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A centenária Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
anuncia para esta sema-
na a volta da operação 
do Trem da Serra, após 
dois anos e sete meses de 
paralisação. O bonde é 
responsável pelo passeio 
turístico entre Pindamo-
nhangaba e Campos do 
Jordão, mas o trajeto esta-
va interrompido no trecho 
de serra após acidente que 
vitimou três pessoas em 

novembro de 2012 e dei-
xou mais de 40 feridos. A 
tradicional “estradinha” 
recebeu do Estado nesse 
período recursos na or-
dem de R$ 24.915.953,9 
para a recuperação da li-
nha férrea, automotrizes 
e outras ações estruturais. 
“Os recursos foram apli-
cados na realização de 
obras de infraestrutura e 
manutenção das instala-
ções, da via permanente e 

do material rodante, além 
da compra de máquinas e 
equipamentos para moder-
nização dos serviços, e no 
fortalecimento operacio-
nal.”, disse o diretor fer-
roviário Ayrton camargo 
e Silva. Segundo o diretor 
ferroviário, a via perma-
nente passou pela troca de 
14.800 dormentes e mais 
de 20 mil metros de trilho. 
A ferrovia, que tem 47 km 
de extensão, também rece-
beu obras de drenagem e 
instalação de 4.889 metros 
de canaletas de drenagem, 
bem como 2.347 m² de 
contenção em suas encos-
tas. Horários - Equipado 
com novos dispositivos de 
segurança, o trem turístico 
volta a operar nos dias 2, 9, 
16, 17, 23 e 24 e 30, sem-
pre com partida às 09h da 
estação de Pindamonhan-
gaba, e retorno de Cam-
pos do Jordão às 17h30 
da Estação Emílio Ribas.

Trem de Turismo volta 
a operar entre Pinda e 

Campos do Jordão

Único desempenho po-
sitivo foi o do setor de 
farmácias e perfumarias. 
O mês de fevereiro regis-
trou queda nas vendas em 
estabelecimentos comer-
ciais de Taubaté e região, 
segundo dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté e região). As 
vendas apresentaram re-
cuo de 9,7% nas vendas 
em relação a fevereiro de 
2014, e registraram fatura-
mento de R$ 1,74 bilhão.
De acordo com o levan-
tamento, foram pesquisa-

das nove atividades, das 
quais, oito registraram 
queda em relação a feve-
reiro de 2014. O segmen-
to de concessionárias de 
veículos, teve retração de 
26,9% e foi o e contribuiu 
com o resultado negativo, 
apresetnando  -3,6 pontos 
porcentuais no resultado 
geral. Também mereceram 
destaques os setores de ou-
tras atividades (-7,2%) e de 
supermercados (-5,2%). O 
setor de farmácias e per-
fumaria foi o único a ter 
desempenho positivo da 
região de Taubaté. As ven-

das nessa área registra-
ram pequeno aumento de 
1% e contribuição de 0,1 
% para o resultado geral. 
Os dados recebidos pelo 
Sincovat são da Pesquisa 
Conjuntural do Comér-
cio Varejista no Estado de 
São Paulo (PCCV), rea-
lizada mensalmente pela 
Fecomercio-SP, segundo 
informações da Secreta-
ria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo. A pes-
quisa é segmentada em 
16 Delegacias Regionais, 
entre elas Taubaté - com-
posta por 39 municípios.

Comércio varejista da 
região de Taubaté 
tem queda de 9,7% 

em fevereiro

A Secretaria de Obras exe-
cutou nos últimos dias o 
recapeamento com asfalto 
a quente da rua Francis-
co Matarazzo Sobrinho,
localizada no bair-
ro do Tenório, re-
gião central da cidade.
A importante via de ligação 
entre a praia Grande e o Te-
nório é muita utilizada por 
turistas e moradores e pas-
sou muitos anos em estado 

precário de conservação.
P l a n e j a m e n t o
Um levantamento do nos-
so setor de planejamento 
indica que seriam neces-
sários R$ 230 milhões 
– orçamento de um ano 
inteiro da cidade – para 
recuperar apenas as vias 
principais dos bairros.
Diante de tamanho desafio, 
a equipe da prefeitura en-
carou o problema de fren-

