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Lutador pindense é 
destaque no Mundial de 

Jiu-jítsu Esportivo

Aparecida recebe 800 
atletas para torneio de 

Ginástica Rítmica

No período entre 14, 15, 
16 e 17, o Brasil sediou o 
campeonato Mundial de 
Jiu-jítsu Esportivo, even-
to promovido pela Con-
federação Brasileira de 
Jiu-Jítsu Esportivo (CBJ-
JE). A competição ocorreu 
no ginásio do Comple-
xo Esportivo Ibirapuera 
“Ginásio José Geraldo de 
Almeida”, em São Paulo.
Entre os representantes 
da região, um dos desta-

Acontece a partir desta se-
mana em Aparecida a etapa 
sudeste do Torneio Regio-
nal de Ginástica Rítmica. 
A competição segue até 
domingo terá a participa-
ção de cerca de 800 atletas 
nas modalidades indivi-
duais e mais de 30 grupos 
na modalidade conjunto, 
as apresentações serão no 
Centro de Eventos Pe. Ví-
tor Coelho, no Santuário.
O torneio é organizado 

ques foi o atleta Felipe 
Ribas, 19 anos, natural 
de Pindamonhangaba, 
que sagrou-se vice-cam-
peão na categoria Absolu-
to até 72 kg no Mundial. 
Nessa categoria, havia 
45 lutadores inscritos.
O mundial contou com 
delegações de todo o 
Brasil e de países como 
Chile, Itália, Uruguai, 
Polônia, Argentina, Mé-
xico, França e Espanha. 

pela Confederação Brasi-
leira de Ginástica e pela 
Federação Paulista de Gi-
nástica, e acontece na ci-
dade em uma parceria com 
a Prefeitura e o Santuário 
Nacional. As 33 delega-
ções, vindas dos quatros 
estados da Região Sudes-
te - Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo - disputarão 
cinco categorias: arco, 
massas, fitas, mãos livres 

Para participar do mun-
dial, é obrigatório que o 
atleta seja filiado à CBJJE. 
Felipe Ribas acredita que 
pode chegar a conquistas 
maiores a partir de agora, 
graças à visibilidade que 
conquistou, o que deve 
render mais apoio para o 
futuro. O atleta pindense 
é professor e voluntário 
no Projeto Parceiros do 
Amanhã, da Policia Mili-
tar de Pindamonhangaba.

e bola, além da apresenta-
ção em conjunto. As atle-
tas, que tem entre 6 e 23 
anos, estarão divididas em 
oito categorias de idade.
Esta é a primeira vez que 
a competição do Sudeste 
será realizada no Estado 
de São Paulo. Aparecida 
foi escolhida, segundo a 
Confederação, devido ao 
trabalho local que vem 
sendo realizado em prol 
do desenvolvimento da 
Ginástica Rítmica. As es-
truturas locais são outro 
fator positivo para a esco-
lha da cidade como sede 
da competição. O Centro 
de Eventos do Santuá-
rio Nacional é uma arena 
multiuso com capacidade 
para receber um público 
de até oito mil pessoas, 
além de possuir em seu 
subsolo mais de dez salas 
que servirão de suporte 
à organização do evento.
A abertura acontece no 
dia 20 de agosto às 18h. 
As provas serão rea-
lizadas a partir do dia 
21, das 10h às 20h.

Peça teatral Novos
Saltimbancos é atração 
na Praça da Bandeira 

em Caçapava

O espetáculo teatral No-
vos Saltimbancos chega à 
cidade de Caçapava con-
tando a história de um gru-
po de artistas de rua que 
se encontra em um a pra-
ça por acidente e migram 
suas artes em direção umas 
as outras, formando uma 
trupe que alcança as artes 
cênicas (dança, circo, tea-
tro, bonecos, palhaços). A 
peça será encenada no sá-
bado, dia 23 de agosto, na 
Praça da Bandeira às 16h. 
O espetáculo busca inte-
ratividade com o público, 
que se torna figurante e o 
meio, que vira o cenário. A 
apresentação faz parte do 
projeto “Novos Saltimban-
cos”, que é realizado pela 
3S Projetos com recursos 
incentivados pelo ProAC 
(Programa de Ação Cultu-
ral do Estado de São Paulo) 
com o patrocínio da TW 
Espumas. “É com grande 

