
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  05 DE AGOSTO DE 2015  EDIÇÃO 1519 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

O Sesc Taubaté realiza nas 
quintas-feiras do mês de 
agosto, às 18h30, um curso 
de “DJ Avançado: DJ Tur-
ntablista”. O Turntablism é 
a arte de manipular sons e 
criar músicas pelo DJ mi-

Alem de Pindamonhanga-
ba, o festival conta com 
participantes das cidades 
de São Paulo, Taubaté, 
Tremembé, Campos do 
Jordão, Guaratinguetá, 
Lorena, Cunha, Resende 
(RJ)  e Passa Quatro (MG).
A XIV edição do Festival 
de Interpretação de Músi-
ca Sertaneja “Luiz Carlos 
Cardoso” reuniu no Recin-
to São Vito, Moreira César, 
em Pindamonhangaba nas 
última sexta-feira (31) par-
ticipantes de toda a região. 
O festival presta homena-
gem ao radialista “Cardo-
são” e contou com 39 par-
ticipantes divididos nas 

Nos dias 05 e 06/08 (quar-
ta e quinta-feira), entre 1h 
e 5h da manhã, as pistas 
da Rodovia dos Tamoios 
(do km 68 ao km 80,6)  
estarão totalmente inter-
ditadas nos dois sentidos 
de tráfego. A concessio-
nária alerta os usuários 
da Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) para essa inter-
rupção, que será neces-
sária para a passagem de 
quatro veículos transpor-
tando cargas especiais. As 
cargas possuem licença 
expedida pelo DER (De-

A homologação acontece 
após análise de documen-
tos e prazo para recursos. 
O Estúdio Sarasá Con-
servação e Restauro foi 
o vencedor da licitação 
feita entre empresas in-
teressadas na execução 
do Restauro do Sobradão 
do Porto, realizada no dia 
30 de julho, na modalida-
de pregão presencial, na 
Prefeitura de Ubatuba.  A 
homologação da empresa 
vencedora acontecerá so-
mente após a análise da 
documentação e a abertu-
ra do prazo para recursos, 
informa José Cândido de 
Souza, Diretor Adminis-
trativo da FundArt, que 
acompanhou todo o pro-

xer. A palavra turntablist 
é usada para descrever a 
diferença entre um DJ que 
apenas reproduz discos e o 
que manipula as músicas 
por meio do fonógrafo. 
Neste curso o participante 

categorias Individual e Jo-
vem Música Sertaneja. Na 
categoria Individual, Edíl-
son Santos, representando 
a cidade de Cunha, somou 
190 pontos e ficou com a 
primeira colocação. Em 
segundo lugar, ficou Mi-
sael Ramos, representante 
de Resende (RJ), com 184 
pontos. Joffre Capucho, 
da cidade de Lorena, ficou 
em  terceiro lugar com 175 
pontos.A categoria Jovem 
Música Sertaneja teve ven-
cedora a dupla Rafael Vio-
la e Dinelson, da cidade de 
Campos do Jordão, com 
156,5 pontos. Em segundo 
lugar ficou a dupla de Pin-

partamento de Estradas de 
Rodagem) e autorização 
da Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Defesa Civil de Caragua-
tatuba e pela Divisão de 
Tráfego de São Sebastião. 
No local, a operação de 
passagem será realizada 
por meio do trabalho con-
junto entre as equipes da 
Concessionária Tamoios 
e Policia Militar Rodovi-
ária em ação coordenada 
com as transportadoras.  
Em caso de necessidade 
extrema de deslocamento 

cesso. A primeira fase do 
restauro prevê obras de re-
paração da estrutura (par-
te civil), incluindo telha-
do, cobertura e alvenaria. 
O investimento será de 
R$ 1.620.000,00. Os re-
cursos são oriundos do 
orçamento do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 
– IPHAN e Ministério da 
Cultura após esforços do 
Prefeito Mauricio Moro-
mizato e da ex-Diretora 
Presidente da FundArt 
Isabella Vianna Vassão, 
atual Secretária Municipal 
de Fazenda. “O Sobradão 
do Porto é um dos símbo-
los materiais mais antigos 
de Ubatuba, seu restauro 

