz espetáculos gratuitos para cidades
O Circuito Cultural Paulista, programa da Secretaria
da Cultura do Estado, retoma
a programação e traz mais
de 20 atrações musicais, de
dança, teatro, circo e espetá-

culos infantis para 110 cidades
do interior e litoral do Estado.
Na região, a programação tem
início em Campos do Jordão
no dia 12 de agosto, com a peça
“Filme B”.
Divulgação

PROGRAMAÇÃO
12/08 – Campos do Jordão
Filme B - Cena Urbana [Teatro]
Local: Espaço Cultural Dr. Além - Av. Januário
Miráglia, 1.582
Hora: 19h
12/08 – Guaratinguetá
As Histórias de Mariazinha e seu Amigo Sol A Peste Cia. Urbana de Teatro [Infantil]
Local: Espaço Vivarte - Rua Guaranis, 121
Hora: 15h
12/08 – Caraguatatuba
Lucas Santana Toca Raul [Música]
Local: Praça do Caiçara, s/n
Hora: 20h30

Todos os eventos são gratuitos

13/08 – Lorena
A Magia da Dança - Cia. Brasileira de Danças
Clássicas [Dança]
Local: Teatro Teresa D´avila - Av. Peixoto de
Castro, 539
Hora: 19h

13/08 – Paraibuna
As Histórias de Mariazinha e seu Amigo Sol A Peste Cia. Urbana de Teatro [Infantil]
Local: Auditório da Fundação Cultural - Praça
Mosenhor Ernesto Almirio Arantes, nº 64
Hora: 20h
25/08 – Ilhabela
A Princesa de Bambuluá
- Cia. Quase Cinema [Infantil]
Local: Galpão das Artes - Rua da Cocaia 720,
Cocaia
Hora: 14h
26/08 – Taubaté
Cenas de Uma Execução [Teatro]
Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de
Caxias, 312
Hora: 20h
27/08 – São Sebastião
É Mesmo Uma Palhaçada
- Trupe DuNavô [Circo]
Local: Rua da Praia em Frente à Sectur
Hora: 20h
Divulgação

Procon lança atendimento especial para a Olimpíada
Está no ar um canal de atendimento especial e exclusivo
para os consumidores que tiverem problemas relacionados
com direitos do consumidor durante os Jogos Olímpicos criado
pela Fundação Procon-SP.
O objetivo é atender de forma rápida os consumidores residentes no Estado de São Paulo
ou em trânsito, que tenham problemas com o evento (ingressos,
acesso aos jogos, hospedagem,

meios de transporte, etc), a Procon disponibilizou em seu site
formulário para registro destas denúncias (http://sistemas.
procon.sp.gov.br/formularios).
As reclamações serão analisadas de forma rápida e enviadas as empresas com prazo de
resposta mais curto a Procon,
de até dois dias, considerando
a excepcionalidade da situação
e necessidade de urgência na
resolução. Consumidores sem

acesso à Internet podem registrar reclamação presencialmente, ou ainda via telefone
151 (válido para telefones fixos
da Capital).
Fiscalização
A Procon também realizará
durante a Olimpíada 2016 operações de fiscalização nos aeroportos e rodoviárias e, durante os
dias de jogos, no Itaquerão, para

verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
Funcionamento
da Procon-SP no
Poupatempo em Itaquera
Por estar localizado próximo
ao estádio, onde acontecem jogos de futebol da Olimpíada, a
unidade do Poupatempo em Itaquera terá horário diferenciado
nos dias das partidas.

Desfile de Gisele faz procura por
‘Garota de Ipanema’ crescer em 1.200%
Após Gisele Bündchen desfilar na abertura da Olimpíada ao
som de Garota de Ipanema, a música escrita por Tom Jobim
e Vinicius de Morais
há mais de 50 anos
teve um aumento em
sua audiência no site
Spotify em mais de
1.200%, comparando
o dia da abertura, 5,
com o seguinte, 6.
Filantropa e empresária, a supermodelo tem mais de
20 anos de carreira.
Em 2000, Bündchen
foi considerada pela
revista Rolling Stone,
a modelo mais bonita
do mundo. Em 2013,
foi considerada pela
Revista Forbes, uma
das 100 mulheres
mais poderosas do
mundo.
Gisele durante
desfile no estádio
do Maracanã
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O judoca belga Dirk
Van Tichelt

Medalhista do
judô arruma
confusão e
apanha de
segurança

O judoca belga Dirk Van
Tichelt, de 32 anos, que conquistou na segunda-feira (8) a
medalha de bronze no judô, foi
parar na delegacia horas depois de subir ao pódio. O atleta se envolveu numa briga com
um recepcionista do Hotel Best
Western, em Copacabana. Segundo informações do 19º BPM
(Copacabana) e do Batalhão de
Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR), Van Tichelt tentou invadir o hotel atrás de uma
garota de programa, que, segundo ele, havia furtado seu celular.
Aos PMs, o recepcionista
afirmou que deu um soco no
judoca depois que foi puxado
pelo colarinho. O golpe atingiu
o olho esquerdo de Van Tichelt.
O atleta foi encaminhado à UPA
de Copacabana, onde foi medicado, e depois seguiu para a 12ª
DP (Copacabana), onde o registro de ocorrência foi feito.