satisfação que trazemos 
este evento para a cidade 
de Caçapava. Através do 
patrocínio a projetos de 
leis de incentivo à cultura 
trazer para a comunidade 
na qual nossa empresa está 
inserida a oportunidade 
de enriquecimento social 
e cultural”, enfatiza Car-
los Regadas, Controller 
Corporativo da TW Espu-
mas. O conceito deste es-
petáculo busca apresentar 
uma experimentação dife-
rente ao ator e ao público, 
igualmente. Com o ator 
há um a relação diferente 
da apresentação, ao invés 
de estar no foco da luz 
do teatro, estará incógni-
to (apesar de maquiado e 
com figurino) e precisará, 
com sua arte, despertar a 
atenção do público e criar 
o seu próprio espaço de 
palco. Para o espectador, 
como figurante, encon-

trar o lúdico no dia a dia.
A peça é baseada no mu-
sical Os Saltimbancos, 
e conta a história de di-
versos artistas de ruas 
(malabaristas, bailarinas, 
palhaços, mímicos, ma-
nipuladores de bonecos, 
mágicos e muitos outros), 
vindos da frustração de 
não conseguirem reali-
zar suas artes, perambu-
lam pelo centro da cidade 
completamente ignorados 
até que, por coincidência, 
encontram-se todos em 
uma mesma praça de tea-
tro. Como forma de defen-
der-se da exploração que 
sofrem, unem-se em um a 
trupe concisa, onde todos 
têm sua parte e, juntos, 
ensaiam e organizam um 
espetáculo teatral/circense 
/performático, angariando 
ali mesmo o público e fa-
zendo do espaço coletivo 
um palco que os com porte.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Datafolha revela: 93% da 
população está insatisfeita 

com o atendimento

Prefeitura de Campos do 
Jordão divulga nota sobre 

a desocupação do
Pico do Itapeva

Uma pesquisa do Institu-
to Datafolha encomenda-
da pelo Conselho Federal 
de Medicina e Associa-
ção Paulista de Medicina 
revela a percepção dos 
brasileiros sobre a saúde 
e o SUS. Na opinião dos 
entrevistados, fila de es-
pera, acesso aos serviços 
públicos e gestão dos re-
cursos estão entre os prin-
cipais problemas do setor.
A pesquisa teve abrangên-
cia nacional, incluindo 
regiões metropolitanas e 
cidades do interior de di-
ferentes portes, morado-
res nas cinco Regiões do 
país. Foram ouvidas 2.418 
pessoas – 60% delas resi-
dentes no interior - entre 
os dias 3 a 10 de junho, 
homens e mulheres com 
idade superior a 16 anos.
Para 93% dos brasileiros, 
os serviços públicos e pri-
vados de saúde no Brasil 
são péssimos, ruins ou re-
gulares. A sensação tam-
bém é de insatisfação em 
relação ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo 
87% da população. Essa 
avaliação considerada 
negativa pelos pesqui-
sadores integra pesquisa 
inédita realizada pelo Ins-
tituto Datafolha a pedi-
do do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e da 
Associação Paulista de 
Medicina (APM). Estas e 
outras informações foram 
divulgadas nesta terça-fei-
ra (19), durante coletiva 
à imprensa, em Brasília.

A Prefeitura de Campos 
do Jordão foi surpreendida 
com a notícia da desocu-
pação do Pico do Itape-
va, uma vez os prefeitos 
de Campos do Jordão e 
Pindamonhangaba tinham 
uma reunião marcada para 
hoje, dia 19, na sede da 
Prefeitura de Campos do 
Jordão, para tratar do as-
sunto. A reunião foi des-
marcada pelo prefeito de 
Pindamonhangaba, pouco 
antes do horário previsto.
A solicitação do adiamen-
to do cumprimento da or-
dem judicial, foi feita na 
semana passada, pelo pre-
feito de Campos do Jor-
dão, Fred Guidoni, ao pre-
feito de Pindamonhangaba 
e reforçada na tarde de on-
tem, quando a notícia da 

