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Com o objetivo de
facilitar o uso do sistema
de estacionamento
regulamentado, a
Prefeitura de Taubaté
ampliou de 26 para 36 o
número de lojas
credenciadas para a venda
de tíquetes de
estacionamento na Área
Azul. Segundo a
Secretaria de Obras,
Trânsito e Transportes
(SEOTT) o objetivo é
chegar a 40 pontos de
venda.Atualmente, o
usuário do sistema em
Taubaté pode comprar
créditos de três formas
diferentes. Além dos
pontos de venda
credenciados, os créditos
podem ser adquiridos via
celular ou internet e
diretamente com as
monitoras nas ruas.Para
maior comodidade, o
usuário poderá cadastrar-
se no site
www.mobilicidade.com.br

e posteriormente ativar o
serviço via celular ou
mesmo no próprio
site.Em ambos os casos,
ao ser cadastrado o
munícipe terá a opção de
comprar créditos e ativar
seu tíquete, fazendo uso
do cartão de crédito, o
que diminui o custo do
serviço de R$1,20 para
R$ 1,00 a hora, sendo que
o valor mínimo da
compra equivale a 10
horas ou R$10,00.Após a
compra confirmada, a
pessoa receberá uma
mensagem no celular
comunicando a adesão
dos créditos e a
necessidade de ativar o
tíquete através do número
3629-4223. Monitoras e
lojas credenciadas
c o n t i n u a r ã o
disponibilizando o
serviço e estarão aptas a
orientar o munícipe,
esclarecendo maiores
dúvidas.Além destas

facilidades, futuramente,
abaixo de todas as placas
da Área Azul haverá
indicações dos pontos de
venda mais próximos aos
locais de
estacionamento.PRATICIDADE
PARA O USUÁRIO: O
usuário ganhará tempo,
não precisando retornar
ao veículo após a compra
do tíquete; O usuário
cadastrado no site terá a
comodidade de poder
ativar seu tíquete de
qualquer lugar via celular
ou internet, desde que
tenha créditos liberados;
No momento do
c a d a s t r a m e n t o ,
 o usuário receberá uma
senha que o permitirá
acionar seu tíquete até
mesmo de telefones
fixos; O serviço
disponibiliza a inclusão de
até cinco placas distintas.
Maiores dúvidas poderão
ser esclarecidas pelo
número 3629-3232.

Prefeitura de Taubaté amplia
facilidades para aquisição de

tíquetes da Área Azul

O Serramar Shopping,
empreendimento em
construção na cidade de
Caraguatatuba e com
previsão de entrega para o
mês de novembro, trará duas
novidades para a região: um
programa de sustentabilidade
que auxiliará entidades que
atuam com reciclagem e
oferecerá ao público diversas
lojas de grandes redes do
mercado nacional e
internacional. Em relação a
proposta de sustentabilidade,
a gerente de novos negócios
da Serveng, Cristina Arena,
explica que o objetivo é
preservar a cidade, o meio
ambiente e manter as
características do Litoral
Norte. Segundo explicou,
todo o projeto do shopping
visa essa ligação com as
questões ambientais. “Ele
será arborizado, com um
projeto de paisagismo que
mantém as características da
cidade”, destacou. Ela conta
que outra proposta é buscar
a mão de obra local para o
empreendimento, inclusive
para a realização do
paisagismo.Na construção, já
foram empregadas centenas
de pessoas. No período
anterior à inauguração, após
a conclusão das obras,
também serão geradas
inúmeras vagas diretas e
indiretas e com a entrega do
empreendimento, centenas
de profissionais serão
contratados. Para garantir o
melhor aproveitamento dos
profissionais da cidade, os
responsáveis pelo
empreendimento assinaram
uma carta de cooperação
com a Escola Técnica de
Caraguatatuba, para que haja
cursos voltados para a área
de varejo. Em contrapartida,

o Shopping priorizará o
encaminhamento das vagas
de emprego que surgirem aos
alunos desses cursos.Uma
situação já pensada pelos
administradores é a questão
da produção de lixo, algo
comum num estabelecimento
desse porte. Apesar disso, já
é estudada uma parceria com
a Instituição Maranata, que
trabalha na coleta de materiais
reciclados. Conforme
Cristina, a ideia é ter um bom
controle dessa produção de
lixo e ter uma equipe que faça
de modo ordenado a
separação dos resíduos. Com
isso, todo o material
reciclado seria encaminhado
à Maranata, contribuindo
para a limpeza do shopping
e ao mesmo tempo, com a
geração de renda das famílias
envolvidas na entidade. A
gerente diz que até o reuso
da água será feito em
algumas situações, para evitar
o desperdício.Sobre as
novidades aos consumidores,
ela garante de serão muitas.
Agora, pelo menos 70 lojas
já estão confirmadas, com
contrato assinado. Entre os
grandes investimentos, estão
quatro salas de cinema do
Center Plex, uma rede já
instalada em outras cidades.
Além das salas tradicionais,
haverá uma em 3D. Para as
crianças, também foi
confirmada uma boa opção.
O Park and Games, que atua
com entretenimento infantil,
funcionará no mesmo bloco
do cinema.Além da parte de
diversão infantil, deve haver
um Buffet de festa. O
objetivo da administração é
ter atrações para as crianças,
enquanto os pais realizam as
compras. Já o espaço do
cinema será utilizado também

