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A GAzetA dos Municípios

Os estudantes seleciona-
dos na primeira chama-
da do Sistema de Seleção 
Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica 
(Sisutec) deverão fazer a 
matrícula nas instituições 
em que foram aprovados, 
a partir desta semana até 
sexta-feira. As aulas dos 
cursos começam entre 
os dias 3 e 31 de agosto.
O candidato selecio-

Começou nesta semana 
os shows no Parque da 
Cidade em comemoração 
aos 310 anos de Pinda-
monhangaba. Todos são 
gratuitos e sem necessi-
dade de trocar ingressos, 
com os portões abrin-
do às 19h e os shows 
começando às 21h.
A atração desta noi-
te será a Banda Malta. 
O grupo é conhecido 
por ser o vencedor da 
edição de 2014 do Pro-
grama Superstar e pelo 

nado deverá verificar, 
na instituição de ensi-
no em que foi aprovado,
o local, horário e pro-
cedimentos para a ma-
trícula. A lista com os 
selecionados está dispo-
nível no site do Sisutec.
O Sisutec oferece vagas 
gratuitas em cursos téc-
nicos, em instituições 
públicas e privadas de 
ensino superior e de edu-

hit “Diz Pra Mim”.
Na quinta-feira, dia 9, o 
show será do cantor Fá-
bio Jr. Que apresentará 
repertório com seus me-
lhores sucessos e músicas 
inéditas do seu 27º álbum.
A dupla Edson e Hudson 
se apresenta na sexta-fei-
ra, dia 10. Eles trazem o 
show do DVD “Faço Cir-
co Pra Você - Ao Vivo”. 
No sábado, dia 11, a ban-
da Sambô se apresenta 
com releitura de gran-
des sucessos do rock 

cação profissional e tec-
nológica, com base na 
nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Nesta edição, são oferta-
das 83.641 vagas em 515 
municípios de todos os es-
tados e no Distrito Federal.
A segunda chamada será 
divulgada no dia 14 de 
julho e o perído de ma-
trícula para esses can-
didatos será de 15 a 17.
As vagas que não forem 
preenchidas serão oferta-
das na internet, na página 
do Sisutec, no período de 
20 de julho a 2 de agosto. 
Qualquer pessoa poderá 
se inscrever nessa etapa, 
independentemente de 
ter feito o Enem. A úni-
ca exigência é ter con-
cluído o ensino médio.

em ritmo de samba.
Encerrando a festa, no 
domingo (12) haverá 
shows de bandas regio-
nais. O grupo Muzak se 
apresenta às 19h30, Gru-
po Paradoxo às 20h30 e 
a Banda Panela às 22h.
Além dos shows, a festa 
também terá praça de ali-
mentação com barracas 
de instituições sociais da 
cidade. O estacionamen-
to será coordenado pelas 
instituições assistenciais 
da cidade e será pago.

Sisutec: Começam 
matrículas de selecionados 

na primeira chamada

Pinda 310 anos: Shows 
começam nesta quarta 
no Parque da Cidade

Chegou o momento de 
premiar os melhores pi-
lotos de Motocross e Ve-
locross que participam da 
Copa AgoraVale de Mo-
tocross- Motocross de In-
verno . Neste final de se-
mana será a sexta e última 
etapa do circuito que se 
realiza na pista do parque 
da Juventude, no Aeroclu-
be de Pindamonhangaba. 
No local estarão reunidos 
torcedores e equipes de pi-
lotos audazes, alem de um 
grande público apaixona-
do pelo esporte radical. 
De acordo com a organi-
zação do evento, a pista 
estará liberada pra treinos 
a partir de quinta-feira 
(9), estendendo-se até sá-

Reforçar a tradição das 
festas juninas, além de 
promover um momento 
de confraternização entre 
a entidade e toda a co-
munidade. Estes foram 
os objetivos da festa juni-
na realizada pelo Centro 
de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) do 
bairro Maracaíbo, neste 

bado (11). As inscrições 
poderão ser feitas através 
do site do evento (http://
www.copaagoravalemoto-
cross.com.br/) ou no local 
com uma hora de antece-
dência de cada bateria. 
Vale ressaltar que a pri-
meira largada no domingo 
será às 08h e a premiação 
ocorrerá logo após a últi-
ma bateria de Motocross.
Alem da competição de 
motos, o Parque da Ci-
dade oferece outras atra-
ções para os visitantes. 
Horário das provas e ca-
tegorias da 6ª Etapa - Fi-
nal da Copa (12/07/15):
V e l o c r o s s  
08h00 - VX30
08h20 - VX40