Na opinião de 87% dos 
brasileiros, a saúde no Bra-
sil é apontada como a área 
de maior importância e é 
também indicada por 57% 
como tema que deveria 
ser tratado como priorida-
de pelo Governo Federal. 
“Trata-se de um censo que 
confirma o que os médicos 
já veem denunciando há 
muito tempo: a saúde não 
é uma prioridade de gover-
no. O grau de insatisfação 
é emblemático e apon-
ta o desejo da população 
por mudanças profundas 
na condução dos rumos 
do país. Essa pesquisa 
deve gerar a reflexão na 
sociedade sobre os cami-
nhos a se tomar”, afirmou 
o presidente do CFM, 
Roberto Luiz d’Ávila.
SUS de difícil acesso e de 
má qualidade - A pesquisa 
realizada pelo Datafolha 
apontou ainda que todos 
os aspectos do atendimen-
to do SUS têm imagem 
insatisfatória entre a popu-
lação brasileira. Os pontos 
mais críticos estão rela-
cionados ao acesso e ao 
tempo de espera para aten-
dimento. Mais da metade 
dos entrevistados que bus-
caram acesso no SUS rela-
taram ser difícil ou muito 
difícil conseguir o serviço 
pretendido, especialmen-
te cirurgias, atendimento 
domiciliar e procedimen-
tos específicos, como he-
modiálise e quimioterapia.
Sobre a qualidade dos 
serviços, 70% dos que 

desocupação levou comer-
ciantes à sede da Prefeitu-
ra de Campos do Jordão.
A proposta apresentada ao 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, que seria detalhada 
na reunião de hoje, leva em 
conta o fato de Campos do 
Jordão dispor de verba do 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), onde já 
reservou, para o Orçamen-
to de 2015, uma reforma 
da Vila do Artesanato, no 
Capivari, onde será pos-
sível abrigar os comer-
ciantes. Um adiamento 
da desocupação poderia 
adiar a desocupação, até 
que o novo local estives-
se pronto, com base na 
questão social envolvida.
Porém, a atuação da Prefei-

buscaram o SUS disse-
ram estar insatisfeitos e 
atribuíram avaliações que 
variam de péssimo a re-
gular. A percepção mais 
negativa está relaciona-
da ao atendimento nas 
urgências e emergências 
e nos prontos-socorros. 
Falta de estrutura do SUS - 
De acordo com dados apu-
rados pelo CFM junto ao 
Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos em Saúde 
(CNES), do Ministério da 
Saúde, quase 13 mil leitos 
foram desativados na rede 
pública de saúde entre ja-
neiro de 2010 e julho de 
2013. O número passou 
de 361 mil para 348 mil 
leitos. As especialidades 
mais atingidas com o corte 
foram a psiquiatria (-7.499 
leitos), pediatria (-5.992), 
a obstetrícia (-3.431) 
e cirurgia geral (-340).
Um ano na fila de espera 
- O tempo aguardado para 
ser atendido ou agendar 
uma consulta, exame, in-
ternação, cirurgia ou ou-
tro procedimento também 
é um gargalo para o SUS. 
Entre os 2.418 entrevista-
dos da Pesquisa do Data-
folha, pelo menos 30% de-
clararam estar aguardando 
ou ter alguém na família 
aguardando a marcação ou 
realização de algum pro-
cedimento pelo SUS. Até 
mesmo pessoas que pos-
suem planos de saúde, 22% 
deles, disseram aguardar 
algum tipo de atendi-
mento pela rede pública.