para treinamentos e palestras
das equipes do Shopping. As
motos terão um
estacionamento exclusivo,
logo na entrada do espaço de
compras, para propiciar mais
segurança. Isso porque os
motociclistas não terão
acesso ao estacionamento
destinado aos veículos. Os
ciclistas também foram
lembrados e a novidade é que
haverá um bicicletário para
contribuir com os adeptos
das bicicletas e também com
o próprio meio ambiente.O
grupo responsável pelo
empreendimento ainda fez
um link entre pessoas
interessadas em investir, com
franquias, o que resultará na
abertura da loja de grandes
marcas. Riachuelo, Marisa
estão entre as lojas
confirmadas. Outra franquia
que trará novidades ao
Litoral Norte é a Livraria
Nobel. O grupo está em fase
de finalização de contrato
com uma grande rede de
hipermercados do Brasil.
Outros grupos com marcas
da região farão parte dos
lojistas. “Estamos
preparando o mercado com
foco no público do Litoral
Norte. O shopping é para
quem mora aqui. A
temporada será uma
consequência que contribuirá
com o comércio.
 Apesar dos diferencias do 1º
shopping de grande porte do
litoral, todo o funcionamento
seguirá parâmetros de outros
grandes shoppings. Para tal,
Cristina Arena explica que
haverá um trabalho de
orientação aos lojistas e
funcionários, para que o
padrão esperado pelo grupo
empreendedor seja
alcançado.

Em Caraguá novo shopping prevê projeto
de sustentabilidade e lojas

de grandes redes

Taubaté será palco do
primeiro Festival de Rock
com responsabilidade social,
o Big Rock Fest. O evento
acontece no dia 18
de junho, no Clube
Associação de Taubaté e
contará com a presença de
quatro bandas, duas
revelações do rock nacional
– Strike e Glória – e duas
bandas de destaque na região
– Fuzi e Km110.O grande
diferencial do Big Rock Fest
é a preocupação com o
público em geral, com
atenção extra para os
portadores de necessidades

especiais. Para isso, uma área
exclusiva será destinada a
esse público.Para estimular
ainda mais a participação
dessas pessoas no evento, a
organização do Big Rock
Fest promove uma
campanha destinada a esse
público. Pessoas que tiverem
algum tipo de necessidade
especial podem concorrer a
um ingresso com direito a um
acompanhante para assistir o
show. Basta acessar o hotsite
h t t p : / /
www.solarsocial.com.br/
bigrockfest/ e postar uma
frase sobre o que você acha

da iniciativa de promover a
inclusão social em um festival
de rock. As 10 melhores
frases serão premiadas com
ingressos.O evento contará
também com a
presença de Luck Rock, o
cadeirante mais roqueiro do
Brasil. Luciano de Almeida
Moura tem 22 anos, usa
cadeira de rodas e nasceu
com paralisia cerebral e física.
Por iniciativa própria e com
a ajuda de seus pais,
conseguiu estar presente em
mais de 60 shows de rock e
participou de vários
programas de rádio e

Solar Social promove
primeiro Festival de
Rock em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté
tem atuado para reforçar
a segurança no trânsito na
cidade, sendo que, desde
o início do ano, já
substituiu 483 placas de
sinalização. A troca
ocorreu devido a dois
fatores: pela deterioração
causada pelo tempo e
porque muitas
delas foram roubadas em
atos de vandalismo.
Além dessas
substituições, seguindo
orientação do prefeito
Roberto Peixoto, a
Secretaria de Obras,
Trânsito e Transportes
(SEOTT) adotou diversas
outras ações, como a
pintura de cerca de cinco

mil metros quadrados de
faixas, tanto de pedestres
quanto de bordos (laterais
das pistas) e seccionadas
(no centro das vias
públicas).Foram também
pintadas e sinalizadas vias
recentemente recapeadas
pela Prefeitura, entre as
quais as avenidas
Benedito Elias de Souza,
Isauro Moreira (Sest/
Senat), Carlos Pedroso da
Silveira e Maria
Escolástica de Jesus –
novo acesso à Rodovia
Oswaldo Cruz, que liga
Taubaté a Ubatuba.A
Prefeitura também
investiu na revitalização
da sinalização do bairro
Sítio Santo Antônio e do

Distrito de Quiririm. Os
próximos bairros a serem
atendidos serão o Parque
Aeroporto e
posteriormente o
Bonfim.Uma novidade na
área de sinalização foi a
colocação de 200
tachinhas de vidro na
Avenida Itália (do viaduto
ao Taubaté Shopping
Center), sendo que a
Prefeitura de Taubaté é a
primeira da região a
utilizar esse recurso. Há
duas semanas,
quem transita pela
avenida no período
noturno pode perceber os
resultados, já que as
tachinhas refletem a luz
em 3600.

Prefeitura de Taubaté
reforça sinalização de

trânsito na cidade
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