último dia 01 de Julho.
A programação contou 
com comidas típicas das 
festas juninas como pi-
poca, cachorro-quente, 
bolos, além da roda de 
conversas e brincadeiras. 
O ambiente foi todo enfei-
tado com bandeirinhas co-
loridas e enfeites juninos.
O evento foi marcado pela 

08h40 - VX 200
09h10 - Penélope 
de 125 2T a 230 4T
09h30 - VX85cc
09h50 - VX250 Nacional
10h50 - Manutenção
11h00  - VX1
11h20  - VX2
11h40  -  VX230
12h00 - Open Importada
12h20 - Open Nacional
12h40 - Manuten-
ção e  Premiação
M o t o c r o s s
13h40 - MX30
14h00 - MX40
14h20 - MX85cc
14h40 - Manutenção
15h30 - MX1
15h50 - MX2
16h10 - Open Importadas
16h30 - Premiação 

presença de 45 crianças 
que fazem parte do Proje-
to Social Meu Espaço, da 
Primeira-Dama e Presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade Andrea Va-
queli, familiares e funcio-
nários. A festa foi realizada 
pela Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Ação Social do Município.

Copa AgoraVale de 
Motocross tem etapa 
final neste domingo

Prefeitura de Tremembé 
realiza Festa Junina

 para crianças do 
CRAS  Maracaibo



página 2A GAzetA dos Municípios09-10 de julho de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 09/07/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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(Ao lado do campo de futebol).
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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.: 
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Vá sem pressa, faça uma prece!
Paiva Netto

Sempre tenho chamado a atenção das pessoas para que tomem cuidado com o trânsito nas estradas e nas 
metrópoles.
Num editorial da conceituada Folha de S. Paulo, de maio de 1994, encontrei este pensamento de Goethe 
(1749-1832), famoso vate e escritor alemão: “A morte é, de certa forma, uma impossibilidade que, de repen-
te, se torna realidade”. Realmente, a maioria dos seres humanos não pensa que um dia terá de “passar desta 
para melhor ou para pior”, de acordo com o seu comportamento na Terra.
O grande equívoco da Humanidade é viver como se depois da morte nada houvesse. Certamente, conforme 
nos revelam os Mentores Espirituais, um dos maiores dramas na Pátria da Verdade é a chegada de multidões 
livres das algemas da carne, mas completamente ignorantes do que seja o Mundo Invisível.
Mas voltemos ao editorial da Folha de S. Paulo, sobre violência no trânsito, cujo conteúdo, infelizmente, 
ainda é atualíssimo: “(...) a frase do grande poeta alemão reflete com admirável precisão a maneira como 
muitos encaram a morte. E não resta dúvida de que essa visão é especialmente comum entre os jovens, cuja 
inexperiência aliada a um arrebatamento natural como que lhes confere um sentimento de onipotência e 
imortalidade. E esse sentimento, por ser extremamente enganoso, tem muitas vezes consequências terríveis. 
As mais notáveis e perversas se fazem ver no alto índice de envolvimento de jovens em acidentes de trânsito 
no mundo inteiro. Desastres do tráfego já são a principal causa de morte nessa faixa etária, fazendo mais 
vítimas do que a aids ou outras doenças incuráveis”.
Não adianta dispor leis para os seres humanos. É preciso prepará-los para a Lei. O código de trânsito já exis-
te. Todos sabem que têm de utilizar o cinto de segurança, diminuir a velocidade e respeitar sinais e faixas. 
No entanto, por que muitos não cumprem essas normas? Talvez porque não valorizem a própria existência.
A Campanha Vá sem pressa, faça uma prece!, promovida pela Legião da Boa Vontade, visa à conscienti-
zação de motoristas e pedestres, para que venham a acatar as leis de trânsito por Amor à sua vida e à dos 
semelhantes.
Fica aqui, portanto, a nossa contribuição para o fim da violência no trânsito, de forma que a velocidade 
irresponsável ainda existente nas ruas se sublime em atos cada vez mais velozes de socorro às pessoas em 
situação de pobreza e de respeito a todos. Eis o nosso lema: Promover Desenvolvimento Social, Educação e 
Cultura, com Espiritualidade Ecumênica, para que haja Consciência Socioambiental, Alimentação, Seguran-
ça, Saúde e Trabalho para todos, no despertar do Cidadão Planetário.
Vá sem pressa, faça uma prece!