tura de Campos do Jordão, 
neste caso, é limitada, uma 
vez que o Pico do Itapeva 
pertence ao município de 
Pindamonhangaba, onde 
corre a ação judicial, de-
vendo ser respeitada a so-
berania de cada território.
A Prefeitura entende os 
motivos que propuseram 
a desocupação e respei-
ta a decisão judicial, que 
garante a preservação am-
biental do local. Porém, re-
afirma que é solidária com 
os comerciantes que tem 
alí o seu sustento e coloca-
se, mais uma vez, à dispo-
sição para receber nova-
mente a comissão, para que 
juntos possam encontrar 
uma solução emergencial.
Prefeitura de Cam-
pos do Jordão
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Liquigás Distribuidora
realiza concurso público 

para vagas de nível
fundamental, médio

e superior

A Liquigás Distribuidora 
está com inscrições aber-
tas para o preenchimento 
de 50 vagas e a formação 
de cadastro de reserva 
em diferentes áreas e po-
los de trabalho no Brasil 
O processo seletivo será 
realizado neste segundo 
semestre e é voltado aos 
profissionais com níveis 
de escolaridade superior, 
médio, fundamental com-
pleto e fundamental in-
completo. Para os cargos 
de nível superior há 12 va-
gas, sendo duas nas áreas 
de Administração e Ciên-
cias Contábeis, três para 
candidatos com formação 
em Engenharia e sete para 
profissionais de vendas 
com formação superior em 
Administração, Ciências 
Contábeis, Economia ou 
Marketing. Para os candi-
datos com nível médio fo-
ram abertas 27 vagas para 
os cargos de ajudante de 
motorista granel, motoris-
ta de caminhão granel, ofi-

cial de manutenção, técni-
co de instalações, técnico 
de segurança do trabalho 
e técnico químico. Quem 
possui ensino fundamental 
completo poderá disputar 
quatro vagas para os car-
gos de conferente e oficial 
de produção, e quem ainda 
não completou o ensino 
fundamental pode concor-
rer a sete vagas para os car-
gos de ajudante de carga e 
descarga. As provas obje-
tivas para todos os cargos 
acontecem no dia 12 de 
outubro e as de capacita-
ção física (somente para 
os cargos de Ajudante de 
Carga/Descarga e de Ofi-
cial de Produção I) acon-
tecem nos dias 29 e 30 de 
novembro. A divulgação 
do resultado final será no 
dia 15 de janeiro de 2015. 
As remunerações iniciais 
variam de R$ 992,83 a R$ 
4.372,46. Em alguns casos 
incidirá um acréscimo de 
30%, previsto em lei, pelo 
fato do trabalho envolver 

contato permanente com 
produtos inflamáveis e ex-
plosivos. Dentre os benefí-
cios oferecidos pela Liqui-
gás estão: vale-gás, tíquete 
refeição ou refeitório no 
local, tíquete alimenta-
ção, assistência médica, 
vale-transporte, convênios 
farmácia e odontológico, 
seguro de vida em grupo, 
Plano de Previdência Li-
quigás, além de auxílios 
a filhos excepcionais, fu-
nerário, creche e adicio-
nal por tempo de servi-
ço. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 26 de 
agosto pelo site da Fun-
dação CESGRANRIO, a 
taxa de inscrição é de R$ 
65,00 (nível superior), R$ 
45,00 (nível médio) e R$ 
35,00 (nível fundamental 
completo e incompleto). 
É importante que os can-
didatos verifiquem se pos-
suem os requisitos neces-
sários para os cargos antes 
de efetuarem o pagamen-
to da taxa de inscrição.

Rua Príncipe Escamado em 
Taubaté passa a ser mão única

A Rua Príncipe Escamado, 
no bairro Chácara do Vis-
conde em Taubaté, a partir 
de hoje, dia 18 de agosto, 
passa a ser mão única no 
sentido para quem vem da 
Avenida Monteiro Loba-
to em direção à Avenida 
Campinas. A via que está 

localizada atrás do Sítio do 
Picapau Amarelo já está 
sinalizada com sinaliza-
ção de solo, as placas indi-
cando novo sentido estão 
sendo colocadas e agentes 
de trânsito estão no local 
orientando os motoristas. 
Nesta primeira semana da 

mudança os motoristas que 
desobedecerem ao novo 
sentido não serão autuados. 
Mudança acontece por 
motivo de segurança de-
vido ao alto fluxo de ve-
ículos no cruzamento 
da via com o túnel Vis-
conde de Tremembé.