irá aperfeiçoar as técni-
cas de discotecagem, am-
pliando o conhecimento 
específico e a criatividade. 
As aulas serão nos dias 
6, 13, 20 e 27 de agosto, 
sempre às 18h30. Para 
participar é necessário 
possuir conhecimento 
prévio em discotecagem. 
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas na 
Central de Atendimen-
to do Sesc pelo telefone 
(12) 3634-4000.  Mais in-
formações no site www.
sescsp.org.br/ taubate. 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

damonhangaba, os irmãos 
Heron e Heitor, com 151,5 
pontos. E o terceiro lugar 
foi para Floriano e Peixoto, 
de São Paulo, também com 
151,5 pontos, mas perdeu 
para a dupla pindense no 
critério de desempate. Na 
próxima sexta-feira (7), o 
festival terá as apresenta-
ções dos concorrentes na 
categoria “Música Raiz”.  
Alem de Pindamonhan-
gaba, o festival conta com 
participantes das cidades 
de São Paulo, Taubaté, 
Tremembé, Campos do 
Jordão, Guaratinguetá, 
Lorena, Cunha, Resende 
(RJ)  e Passa Quatro (MG).

durante o período de inter-
dição, o usuário terá como 
opções as rodovias SP-098 
- Paulo Rolim Loureiro 
(Mogi/Bertioga) e SP-125 
- Oswaldo Cruz (Tauba-
té/Ubatuba). O transporte 
das cargas especiais será 
realizado pelas empresas 
Transdata e Megatranz, 
informa a concessioná-
ria. Durante o período de 
interdição, o twitter da 
Concessionária Ta-
moios trará informa-
ções sobre as condições 
de tráfego no trecho.

eleva a estima e orgulho 
de todos os ubatubanos. 
Um passo fundamental no 
desenvolvimento do muni-
cípio em prol da Cultura e 
do Turismo”, ressalta João 
Corbisier, Diretor Presi-
dente da FundArt e Secre-
tário de Turismo de Uba-
tuba. Fundado em 1956, 
o Estúdio Sarasá foi a 
primeira empresa de artes 
e restaurações da família 
Sarasá no Brasil. Hoje é 
uma empresa amplamen-
te reconhecida por suas 
atuações em projetos de 
conservação e restauração 
do patrimônio histórico.  
Para saber mais, 
acesse: http://estu-
d i o s a r a s a . c o m . b r /

Sesc Taubaté oferece
curso de DJ

Festival de Música
Sertaneja de Pinda
conhece primeiros

vencedores

Trecho de Serra da
Tamoios será

interditado para
passagens de

cargas especiais

Estúdio Sarasá vence 
licitação para restauro 
do Sobradão do Porto 

de Ubatuba 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Valor de R$ 72,25 deve 
ser pago na rede ban-
cária credenciada. 
Quem preferir pode re-
ceber o documento pelos 
Correios, pagando o valor 
de R$ 11 para a entrega
Proprietários de veículos 
com placas de final 5 e 6 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 durante o 
mês de agosto. O serviço 
pode ser feito de forma 
eletrônica, com entrega do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) pelos Correios, 
ou diretamente nos postos 
do Detran.SP e do Poupa-
tempo.  De acordo com o 
Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente e o porte 
do CRLV é obrigatório. 
No Estado de São Paulo, 
o licenciamento é feito 
entre abril e dezembro, 
de acordo com o final da 
placa.  Conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma (artigo 230 do CTB): 
multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 

prontuário do proprietá-
rio do veículo, além de 
apreensão e remoção do 
veículo.  Já conduzir sem 
portar o documento, mes-
mo que o licenciamento 
esteja em dia, é infração 
leve (artigo 232 do CTB): 
multa de R$ 53,20, três 
pontos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado.  
Passo a passo – A taxa de 
licenciamento para o exer-
cício 2015 é de R$ 72,25 
e pode ser paga pela inter-
net, caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômi-
ca Federal, BMB, HSBC, 
Safra e Citibank). Ao re-
alizar o licenciamento, é 
preciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, segu-
ro obrigatório e multas.  
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 

úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento.  
Quem preferir retirar o 
documento presencial-
mente deve apresentar 
o comprovante de paga-
mento na unidade do De-
tran.SP na qual o veícu-
lo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembrando 
que nessa modalidade não 
se deve pagar o valor de 
envio pelos Correios.  A 
entrega poderá ser solici-
tada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG do 
proprietário do veículo; 
ou por parentes próximos 
(pais, filhos, irmãos e côn-
juge), apresentando do-
cumento que comprove 
o grau de parentesco.  O 
passo a passo completo 
do serviço está disponí-
vel na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br)

Licenciamento 2015
veículos com placas de

final 5 e 6 devem ser
licenciados em agosto R$ 5,1 bilhões dos R$ 9,8 

bilhões em créditos extra-
ordinários concedidos para 
despesas urgentes vão para 
o fundo. O governo fede-
ral anunciou nesta semana 
a uma medida provisória 
que permite a liberação 
de crédito extraordinário 
de R$ 5,1 bilhões para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), de acor-
do com medida provisória 
publicada no Diário Ofi-
cial da União. Segundo o 
governo, o recurso libera-
do é parte do total de R$ 
9,8 bilhões em créditos 
extraordinários abertos 
em favor do Ministério 
da Educação, de encar-
gos financeiros da União 
e de operações oficiais 

de crédito.  Concessão de 
contratos do programa ab-
sorverão  R$ 4,2 bilhões, 
enquanto R$ 400 milhões 
são destinados a integrali-
zação de cotas do Fundo de 
Garantia de Operações de 
Crédito Educativo. Outros 
R$ 578 milhões vão para a 
administração do Fies. As 
inscrições para o processo 
seletivo da segunda edi-
ção de 2015 do Fies serão 
abertas nesta semana, pela 
internet. No final de junho, 
o ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, 
anunciou que seriam ofer-
tadas 61,5 mil vagas. A 
Medida Provisória 686, 
de 30 de julho de 2015, 
também prevê recursos 
para a avaliação da educa-

ção superior e da pós-gra-
duação (R$ 35 milhões); 
para a produção, aquisi-
ção e distribuição de li-
vros e materiais didáticos 
e pedagógicos para edu-
cação básica (R$ 116 mi-
lhões); e a implantação e 
adequação de estruturas 
esportivas escolares (R$ 
461 milhões). O montan-
te total de créditos extra-
ordinários liberado será 
completado com R$ 4,6 
bilhões que estão previs-
tos para subvenção de 
operações de financiamen-
to do Programa de Sus-
tentação do Investimento 
e do Programa Emergen-
cial de Reconstrução de 
Municípios Afetados 
por Desastres Naturais.

Governo anuncia crédito
extraordinário de

R$ 5,1 bilhões para o Fies

Nesta semana, o progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego oferece 
442 postos de trabalho na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. De acor-
do com a agência, são 
oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho, 
divididas entre as áreas de 
construção civil, comér-
cio, serviços, entre outras, 
para Vale do Paraíba e re-
gião. No setor de serviços, 
o programa Mais Emprego 
disponibiliza 229 vagas. Já 
na área de comércio são 
116 e para a indústria são 