te e já executou trabalhos 
em importantes ruas de 
norte a sul do município,
com muitas comuni-
dades contempladas.
Em 2014,
mais de 15 bairros con-
taram com serviços de 
recuperação e recapea-
mento. Parte executada 
com verba do município, 
outra parte com repasses 
que a equipe da prefei-
tura conquistou apresen-
tando bons projetos ao 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias e à Unidade de 
Apoio aos Municípios.
É importante lembrar 
que outros processos 
de licitação encontram-
se abertos com previ-
são de serem finalizados 
nos próximos meses. 
As ruas e comunida-
des contempladas nas 
próximas ações ain-
da serão definidas.

Prefeitura de Ubatuba 
recupera via de ligação 

entre a praia Grande 
e o Tenório

A Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté sagrou-
se vice-campeã na 9ª 
Volta Internacional de 
Ciclismo do Paraná. 
O evento percor-
reu 749,4 km,
passando por nove ci-
dades paranaenses, e  
contou com a participa-
ção de 23 equipes, sen-
do cinco estrangeiras.
Após cinco dias de prova, 

Taubaté ficou atrás apenas 
de Ribeirão Preto e foi a 
melhor equipe entre as ci-
dades do Vale do Paraíba 
que também participaram 
da disputa. A equipe de 
ciclistas tem, no entanto,
pouco tempo para come-
mor o vice-campeonato, 
porque os atletas já se 
preparam para a próxi-
ma competição que será 
a Copa Rio de Ciclismo

Na classificação indivi-
dual, Alex Arseno con-
firmou o 4° lugar, Ve-
rinaldo Vandeira ficou 
com o 10° e Renato Ruiz 
garantiu o 13°. enquanto 
Tiago Fiorilli concluiu a 
prova na 27ª colocação.
A equipe de ciclismo 
de Taubaté tem o apoio 
da Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Esportes.

Ciclismo de Taubaté 
comemora é vice-campeão 

da 9ª Volta Internacional 
do Paraná
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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. 
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das Letras.
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(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:
03/06 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Independência;
04/06 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
05/06 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;

06/06 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
07/06 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro). 
Observações: Os lo-
cais de fiscalização 
estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

Taubaté divulga rota de fiscalização 
dos radares móveis nesta semana

Atividades promovem dis-
cussão de temas impor-
tantes para o município e 
interação entre Senac, em-
presários e comunidade lo-
cal. O Centro Universitário 
Senac - Campos do Jordão 
promove, neste mês de 
junho, duas palestras gra-
tuitas que abordam temas 
importantes para a cidade, 
que se desenvolve princi-
palmente nas áreas da gas-
tronomia e hospitalidade. 
As palestras são abertas 
ao público e contam tam-
bém com a participação 
de empresários locais, es-
tendendo o tema para uma 
discussão que sensibilize 
e mobilize toda a cidade. 
A primeira palestra acon-
teceu no dia 1º de junho, 
com o tema Gestão de 
Custos em Restaurante. A 
atividade foi ministrada 
pelo professor do Cen-
tro Universitário Senac 
- Campos do Jordão, An-

derson César Oliveira. Na 
ocasião, forão apresenta-
das ferramentas de gestão, 
planejamento e organiza-
ção de empreendimentos 
voltados a área de alimen-
tação. A segunda palestra 
acontece no dia 8 de junho, 
também a partir das 16 
horas, com o tema A Im-
portância da Pesquisa de 
Mercado e suas Potencia-
lidades na Hospitalidade. 
O destaque será dado à 
pesquisa qualitativa, para 
a qual são necessários 
menores investimentos 
financeiro e de tempo. 
Também será apresentada 
a metodologia do cliente 
oculto e sua potenciali-
dade na área de hospita-
lidade. Para participar, é 
necessário se inscrever 
pelo telefone (12) 3668-
3001, pessoalmente no 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão 
ou pelo Portal Senac.