Martha Serra é a nova Secretária 
de Turismo e Cultura de Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té informa a todos que a 
nova Secretária de Turis-
mo e Cultura da cidade 
é a gestora Martha Ser-
ra, que assume o cargo a 

partir de 1 de setembro.
Profissional com expe-
riência na área de pu-
blicidade, propaganda e 
marketing, com reconhe-
cimento nacional e inter-

nacional, atual há quase 
20 anos em coordenação 
de áreas de marketing, 
destacando planejamento 
estratégico e orçamento 
anual, desenvolvimento 
de campanhas e outros.
A nova secretária é res-
ponsável pela coordena-
ção de grandes shows e 
feiras e eventos, tendo atu-
ado nos últimos 10 anos 
como gerente de marke-
ting do Taubaté Shopping.
Economista por forma-
ção, se especializou na 
área de gestão de eventos.
Martha Serra tem 51 anos, 
é casada e tem uma filha.
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Pinda sedia workshop
sobre plantas medicinais

Turnê internacional
“Human Bodies As Maravilhas 

do Corpo Humano”
chega ao Vale do Paraíba

Os interessados em polí-
ticas públicas de plantas 
medicinais, aromáticas e 
fitoterapia poderão parti-
cipar do IV Worshop com 
esta temática. As ativida-
des serão realizadas nos 
dias 21 e 22 de agosto. 
As atividades do dia 21 
serão no Setor de Fito-

Exposição inédita pro-
move a difusão dos es-
tudos científicos que se 
referem à anatomia hu-
mana. A mostra acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping em curta temporada.
A ciência do corpo huma-
no, como nunca se viu. 
Pela primeira vez, a turnê 
internacional “Human Bo-
dies – As Maravilhas do 
Corpo Humano” chega à 
região do Vale do Paraíba. 
Durante um mês e meio, 
o público poderá visitar o 
acervo inédito da ciência 
que apresenta em ricos 
detalhes a complexida-
de do corpo humano e a 
importância das escolhas 
de ter uma vida saudável. 
A inauguração acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping, em Taubaté/SP com 
a visitação aberta ao públi-
co a partir de 15 de agos-
to em curta temporada.
Human Bodies é o se-
gundo acervo de órgãos e 
corpos dissecados, mais 
visto no mundo. Cerca de 
20 milhões de pessoas em 
vários países já visitaram 
a exposição. Um mergu-
lho de conhecimento pelo 
incrível processo do nasci-
mento até a morte. Estarão 

tecnia do Polo Apta Vale 
do Paraíba, localizado na 
avenida Antonio Pinheiro 
Júnior, 4.009, e dia 22 na 
praça Emílio Ribas, próxi-
ma à igreja São Benedito.
Estas ações são realiza-
das pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, Apta 
Regional, Agência Pau-

expostos no segundo piso 
do shopping, nove corpos 
e cerca de cem espécimes 
de órgãos que passaram 
pelo processo de plasti-
nação que é um moderno 
processo de mumificação.
Segundo o coordenador 
da turnê, Lúcio Oliveira, 
a mostra permite ainda ver 
e entender de forma clara 
as doenças e os danos que 
elas proporcionam. “Tudo 
o que se estuda sobre a ne-
cessidade de procedimen-
tos visando qualidade de 
vida com uma alimentação 
saudável e exercícios físi-
cos estão ali, bem diante 
de nossos olhos” relata o 
coordenador da exposição.
“A proposta do Via Vale 
Garden Shopping é de pro-
porcionar a toda a popula-
ção do Vale a oportunidade 
inédita de visitar o grande 
acervo Human Bodies que 
é referencia mundial, afim 
de levar as pessoas o saber 
e os mistérios e maravilhas 
do corpo humano” ressalta 
a gerente de marketing do 
shopping, Rosana Molina.
Toda a exposição envol-
ve pontos marcantes no 
processo de ensino sobre 
anatomia humana e a fi-
siologia dentro da educa-