Até 7 de agosto, escolas da 
cidade de Paraibuna rece-
bem a visita do Planetário 
Itinerante, projeto educati-
vo da Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia e Astro-
náutica (OBA. A proposta 
da iniciativa é levar o co-
nhecimento sobre o uni-
verso a todas as pessoas 
de forma gratuita.  Com 

ofertados 62 postos de tra-
balho. O Programa Mais 
Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita do Governo de 
São Paulo, gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Como se 
cadastrar - Para ter aces-
so às oportunidades basta 
acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br   
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-

interatividade, a equipe  
exibe o planetário a partir 
de imagens projetadas na 
cúpula, planetas distantes, 
galáxias, nebulosas, entre 
outras curiosidades. É pos-
sível ver perfeitamente as 
constelações, sem se pre-
ocupar com a atmosfera 
ou com poluição luminosa 
das grandes cidades. “Isso 

cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
O cadastramento do em-
pregador também poderá 
ser feito no site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
no sistema, é necessária 
a apresentação do CNPJ 
da empresa, razão social, 
endereço e o nome do so-
licitante. Para mais infor-
mações sobre o Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, acesse:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br.

acontece, pois o programa 
simula, no teto da cúpula, 
o céu real”, explica João 
Canalle, astrônomo coor-
denador nacional da OBA. 
Segundo ele, o objetivo da 
OBA é disseminar o co-
nhecimento científico. A 
equipe responsável passa 
por diversas cidades, onde 
leva as ciências espaciais 
a escolas, asilos e até pre-
sídios. Participam como 
monitores do projeto es-
tagiários da Universidade 
do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ). O equipamen-
to, que cabe numa mala, é 
composto de uma cúpula 
inflável, de cinco metros 
de diâmetro, com 34 qui-
los ao todo. As sessões du-
ram 30 minutos em média.  

Programa Mais Emprego
oferece 442 vagas para

o Vale do Paraíba

Paraibuna recebe Planetário
Itinerante até 7 de agosto
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Dois turistas de São Paulo 
estão perdidos na área de 
mata da Serra da Manti-
queira. Eles estão sumidos 
desde domingo (2). Se-
gundo os Bombeiros, os 
turistas são dois homens 
de 45 anos, ele saíram de 
São Paulo na sexta-feira 
(31) com destino ao bairro 
Ribeirão Grande, em Pin-
damonhangaba. No sába-

do (1º), eles entraram na 
Serra para fazer uma tri-
lha até Campos do Jordão, 
com intenção de chegar 
no domingo (2) à tarde. 
Os desaparecidos fizeram 
contato com familiares no 
domingo para informar 
que se atrasariam para a 
chegada. Já na segunda-
feira (2), ligaram nova-
mente informando que 

Dois turistas de São Paulo
se perdem durante trilha na

Serra da Mantiqueira
estavam perdidos. Uma 
equipe do Corpo de Bom-
beiros entrou na mata por 
volta de 14h de segunda e 
até às 21h não consegui-
ram encontrar os turistas. 
As buscas recomeçaram 
na manhã desta terça com 
apoio do COE (Coman-
do de Operações Espe-
ciais), Polícia Ambiental 
e Grupamento Aéreo.

O Sebrae-SP e a Faesp 
(Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado 
de São Paulo) promovem 
em setembro uma missão 
empresarial para a World 
Dairy Expo, maior feira de 
produtores de leite e deri-
vados dos Estados Unidos. 
O Sebrae-SP subsidia-
rá até 43,9% do valor da 
missão, que ocorre entre 
26 de setembro e 4 de ou-
tubro. São 20 vagas para 
MPEs (micro e pequenas 
empresas) de São Paulo. 
Interessados devem entrar 
em contato com os escri-
tórios regionais do Sebrae
-SP em São José dos Cam-
pos e Guaratinguetá. As 
vagas são limitadas e as 
inscrições registradas por 
ordem de chegada. Além 
da visita à feira, o evento 
contará com uma agenda 
elaborada com visitas téc-

nicas a fazendas, coopera-
tivas e à Universidade de 
Wisconsin, o que propor-
cionará aos participantes 
conhecer novas tecnolo-
gias, estratégias comer-
ciais e forma de agregação 
de valor ao produto final. 
A World Expo Dairy, rea-
lizada em Madison, é um 
dos maiores eventos mun-
diais voltados para o gado 
leiteiro de elite. Mais de 
70 mil produtores de leite 
e especialistas da indústria 
de mais de 90 países par-
ticipam da exposição e da 
programação de seminá-
rios. O Sebrae-SP subsi-
diará cerca de R$ 5 mil do 
valor da missão e a con-
trapartida do participante 
será de R$ 7.073,50, valor 
que pode ser parcelado em 
até 10 vezes no cartão de 
crédito. O investimento 
total da missão ficará em 