______________________________

LBV — trânsito livre para a Vida

Educação e trânsito
Lamentavelmente, poucos refletem no fato de que, no Brasil, o trânsito tem feito um número maior de 
vítimas do que muitas guerras. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em média 150 
pessoas morrem por dia nesses acidentes no Brasil. Boa parte desses casos não ocorreria se motoristas e 
pedestres fossem mais prudentes e observassem dicas simples ao conduzir um veículo ou ao atravessar uma 
rua. Atitudes iguais a essas evitariam o sofrimento de milhares de famílias e o prejuízo que, todos os anos, é 
superior a R$ 30 bilhões, segundo estimativas do Denatran, em consequência dos acidentes de trânsito nas 
rodovias e vias urbanas. 
Por isso, é fundamental:

— não dirigir cansado, sob a influência de emoções ou sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou de qualquer 
substância entorpecente;
— não trafegar acima dos limites de velocidade;
— usar constantemente o cinto de segurança;
— conhecer bem o veículo que se dirige e mantê-lo em boas condições de funcionamento;
— desenvolver uma direção defensiva, prevenindo, dessa maneira, acidentes; e
— levar as crianças até 10 anos de idade no banco traseiro do carro.

A conscientização é o primeiro passo para o fim da “guerra” nas estradas e ruas brasileiras. Para isso, é muito 
importante, acima de tudo, que a Boa Vontade esteja presente entre motoristas e pedestres.
Vivamos, todos nós, em paz no trânsito!
__________________________

A Prece do Motorista
(Extraída da Revista Boa Vontade, no 26, de agosto de 1958, a Oração ficou famosa na interpretação de Al-
ziro Zarur (1914-1979), saudoso fundador da LBV, em seus programas radiofônicos.)

Jesus,
quero que sejas
a Luz dos meus olhos,
para que eu veja sempre o caminho certo!
O Guia de meus braços,
para que eu me dirija sempre para o Bem!
A Força de minha vida,
para que eu resista na luta diária pelo pão!
O meu Amigo constante,
para que eu sirva a todos com Boa Vontade!
O Amor de meu coração,
para que eu ame a todos como a mim mesmo!

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

EXPEDIENTE

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou  quarta-
feira (8) o índice da infla-
ção oficial dos últimos 12 
meses. De acordo com a 
medição do pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 

a inflação atingiu 8,89%, 
o mais elevado índice 
acumulado em 12 meses 
desde dezembro de 2003, 
quando chegou a 9,30%.
O IPCA é o indicador ofi-
cial que o governo utiliza 
para aferir metas inflacio-
nárias. O índice mede a 

variação do custo de vida 
das famílias com chefes 
assalariados e com ren-
dimento mensal compre-
endido entre um e 40 sa-
lários mínimos mensais.
Comparando os meses de 
maio e junho, houve um 
aumento de 0,04%. Junho 
registrou  taxa de  0,79%, 
contra 0,74% registra-
da no mês de maio. Com 
este resultado o primeiro 
semestre do ano fechou 
em 6,17%, mais do que 
os 3,75% do primeiro se-
mestre de 2014, registran-
do a taxa mais elevada 
para o período de janei-
ro a junho desde 2003.

Inflação oficial atinge
 8,89% nos últimos 

12 meses aponta IBGE

Um novo mercado que abri-
rá em São José dos Cam-
pos está com 100 vagas 
de emprego disponíveis. 
O Zest Mercado Empó-
rio está sendo construí-
do em uma área de 1.400 
metros quadrados no 
bairro Jardim Aquarius.
A loja terá produtos se-
lecionados com a cura-
doria de especialistas, 
bem como restauran-
te com cardápio as-
sinado por um chefe, 
Wine Bar, padaria, con-
feitaria, cestaria e uma 
cozinha experimental 

para cursos e degustações. 
As oportunidades são para 
Subgerente de Loja e Lí-
der da Mercearia, Fiscal 
de Caixa, Operador de 
Caixa (220hs), Empacota-
dor, Repositor Mercearia, 
Líder Perecíveis, Reposi-
tor Perecíveis (Congela-
dos, Lácteos), Líder FLV 
- Expert , Repositor FLV, 
Promotora Própria, As-
sistente de Açougueiro, 
Líder do Açougue, Balco-
nista Friamberia, Líder de 
Friamberia, Balcão Pada-
ria, Rotisserie e Confei-
taria, Auxiliar de Padeiro, 