lista de Tecnologia de 
Agronegócios, Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, CATI, Arroz 
Preto Ruzene, Comevap, 
Nova Essência e Apep.
Das 8 às 12 horas do dia 
21 haverá um mini curso 
pré-evento, destinado aos 
agentes comunitários do 
Programa Saúde da Famí-
lia do SUS e comunidades 
organizadas sobre “Identi-
ficação botânica de Plantas 
Medicinais” com o profes-
sor Dr. Marcos Roberto 
Furlan. Das 13 às 13h45 
poderá ser feita a inscrição 
para o workshop. Como o 
dia 22 de agosto é o Dia 
Municipal das Plantas Me-
dicinais as ações são reali-
zadas em espaço público.
Os workshops são realiza-
dos para discutir as ações 
referentes às plantas medi-
cinais e Pindamonhanga-
ba é referência no Estado 
de São Paulo. Os fóruns 
acontecem de dois em 
dois anos e são coordena-
dos por meio de parcerias.

ção infantil e acadêmica. 
Uma oportunidade única 
para a garotada e aos es-
tudantes conferirem com 
os próprios olhos o que 
os livros não poderão 
explicar com tanta com-
plexidade e em riqueza 
de detalhes. SERVIÇO?  
Turnê Internacional “Hu-
man Bodies – As Maravi-
lhas do Corpo Humano”
Início: 15 de agosto de 2014 
(curta temporada). Horá-
rio: De segunda a sábado, 
das 14h às 21h / Domingos 
e feriados, das 12h às 19h.
Local: 2º piso do Via 
Vale Garden Shopping.
INGRESSOS? De se-
gunda a Sexta feira: 
R$20,00 meia entrada *
Sábado, domingo e feria-
dos: R$25,00 meia entrada *
*meia entrada válida 
para estudantes, meno-
res de 12 anos, professo-
res, doadores de sangue 
e maiores de 60 anos.
Projeto Escola: R$15,00. 
Venda de Ingressos espe-
ciais para grupos de no mí-
nimo 30 pessoas. Visitas 
em horários diferenciados. 
Reservas pelo e-mail: pro-
jetoescola@humanbodies.
com.br e pelo telefone (12) 
3681-1185 e 3681 1432 .

Rota de fiscalização dos
radares móveis em Taubaté
de 20/08/2014 a 24/08/2014

Para dar mais transpa-
rência e buscar a redução 
do número de acidentes 
de trânsito, a Prefeitura 
passa a publicar semanal-
mente a relação de ruas 
fiscalizadas pelos rada-
res móveis / portáteis.
20/08 - Rua Dr. Sou-
za Alves, Centro;

Avenida D. Pedro, na 
altura do nº 3060, Bair-
ro Chácaras Silvestre;
21/08 – Avenida Indepen-
dência, próximo ao nº 2491, 
Bairro Independência;
22/08 - Avenida Fraterni-
dade, Bairro Vila Olímpia;
23/08 - Avenida Oswaldo 
Aranha, nº 230 e nº 99;

24/08 - Avenida Marrocos, 
na altura do nº 280, Bairro 
Independência. Observa-
ção: Os locais de fiscali-
zação estão sujeitos a al-
terações sem aviso prévio.
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

Região tem 48 vagas de
emprego para pessoas

com deficiência
A região do Vale do Pa-
raíba está com 48 va-
gas de emprego dispo-
níveis para pessoas que 
possuem deficiência. 
A informação é do pro-
grama Emprega São Pau-
lo/Mais Emprego, agên-
cia de empregos pública 
e gratuita da Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT).
As vagas são em São José 

dos Campos (5), Jacareí 
(2), Taubaté (11), Apare-
cida (10) e São Sebastião 
(20). Os cargos em desta-
que são auxiliar adminis-
trativo (São Sebastião), 
repositor de mercadoria 
(Taubaté) e Fisioterapeu-
ta Neuro-Funcional (São 
José dos Campos). 
Para ter acesso às vagas 
disponíveis, basta se ca-
dastrar no site www.em-

pregasaopaulo.sp.gov.br 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, 
PIS, Carteira de Traba-
lho, laudo médico com 
o Código Internacional 
de Doenças (CID) e Au-
diometria (no caso de 
deficiência auditiva).