torno de R$ 12 mil. Es-
tão inclusos nesse pacote 
seis diárias, ingressos da 
feira, transporte interno 
para visitas técnicas, custo 
operacional (guia e tradu-
ção, organização e desen-
volvimento do roteiro), 
tickets e taxas de visitas 
técnicas, passagem aé-
rea e seguro viagem. Os 
empresários interessados 
em participar da missão 
devem procurar os escri-
tórios regionais do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos e Guaratinguetá. 
As vagas são limitadas e 
os atendimentos são por 
ordem de chegada das 
inscrições. Mais infor-
mações pelos telefones 
(12) 3922-2977 (São José 
dos Campos) e 3132-
6777 (Guaratinguetá) 
ou email  jardel-
j b @ s e b r a e s p . c o m . b r

Sebrae promove missão
empresarial para maior feira 

de produtores de leite e
derivados dos Estados Unidos As inscrições para os cinco 

concursos abertos na Pre-
feitura de Taubaté devem 
ser realizadas pelo site: 
www.publiconsult.com.br.
Nos dois últimos concur-
sos abertos, as vagas são 
para cuidador e agente 
de controle de endemias. 
As inscrições devem ser 
feitas, respectivamente, 
até 23 de agosto e 3 de 
setembro pelo endereço 
eletrônico citado acima.
Para o cargo de cuidador, 
o pagamento do boleto 
deverá ser efetuado até 24 
de agosto de 2015. Já para 
agente de controle de ende-
mias, a quitação do docu-
mento deve ser feita até o 
próximo dia 4 de setembro.
A prefeitura ainda tem 
aberto outros três concur-

sos públicos.  Os valores 
das inscrições variam de 
R$ 21 a R$ 26,30 e tam-
bém devem ser feitas pelo 
site: www.publiconsult.
com.br. As vagas são para 
agentes comunitários de 
saúde, cargos diversos 
(de agente fiscal de trans-
porte público a enge-
nheiro ambiental) e para 
profissionais da saúde.
Os editais completos tam-
bém constam no ende-
reço já citado no texto.
Site Prefeitura
Devido ao grande núme-
ro de acessos, o site da 
administração municipal 
está fora do ar. A equipe 
técnica está trabalhando 
para restabelecer a cone-
xão o mais breve possível.
Endereços alternativos 

para alguns serviços:
http://leideacesso.etrans-
parencia.com.br/tauba-
te.prefeitura.sp - Lei 
de acesso a informação
h t t p s : / / n f e . e t r a n s -
p a r e n c i a . c o m . b r / s p .
taubate/ - Nota Fiscal 
E l e t r ô n i c a
http://taubate.prefeitura.
sp.etransparencia.com.br 
– Portal das Transparência
h t t p s : / / p o r t a l . c o -
nam.com.b r / rh t auba -
te/ - Portal do Servidor
h t t p : / / w w w . t o p d a -
t a - i n f o . c o m . b r / p o r -
tal/taubate/ - Serviços 
on-line – IPTU/ ISS
http://www.topdata-in-
f o . c o m . b r / c o n t a s p u -
blicas/prefeitura/anos.
php?municipios=taubate - 
Contas Públicas