Auxiliar de Confeitaria, 
Encarregado Logística / 
Emissão Nota / Check, 
Conferente - Recebimento 
de mercadoria, Motoris-
ta / Entregador, Entrega-
dor Delivery, Televendas, 
Operador de Monitora-
mento / Fiscal de Piso, Vi-
gilante do Estacionamen-
to, Sommelier, Chef de 
cozinha, Cozinheiros, Au-
xiliar de Cozinha, Garçom.
Os interessados devem 
enviar o currículo até 
está quarta-feira, dia 8, 
para o email: queroser-
zest@emporiozest.com.br

Novo mercado está 
com 100 vagas de 

emprego abertas em 
São José dos Campos

Os servidores do INSS 
(Instituto Nacional do 
Seguro Nacional) 
no Vale do Paraíba en-
traram em greve na ter-
ça-feira (7), aderindo a 
paralisação que acon-
tece em todo o Brasil.
As reinvidicações incluem 

melhores salários e con-
dições de trabalho. Os 
servidores querem rea-
juste de 27,5% no salário,
com aumento gradual du-
rante quatro anos, além de 
melhoria nas agências para 
atendimento à população, 
entre outros pedidos.

O atendimento foi in-
terrompido parcialmen-
te nas agências das ci-
dades de Aparecida, 
Bragança Paulista, 
Campos do Jordão, 
C a r a g u a t a t u b a , 
Lorena, São José dos 
Campos e Taubaté.

Funcionários do INSS 
na região derem à 

paralisação nacional



página 3A GAzetA dos Municípios09-10 de julho de 2015

A Justiça determinou que 
administração da Peniten-
ciária Feminina 2 de Tre-
membé (SP) disponibilize 
médicos ginecologista e 
pediatra para as presas e 
seus filhos, respectiva-
mente, sob pena de multa 
diária. A decisão foi dada 
após ação da Defenso-
ria Pública que alega-
va falta de especialistas 
para atendimento na P2.
O pedido da Defensoria 
foi baseado em depoi-
mentos de parentes das 
presas e após visitas feitas 
a unidade desde o fim de 
2013. Na ocasião, a De-
fensoria alertava pela falta 
de atendimento básico às 
detentas. Na ocasião, a Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária (SAP) che-
gou a propor um convênio 
à prefeitura Tremembé, 
que não aceitou a parceria.
A decisão foi dada no fim 
de junho pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) a partir de dados 
apresentados pela Defen-
soria e pela própria dire-
toria da penitenciária, que 
reforçam o atendimento 
precário e a necessidade de 
especialistas na unidade.
Com capacidade para cer-
ca de 900 mulheres, a P2 
abriga mais de 1,1 mil 
detentas. Destas, cerca de 
20 são gestantes ou pos-
suem recém-nascidos no 
local. Sem médicos, as 
presas vinham receben-
do apenas atendimento 
externo na unidade, par-
te deles realizados em 
São Paulo, dependendo 

de escolta policial para 
conseguirem o benefício.
“Esta ineficiência fica ain-
da mais clara ao se consta-
tar que mais de uma cente-
na de consultas não foram 
realizadas simplesmente 
porque faltou serviço de 
escolta quando requisitado 
para consultas já agenda-
das”, diz trecho do acór-
dão do relator Sidney Ro-
mano dos Reis. Defensoria
Para o defensor Saulo Du-
tra de Oliveira, a decisão 
da Justiça garantirá os di-
reitos básicos de saúde às 
mulheres que estão na P2. 
“Essa omissão não podia 
continuar. Nem o aten-
dimento externo estava 
acontecendo por falta de 
escolta. Isso demonstra 
que a contratação de médi-
cos é muito menos onerosa 
do que fazer o deslocamen-
to das mulheres”, afirma.
Segundo Oliveira, durante 
a ação, a P2 providenciou 
a contratação de ginecolo-
gista para a unidade, mas 
segue sem pediatra, que 
deverá prestar atendimento 
a cada 15 dias na peniten-
ciária, segundo a Justiça. 
A decisão deve ser cum-
prida no prazo de 30 dias 
após notificação das par-
tes, sob pena de multa diá-
ria de R$ 1 mil ao governo 
do Estado de São Paulo.
Outro lado
A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
nega a falta de médicos na 
unidade. A pasta informou 
que em setembro de 2014 
foi contratado médico gi-
necologista, com jornada 