Palestras gratuitas 
abordam

gastronomia e
hospitalidade em 

Campos do Jordão

Prefeitura convida
população para

audiência pública sobre lei de uso
parcelamento e ocupação de solo

www.tremembe.sp.gov.br
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Junho é o mês em 
que o maestro e pis-
naista João Carlos 
Martins completa 75 anos. 
Em sua homenagem, a 
TV Cultura, da Fundação 
Padre Anchieta, dedica 
no mês de junho quatro 
programas especiais na 
faixa do Clássicos para 
homenagear o músico. 
A programação especial 
constará de três concertos 
de João Carlos Martins 
– um deles inédito – que 

Por 452 votos contra 19 
e 1 abstenção, a Câmara 
dos Deputados aprovou 
nnesta semana em primei-
ro turno o fim da reeleição 
para cargos executivos no 
Brasil, como os de pre-
sidente da República, 
governador e prefeito. 
O texto agora precisa pas-
sar por votação em se-
gundo turno na Câmara e 
depois dependerá da apro-
vação do Senado, também 
em dois turnos. Caso seja 
aprovado, passa a valer a 
partir das eleições de 2018. 

serão exibidos nos primei-
ros sábados de  junho, e 
de um documentário so-
bre a vida e a carreira do 
maestro, que irá ao ar no 
dia 27 de junho, às 21h30. 
O especial é dirigi-
do por José Roberto 
Walker, diretor das Rá-
dios e de Projetos Espe-
ciais da TV Cultura. O 
documentário tem como 
foco a vida e a carreira 
de pianista dos anos 50 
aos anos 80, a luta de um 

O dispositivo aprovado 
é o Artigo 3º do relatório 
à proposta de emenda à 
Constituição (PEC), de 
autoria do deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) 
que trata da reforma po-
lítica. O texto em discus-
são que propõe o fim da 
releição é orientado por 
todos. Por ser tratada em 
PEC, propostas da reforma 
política como o fim da re-
leição precisam ainda ser 
aprovado em segundo tur-
no na Câmara para depois 
ser apreciado, também em 

brasileiro para se impor 
no mercado internacional, 
a rivalidade com o 
pianista canadense 
Glenn Gould, e a superação 
dos problemas físicos em 
busca do perfeccionismo.  
Além de imagens do acer-
vo pessoal de João Car-
los Martins, o especial da 
TV Cultura mostrará as 
apresentações do mú-
sico brasileiro ao pia-
no, no Brasil e no exte-
rior, algumas inéditas.

duas votações, pelo Sena-
do.  A proposta aprovada 
não se aplica aos prefeitos 
eleitos pela primeira vez 
em 2012, nem aos gover-
nadores também eleitos 
pela primeira vez em 2014. 
Da mesma forma, não 
pode ser aplicada a quem 
os suceder nos seis me-
ses anteriores ao plei-
to.  Não se encaixa 
também nesta situação 
a presidente Dilma 
Rousseff, já reeleita, 
que não poderá se 
candidatar em 2018.

TV Cultura celebra os 
75 anos do pianista e 
maestro João Carlos 

Martins

Câmara aprova fim da
reeleição para presidente,
governadores e prefeitos

Mais 360 postos de traba-
lho estão em ofertas para 
a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba. As 
vagas foram anunciadas 
pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
e estão divididas entre as 
áreas de construção civil, 
comércio, serviços, entre 
outras, para Vale do Pa-
raíba e região. Entre os 
destaques, a lista de em-
prego oferece oportunida-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promove a partir 
de segunda-feira (01/06) 
mais uma edição da Sema-
na do Meio Ambiente. As 
ações vão até o dia 3 de 
junho. Entre as atividades 
que serão realizadas estão 
plantio de mudas de árvo-
res em áreas verdes, dis-
tribuição de redutores de 
vazão para torneiras - ação 
em parceria com o FIESP/
CIESP, conscientização 
para o uso racional da 
água, lançamento do PEV 
(Posto de Entrega Volun-
tária ), exposição de jogos 
ambientais, entre outras. 
Além disso, haverá a rea-
lização do 1º Seminário de 
Meio Ambiente de Pinda-
monhangaba, no dia 02. A 
abertura dos trabalhos está 

des para 30 Motorista de 
caminhão (Caraguatatu-
ba), 10 para Vendedor de 
serviços (Guaratinguetá) 
e 5 para Costureiro de má-
quinas industriais (Gua-
ratinguetá). O programa 
EmpregaSP é uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 

marcada para as 8h30 e na 
ocasião haverá palestras. 
Este evento será realiza-
do no auditório da Prefei-
tura e os interessados em 
participar devem fazer a 
inscrição pelo e-mail li-
cenciamentoambiental@
pindamonhangaba.sp.gov.
br até o dia 01. Confira a 
programação completa
DIA 1
9h - Plantio de Mudas
Local: Área Verde do 
Residencial Andrade
14h - Distribuição de re-
dutores de vazão para tor-
neiras e conscientização 
da população para o uso 
racional da água. Parceria 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba - FIESP/CIESP
Local: Praça Mon-
senhor Marcondes