Nota sobre inscrições
para concursos da

Prefeitura de Taubaté

A Confederação Sul-A-
mericana de Vôlei e a 
Confederação Brasileira 
divulgaram as datas do 
Campeonato Sul-Ameri-
cano 2016, que será re-
alizado em Taubaté. A 
competição terá início no 
dia 15 de fevereiro, uma 
semana após o carnaval, 
e segue até o dia 21 de 
fevereiro. Os jogos serão 

no ginásio do Abaeté e o 
time da casa já tem vaga 
garantida na competi-
ção. O vencedor garante 
uma vaga no Mundial. 
O anuncio do Sul-Ame-
ricano aconteceu há uma 
semana durante a apre-
sentação da nova equipe 
do Vôlei Taubaté.  “Mon-
tamos aqui uma estrutura 
adequada ao nível da nos-

sa equipe e temos totais 
condições de receber o 
Sul-Americano”, assegura 
o Secretário de Esportes, 
Cláudio Teixeira Brazão 
‘ M a c a é ’ .
 A última edição do Sul-A-
mericano aconteceu na Ar-
gentina e terminou com a 
vitória da equipe da casa, o 
UPCN. Já o Vôlei Taubaté 
ficou na quarta colocação.

Confederação anuncia
as datas do Sul-Americano

de Vôlei, em Taubaté
Estão abertas a partir des-
ta semana inscrições para 
o “Programa de Estágio 
2016” da Volkswagen do 
Brasil. O programa ofe-
rece cerca de 90 vagas a 
estudantes de cursos uni-
versitários em todas as 
unidades (Taubaté, São 
Bernardo do Campo, São 
Carlos e São José dos Pi-
nhais) e técnicos (nas fá-
bricas de São Bernardo 
do Campo e São José dos 
Pinhais). Para participar, 
os candidatos deverão es-
tar cursando, em 2016, o 
penúltimo ou último ano 
do curso de nível supe-
rior ou técnico. Também 
são determinantes bons 
conhecimentos de infor-

mática e inglês interme-
diário, além de disponi-
bilidade para estagiar no 
período das 8h às 15h ou, 
especialmente no caso dos 
cursos de Engenharia, em 
período parcial (das 8h às 
12h ou das 13h às 17h). As 
vagas são abertas para as 
diversas áreas da empresa 
para os seguintes cursos 
de nível técnico: Técnico 
em Administração, Téc-
nico Eletrônica, Técnico 
de Informática, Técnico 
em  Mecânica, Técnico 
de Secretariado e nível 
superior: Administração 
de Empresas, Arquitetu-
ra, Bacharel em Química, 
Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Ci-

ências Econômicas, Co-
mércio Exterior, Direi-
to, Engenharias, Gestão 
Empresarial, Informática, 
Jornalismo, Processamen-
to de Dados, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, 
Secretariado, Sistemas de 
Informação). Segundo a 
Volkswagen do Brasil, os 
benefícios incluem bolsa 
auxílio, transporte fretado, 
seguro de vida, alimen-
tação, estacionamento e 
desconto na compra de ve-
ículos zero quilômetro da 
marca.   O candidato deve 
se inscrever diretamente 
no site da empresa (www.
vw.com.br/estagio2016), a 
partir desta segunda-feira 
até o dia 27 de setembro.

Volkswagen abre inscrições 
para Programa de Estágio 2016

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA MORADA DA SERRA.

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADA DA SERRA, DE ACORDO 
COM OS ARTIGOS 11 E 12 DE SEU ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA 
SEUS ASSOCIADOS PARA A REALIZAÇÃO ÀS 19h30min DO DIA 14 DE 
AGOSTO DE 2015, NA RUA BENEDITO MOREIRA BARBOSA, NÚMERO 
169, BAIRRO VILA SÃO BENEDITO, NATIVIDADE DA SERRA/SP, CEP 
NÚMERO 12.180-000, COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

1 - ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA CONFORME ESTATUTO VIGENTE.