de trabalho de 20h sema-
nais, o qual passou a inte-
grar a equipe de saúde já 
existente no estabeleci-
mento penal - formada por 
dois psicólogos, três assis-
tentes sociais, três enfer-
meiras, dois auxiliares de 
enfermagem e um cirur-
gião dentista. A SAP des-
taca ainda que a unidade 
conta com o auxílio de dois 
médicos clínicos gerais 
da unidade prisional vizi-
nha uma vez por semana.
Segundo a pasta, desde a 
contratação, o médico gi-
necologista já prestou 831 
atendimentos internos às 
presas da unidade. Além 
disso, foram realizados 
748  encaminhamentos ex-
ternos a estabelecimentos 
da rede pública de saúde 
nos 12 últimos meses.  A 
nota afirma ainda que são 
dadas optais  condições 
para aquelas que dão à luz 
enquanto presas e para a 
permanência de seus bebês 
até o sexto mês de vida.
Atualmente, a unidade 
está com sete bebês  na ala 
de amamentação acompa-
nhados de suas respectivas 
mães, estando as consultas 
mensais rigorosamente em 
dia  com médico pediatra 
no Centro de Saúde de 
Tremembé.  Ocorrendo 
quaisquer intercorrências 
de saúde com as crian-
ças, tais como febre, cho-
ro intermitente, vômito, 
diarreia ou outro sintoma, 
a criança é levada para o 
Pronto Socorro Infantil de 
Taubaté. O transporte se dá 
em veículo administrativo.

Justiça determina 
atendimento de 
especialistas na 
P2 de Tremembé

Detentos do regime se-
miaberto no Presídio Ed-
gard Magalhães Noronha 
(Pemano), em Tremem-
bé, foram flagrados em-
briagados enquanto tra-
balhavam externamente 
nesta sexta-feira (3). Eles 
prestavam serviço para 
a Prefeitura de Taubaté.
A prefeitura informou 
que os presidiários em 
serviço são supervisio-
nados por um servidor 
público que comunica 
imediatamente atos de 
desvio de conduta à ad-
ministração penitenciária.
De  acordo com a Secre-
taria da Administração 
Penitenciária (SAP), os 
dois presos foram  reco-

lhidos em cela disciplinar 
onde vão aguardar con-
clusão de procedimento 
disciplinar apuratório.
“Eles também perderão a 
próxima saída temporá-
ria, não mais terão opor-
tunidade de trabalho fora 
da unidade e aguardarão 
decisão da juíza Correge-
dora quanto a permanên-
cia no regime semiaberto, 
sujeitos portanto, a regres-
são ao regime fechado”, 
declarou a SAP em nota. 
Ainda segundo o órgão, 
preventivamente, está 
suspens o trabalho exter-
no. Atualmente cerca de 
170 detentos do regime 
semiaberto do Pemano 
exercem atividades como 

cozinheiros, mecânicos, 
serventes e auxiliares de 
limpeza em um convênio 
com o governo municipal.
Pelo trabalho, das 8h às 
17h, os presos recebem R$ 
788 mensais, além da re-
dução da pena. A cada três 
dias de trabalho, o interno 
tem um dia de pena redu-
zido. Os salários são pagos 
ao detento ou aos familia-
res, mas 10% do total é co-
locado em uma reserva que 
o preso só recebe quando 
for colocado em liberdade.
O convênio entre a Prefei-
tura de Tauabaté e a Funap 
tem valor de R$ 1,3 mi-
lhão, válido por 12 meses, 
podendo ser prorrogado 
por período equivalente.