Emprego (TEM). Cadastro 
de candidato - Para se can-
didatar a uma das vagas 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, onde deverá criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Cdastro de Empre-
gador - O cadastramento 
do empregador também 
poderá ser feito no site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. Para mais 
informações sobre o Em-
prega São Paulo/Mais Em-
prego, acesse: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br.

DIA 2 – 1º SEMINÁRIO 
DE MEIO AMBIENTE DE 
PINDAMONHANGABA
08h30 - Abertura no Au-
ditório da Prefeitura
Lançamento do Pro-
grama PEV (Posto de 
Entrega Voluntária) 
9h - “Sistema de Ca-
dastro Ambiental Ru-
ral” - SiCAR-/SP
Engº. Leonardo do Nas-
cimento Lopes - CBRN
10h30 - “Pindamonhan-
gaba na Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos”
Engª Maria Judi-
th M. S. Schmidt
14h - “A importân-
cia da árvore na con-
servação da água”
Engº José Luis de Carvalho
15h30 - “A importância 
da água e a crise hídrica”
Walmir Medeiros - Agen-
te de Informação da Sa-
besp de Pindamonhangaba
Exposição de Jogos Am-
bientais (Realizados com 
a equipe da Casa Verde)
Local: Hall da Prefeitura
DIA 3
9h - Trilha Ecológica
Participação das crian-
ças da escola Ab-
dias Junior Santiago
Local: Horto Flores-
tal Pindamonhangaba

Emprega São Paulo
oferece 360 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Pinda promove Semana do 
Meio Ambiente

A Escola do Trabalho da 
unidade Jaboticabeiras 
II em Taubaté está com 
12 vagas remanescentes 
para o curso de Controle 
Dimensional, com carga 
horária de 60 horas e cer-
tificação pelo Senai. As 
aulas têm início nessa se-
mana. Esse curso tem por 
objetivo fazer com que o 

aluno desenvolva compe-
tências relativas ao ma-
nuseio de instrumentos e 
equipamentos de medição 
de acordo com normas 
técnicas, de qualidade, 
ambientais e de seguran-
ça. Os alunos vão apren-
der a fazer medição direta 
e indireta de acordo com 
desenhos, modelos, es-

boços, normas, padrões e 
especificações do produto. 
Para frequentar o curso 
é necessário que o can-
didato possua 16 anos 
completos e ensino fun-
damental. No ato da ma-
trícula o interessado deve 
apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e de escolaridade.

Escola do Trabalho de Taubaté 
tem 12 vagas remanescentes 

para Controle Dimensional
O Ministério da Edu-
cação (MEC) publi-
cou hoje no Diário 
Oficial da União portaria 
que prorroga o prazo para 
renovação dos contratos 
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) 
até o dia 30 de junho. O 
prazo, que já foi prorro-
gado uma vez, terminaria 
na ultima sexta.  A nova 

data foi anunciada na últi-
ma terça-feira. Em nota, o 
ministério afirmou que “o 
compromisso do governo 
federal é o de garantir que 
todos os estudantes façam 
o aditamento”, por meio 
do portal do Fies. A pas-
ta informou que 100 mil 
alunos ainda não tinham 
concluído o processo de 
aditamento até a última 

terça. O Fies oferece co-
bertura da mensalidade de 
cursos em instituições pri-
vadas de ensino superior, 
a juros de 3,4% ao ano. 
O estudante começa a 
quitar o financiamento 
18 meses após a conclu-
são do curso. O progra-
ma acumula 1,9 milhão 
de contratos em mais 
de 1,6 mil instituições.

MEC adia prazo de renovação de 
contratos do Fies até 30 de junho