NATIVIDADE DA SERRA/SP, 29 DE JULHO DE 2015

ORIVELTO DA SILVA FERNANDES - PRESIDENTE
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As equipes técnicas do 
Sebrae Móvel estarão 
nesta próxima semana em 
atendimento a empreende-
dores de São Sebastião e 
Santo Antônio do Pinhal.  
Na duas cidades, a unida-

Começa nesta semana e 
segue até o dia 31 de agos-
to a 10ª edição do festival 
gastronômico “Caraguá 
a Gosto”. Durante todo o 
mês, restaurantes, bares, 
quiosques de praia e piz-
zarias da cidade ganham 
novos e deliciosos pra-
tos elaborados para atrair 
clientes e fortalecer o turis-
mo de Caraguá. A expecta-
tiva é que 16 mil clientes 
saboreiem os 46 pratos 
nas categorias “Bar”, “À 
La Carte”, “Pizzaria” e 
“Quiosque”, elaborados 
por 35 estabelecimentos 
participantes. Em 2014, a 
Secretaria de Turismo re-
gistrou a participação de 
12.800 pessoas no evento, 
que recebe todos os anos 

O Bradesco anunciou nes-
ta segunda-feira a compra 
do Banco HSBC, confor-
me comunicado divulgado 
hoje ao mercado financei-
ro. O valor da negociação 
é de R$ 17,6 bilhões, cerca 
de US$ 5,2 bilhões, e de 
acordo com o presidente 
do Bradesco, Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, a aquisi-
ção é maior entre todas as 
48 anteriores feitas pela 
instituição financeira. Em 
nota, o Bradesco informou 
que os clientes do HSBC 
continuarão a ser atendi-
dos da forma habitual. O 
HSBC planeja manter uma 
pequena presença no Bra-

Os comerciantes da 
região estão otimis-
tas com a chegada do 
Dia dos Pais e apostam 
em promoções e melhores 
condições de pagamen-
to para tentar aumentar 
as vendas durante o pe-
ríodo. Em São José dos 
Campos, a ACI (Associa-
ção Comercial e Indus-
trial) realizou um estudo 
que prevê um aumento 
de 7% nas vendas em re-
lação ao período comum.
 A perspectiva é 1% 

de móvel do Sebrae trará 
orientações gratuitas sobre 
temas ligados à gestão de 
negócios, como finanças, 
formalização, administra-
ção, marketing, qualidade, 
recursos humanos e legis-

clientes dos municípios 
do Vale do Paraíba, Ca-
pital Paulista, Campinas 
e de Estados como Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Os chef’s 
mostram suas novidades 
para os participantes, que 
dão notas para as iguarias 
provadas durante o evento. 
Os estabelecimentos ca-
pricharam na escolha dos 
pratos e se preocuparam 
em proporcionar ambien-
tes estruturados e confor-
táveis. O ganhador recebe-
rá um troféu, assim como 
o chef vencedor na respec-
tiva categoria. Também 
ganhará prêmio, o cliente 
sorteado que saboreou e 
votou no melhor prato, 

sil para atender a clientes 
corporativos. “A aquisição 
proporcionará vários be-
nefícios para os clientes 
de ambas as instituições, 
como o aumento da cober-
tura e da rede de atendi-
mento em todo o território 
nacional e o acesso aos 
produtos distribuídos pelas 
duas instituições”, disse o 
Bradesco, no comunicado. 
Ao assumir as operações 
do HSBC, o Bradesco se 
aproxima do líder entre os 
bancos privados do país, o 
Itaú, que opera atualmen-
te com R$ 1,2 trilhão em 
ativos. Presente em 529 
municípios brasileiros, o 

maior que no mesmo pe-
ríodo do ano passado.  
De acordo com o estu-
do, a maior procura do 
consumidor será no setor 
de vestuário, calçados e 
acessórios masculinos. E 
os lojistas esperam que a 
expectativa se concretize. 
“O Dia dos Pais é sem-
pre uma época muito boa 
e normalmente as saídas 
ficam acima desta porcen-
tagem (7%). O momento 
financeira do país e con-
sequentemente do consu-

lação. Em São Sebastião, 
as atividades acontecerão 
na Praça da Alegria, em 
Boiçucanga, enquanto que 
em Santo Antônio do Pi-
nhal, o veículo ficará na 
Praça dos Emancipadores, 
no centro, próximo à ro-
doviária. Nos dois locais 
o atendimento ocorre de 
terça a sexta-feira, das 10h 
às 16h. De acordo com o 
Sebrae, os empreendedo-
res que passarem pelo es-
critório móvel também re-
ceberão informações sobre 
os serviços e produtos ofe-
recidos na região pelos es-
critórios regionais do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos e Guaratinguetá.