Presos que trabalham
 para prefeitura são 
flagrados bêbados 

em Taubaté
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A Justiça julgou proce-
dente a uma ação ajuizada 
no início do ano passado 
contra a empresa Engeluz 
Iluminação e Eletricidade 
Ltda, pela Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé, que 
solicitava a devolução do 
investimento realizado na 
instalação de postes abas-
tecidos por energia solar 
na Avenida Luiz Gonzaga 

A Prefeitura de Tremem-
bé recebeu nesta  a vi-
sita de 16 alunos do 6º 
ano da Escola Nair de 
Mattos Queiroz locali-
zada no bairro Aterrado. 
Eles foram recebidos pelo 
prefeito municipal Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
do Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Marcio de Araujo Gui-
marães em seu gabinete 
no Paço Municipal, que 
respondeu a uma série de 
perguntas. Durante o en-
contro com o prefeito, as 

A CCR NovaDutra reali-
za obras de recuperação 
de pavimento e pintura de 
faixas na região do Vale do 
Paraíba, até o próximo do-
mingo (12). As interven-
ções acontecem das 21h 
às 6h, de forma alternada 
nas faixas de rolamento 
da via Dutra, a fim de pro-
porcionar fluidez ao tráfe-
go nos trechos em obras.
Os serviços de melhoria 
no pavimento são realiza-
dos periodicamente, em 
todos os trechos da rodo-
via, conforme cronograma 
da área de Obras da Con-

das Neves – trecho Jar-
dim Santana / Residen-
cial Eldorado) que caíram 
devido às fortes chuvas.
Durante todo esse tem-
po, a Secretaria de As-
suntos Jurídicos da Pre-
feitura de Tremembé 
esteve trabalhando forte 
para obter essa conquista.
O Município ajuizou ação 
de indenização por perdas 
e danos em face da empre-

crianças fizeram várias 
perguntas relacionadas 
a administração pública, 
educação e infraestrutura 
da cidade. A curiosida-
de dos jovens foi desde 
a rotina e os compromis-
sos do prefeito com a 
cidade e até perguntas 
mais particulares sobre 
a vida pessoal do gestor.
Ao final do encontro, os 
alunos puderam tomar um 
delicioso café na compa-
nhia do Chefe do Executi-
vo e dos acompanhantes; a 
professora Adriana Zanin, 

cessionária. O objetivo 
é oferecer mais conforto 
e segurança aos usuá-
rios. Em caso de chuva, 
os trabalhos podem ser 
adiados ou interrompidos.
Confira, abaixo, quais 
são os trechos em obras:
J a c a r e í
Entre os quilômetros 168 
e 169, na pista sentido São 
Paulo, e no km 161, na pis-
ta sentido Rio de Janeiro.
T a u b a t é
Entre os quilômetros 
100 e 101, na pista sen-
tido Rio de Janeiro.
P i n d a m o n h a n g a b a

sa Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Ltda em razão 
do inadimplento contra-
tual. A ação foi proceden-
te em favor do município 
e transitou em julgado 
a demanda e atualmen-
te encontra-se em fase de 
cumprimento de sentença. 
Resta agora a empresa de-
volver ao município todo 
valor debitado com ju-
ros e correção monetária.

o coordenador Germano 
Rivera e da direto-
ra Sandra Regina.
O prefeito Marcelo Va-
queli elogiou a inicia-
tiva da escola e desta-
cou o fato dos alunos 
demonstrarem interesse 
em saber como funciona 
a administração pública. 
“Eu fico feliz em ver esse 
interesse dessas crianças 
em conhecer melhor o po-
der executivo. Iniciativas 
como essa, ajudam a for-
mar cidadãos mais cons-
cientes e críticos”, disse.

No km 98,6, no trevo 
de Pindamonhangaba.
A CCR NovaDutra orienta 
os motoristas que tenham 
atenção e que respeitem a 
sinalização nos trechos em 
obras. Para saber das con-
dições de tráfego, motoris-
tas e passageiros podem 
ligar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 24 
horas por dia pelo telefone 
0800-0173536. Os moto-
ristas também podem ob-
ter informações das con-
dições de tráfego na via 
Dutra sintonizando a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

Prefeitura de Tremembé
ganha causa judicial 

contra Engeluz

Alunos da Escola Nair
de Mattos Queiroz

(Aterrado) visitam prefeito

Trechos da via Dutra recebem 
obras de pavimentação e 

pintura de faixas na região 
do Vale do Paraíba

Caiu 14,8% a produção 
de veículos automotores 
em junho na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. Os dados são da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) 
e foram divulgado nes-
ta semana, em São Pau-
lo. A produção do setor 
no mês de junho de 2015 
foi de 184.015 unidades, 
contra as 215.934 de ju-
nho de 2014.  No com-
parativo ao mês de maio 
de 2015,foram produzi-
das 210.386 unidades, o 
que representou queda de 
12,5%. No acumulado do 
primeiro semestre, foram 
produzidos 1.276.638 ve-
ículos, 18,5% a menos 
do que o total do mesmo 
período do ano passado 
(1.566.049). Em junho, o 
licenciamento registrou 

leve queda de 0,1%, com 
a venda de 212.524 uni-
dades. Em maio, foram 
vendidas 212.696. Ao 
comparar a comercializa-
ção de 263.564 veículos 
em  junho do ano passa-
do com a deste ano, a re-
tração de vendas chega a 
19,4%. Nos acumulado 
de 2015, as vendas tota-
lizaram 1.318.949 unida-
des, 20,7% a menos do 
que no mesmo período 
de 2014. O presidente da 
Anfavea, Luiz Moan des-
tacou que,um ponto que 
continua positivo é a área 
de consórcio, com 72 mil 
novas cotas em junho, o 
que representa aumento de 
6,7% com relação ao mes-
mo período do ano passa-
do. Alem disso, ele destaca 
que as vendas no mês de 
junho para as pessoas físi-
cas representaram 40,4% 

no total. Em junho do ano 
passado, esse percentual 
estava em 38,1%. O nível 
de inadimplência (atrasos 
de pagamento acima de 90 
dias) chegou a 3,9% tan-
to para os veículos novos 
quanto para os usados. Há 
um ano, era 4,99%. Expor-
tações sobem – De acordo 
com o balanço apresen-
tado pela Anfavea, as ex-
portações de veículos che-
garam a 48.068 unidades 
em junho, um crescimento 
de 96,8% na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, quando foram co-
mercializadas no mercado 
externo 24.425 unidades. 
Em relação a maio, o au-
mento  registrado foi de 
17,9% e, no acumulado 
do ano, de 16,6%. “Te-
mos conseguido colecio-
nar dados positivos”, disse 
o presidente da Anfavea

Produção de veículos cai 
18,5%, o pior semestre 

após 9 anos

Com a presença de mi-
nistros e dirigentes 
de centrais sindicais, 
a presidente Dilma Rous-
seff assinou nesta semana 
a medida provisória (MP) 
que visa evitar demissões 
dos trabalhadores por em-
presas que estejam pas-
sando por dificuldades 
financeiras. É o Programa 
de Proteção ao Emprego 
(PPE) que vai permitir 
a redução temporária da 
jornada de trabalho e de 
salário em até 30%. A pro-
posta, embora passe a vi-
gorar imediatamente com 
força de lei, será analisa-
da e precisa ser aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

Com a MP, o governo fe-
deral prevê que a União 
complemente, não toda, 
mas  metade da perda sala-
rial por meio do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 
Segundo o governo fe-
deral, o programa valerá 
até o dia 31 de dezembro 
de 2016, e o período de 
adesão das empresas vai 
até o fim deste ano. As 
empresas poderão ade-
rir ao programa por seis 
meses, prorrogáveis por 
mais seis. De acordo com 
o ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência, 
Miguel Rossetto, as em-
presas não poderão demi-
tir nenhum funcionário 

durante o prazo de vigên-
cia do programa, proibição 
que será mantida por pelo 
menos mais dois meses 
após o fim da vigência. 
“É mais importante usar 
recursos públicos para 
manter o emprego do que 
para custear o desempre-
go.”, afirmou o ministro. 
Um grupo interministerial 
também foi criado pelo 
governo, para  divulgar 
informações sobre os cri-
térios, com base em in-
dicadores econômicos e 
financeiros. Essa é a for-
ma com que o governo 
pretende definir quais se-
tores e empresas estarão 
aptos a participar do PPE.

Dilma assinada medida 
que autoriza empresas a 
reduzir salário e jornada 

de trabalho

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go, do Governo do Esta-
do, oferece nesta sema-
na 34 vagas de trabalho 
para pessoas com defici-
ência no Vale do Paraíba.
As vagas são em 
Guaratinguetá (15),
Taubaté (14), Apa-

recida (11) e São 
José dos Campos (1). 
Os detalhes do cargo 
está disponíveis no site 
do Emprega São Paulo 
(www.empregasaopaulo.
sp.gov.br). Para ter aces-
so às oportunidades, bas-
ta acessar o site e criar 
login, senha e informar 

os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
ao Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS, Carteira de 
Trabalho, laudo médico 
com o Código Interna-
cional de Doenças (CID) 
e Audiometria (no caso 
de deficiência auditiva). 

Governo do Estado tem 
34 vagas disponíveis para 
pessoas com deficiência 

no Vale do Paraíba