por meio de cédula. Os 35 
estabelecimentos partici-
pantes do 10º Caraguá a 
Gosto são: Alex Sushi, Bar 
do Hélio, Bar do Julinho, 
Caiçaras Frutos do Mar, 
Caiçaras Sushi, D’Olivino 
Pizzas Artesanais, Gara-
ge Bar, Gergelim Pizzas, 
Guaruçá Frutos do Mar, 
Havana Empório e Bote-
caria, Khalifa Restaurante 
Árabe, Kintal do Neno, 
Kiskonofre, Bacharel Bar, 
Koichi Culinária Japone-
sa, Nativus - Pizzaria, Res-
taurante e Chopperia, Nori 
Sushi, O Velho Contraban-
dista, Osteria Officina das 
Pizzas, Ostra & Ouriço, 
Pizzaria do Neno, Pizza-
ria Lunamar, Quiosque 
Baleia Branca, Quiosque 
Canto Bravo, Quiosque 
do Marquinhos, Quiosque 
Esquina do Universo, Res-
taurante Golfinho, Restau-
rante Mar e Terra, Restau-
rante Valentin, Seu Dirceu 
Restaurante, Surfs Restau-
rante, Taller Gastronomia, 
Tapera Branca I, Toca do 
Robalo e Zanfredo – Pasta 
Bar e Rissoteria. O evento 
é uma realização da Pre-
feitura, através da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
de Caraguá. Mais infor-
mações: (12) 3897-7910.

HSBC  conta com 5 mi-
lhões de correntistas em 
851 agências, 464 pos-
tos de atendimento, 669 
postos de atendimento 
eletrônico, 1.809 ambien-
tes de autoatendimento 
e 4.728 caixas eletrôni-
cos. O patrimônio líquido 
do HSBC no Brasil é R$ 
11,2 bilhões. Segundo o 
Bradesco, esse preço será 
ajustado pela variação pa-
trimonial do HSBC a par-
tir de 31 de dezembro de 
2014 e será pago na data 
da conclusão da operação. 
A conclusão da operação 
de compra ainda depende 
dos órgãos reguladores.

midor não é o ideal, mas, 
ainda sim dá pra fazer uma 
boa pesquisa de mercado” 
garante Rodolfo Penina, 
proprietários da franquia 
CTX, especializada no pú-
blico masculino e com loja 
em São José dos Campos. 
Já os shoppings de São 
José dos Campos, apostam 
em grandes promoções. 
Dependendo do valor 
gasto pelo consumidor, 
eles podem concorrer 
a vale-compras de R$ 
10 mil reais e viagens.

Empreendedores de
São Sebastião e Santo 

Antônio do Pinhal
recebem o Sebrae Móvel

Festival gastronômico 
“Caraguá a Gosto”

Bradesco anuncia
compra das operações 

do HSBC

Comércio espera
aumento de vendas em 
7% para o Dia dos Pais

EM TREMEMBÉ

A Campanha de Va-
cinação contra 
Poliomelite terá iní-
cio no dia 15 de Agosto 
de 2015, sábado, com o 
Dia “D” de Mobiliza-

ção com término no dia 
31 de agosto. Deverão 
ser vacinadas todas as 
crianças com 6 meses a 5 
anos de idade completos.
Todas as Unidades de 

ESF – Estratégia de 
Saúde da Família e o 
Centro de Saúde esta-
rão funcionando das 
07:00 às 17:00 horas de 
segunda a sexta-feira.

Tremembé faz Campanha de 
Vacinação contra Póliomelite 

e atualização da Carteirinha de 
Vacinação 2015


