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A GAzetA dos Municípios

A programação do VIII 
Festival Gastronômico de 
Ubatuba será aberta nes-
ta quinta-feira (14) com 
os melhores pratos para 
apaixonados por peixes 
e apreciadores da culi-
nária caiçara. De 14 a 30 
deste mês, o “Sabor Cai-
çara” movimenta a cida-
de estará recepcionando 
visitantes que terão como 
opção dezenas de restau-
rantes, bares, quiosques, 
cafés e padarias gourmets 
de Ubatuba. Na visão dos 
promotores, o evento vem 
na contramão da pesca 
predatória, e visa a valori-
zação da pesca tradicional 
em pequena escala do lito-
ral paulista. Verdadeiro e 
saboroso, o roteiro gastro-

Terminou na manhã desta 
quarta-feira (12) as obras 
de pavimentação asfáltica 
na Rua Souza Ribeiro no 
Centro. Essa rua faz parte 
da maior obra de asfalto 
da história do município 
denominada como “Cin-
turão de Asfalto”, que es-
tão contemplando todo o 
percurso dos ônibus com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 
e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas.
Das ruas inclusas no “Cin-
turão de Asfalto” já foram 
asfaltadas: Rua Caibi,  Tra-
vessa da Liberdade, Rua 

nômico irá oferecer pesca-
dos frescos e ingredientes 
100% locais advindos da 
pesca e cultivo sustentá-
vel. Com preços atraen-
tes e promocionais, cada 
estabelecimento incluirá 
em seu cardápio pratos 
com pescados oriundos da 
pesca artesanal, de cerco, 
da maricultura e que não 
estejam em processo de 
extinção, ou receitas com 
ingredientes tradicional-
mente locais, como a man-
dioca, farinhas, gengibre, 
juçara, banana, entre ou-
tros produtos encontrados 
na região. Além da gastro-
nomia, os estabelecimen-
tos participantes estarão 
promovendo atrações ar-
tísticas e musicais.  Vale 

Justimiano Antunes, Rua 
Irito Nogueira Barbosa, 
Rua Aparecida, Rua Gua-
ratinguetá, Rua 12 de Ou-
tubro e Rua 1º de Janeiro.
Faltam asfaltar:  Avenida 
7 de Janeiro, Rua Miguel 
Machado, Rua Antônio 
Lourenço Xavier e Contor-
no da Praça Geraldo Costa.
O investimento da obra 
é de R$ 1.939.432,19.
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ônibus 
que há anos sofrem com o 
péssimo estado das ruas e 
avenidas em nosso muni-
cípio. Sabemos da propor-
ção de benefícios que este 
investimento levará até a 
população.  Estamos fe-
lizes em poder contribuir 

lembrar que o sucesso do 
evento foi a conexão direta 
entre o pescador sustentá-
vel e os chefs dos estabe-
lecimentos, que além de 
poder trabalhar com pro-
dutos frescos, incentivará 
a cadeia produtiva local 
e ainda contribuir com o 
controle dos pescados em 
extinção ou que esteja ca-
minhando para esta situa-
ção.  O Festival conta com 
a parceria da Setur e Fun-
dart, irá acontecer simulta-
neamente com a Caiçarada 
que será repleta de eventos 
culturais.  O “Sabor Cai-
çara” é uma realização da 
parceria entre a ABRA-
SEL (Associação Brasi-
leira de Bares e Restau-
rantes) e o WWF-Brasil.  

para o desenvolvimento de 
nossa cidade.” – finalizou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
Motivo do Atraso:
As obras já deveriam estar 
concluídas, mas devido a 
uma troca da diretoria do 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), órgão 
do Governo do Estado 
de São Paulo, a segunda 
parcela do investimen-
to teve uma demora para 
ser depositada, fato esse 
que ocasionou o atraso 
de conclusão das obras.
A boa notícia fica por con-
ta do depósito desta segun-
da parcela e agora as obras 
continuam a todo vapor 
visando o bem estar da 
população tremembeense!

Começa VIII Festival
Gastronômico de Ubatuba

Concluído asfalto de 
qualidade na Rua
Souza Ribeiro no

Centro em Tremembé

Usuários da  Via Dutra es-
tarão, a partir de amanhã 
(12), convivendo com uma 
nova etapa de obras de 
modernização da ponte so-
bre o Rio Itagaçaba, entre 
os municípios de Silveiras 
e Cruzeiro. A concessioná-
ria NovaDutra é a respon-
sável pela obra que terá 
interferências na altura do 
km 28. No local, estarão 
cerca de 50 operários na 
realização das obras que 

terão investimento de R$ 
1,9 milhão e têm previsão 
de término em novembro 
de 2015. A concessionária 
informa que a faixa da es-
querda será interditada e o 
tráfego da rodovia passará 
a fluir pela faixa da direita. 
A alteração na configura-
ção do trânsito está previs-
ta para acontecer entre 14h 
e 16h e, em caso de chuva 
ou mau tempo, poderá ser 
adiada ou interrompida. 

Alerta - Para alertar os 
motoristas, a CCR Nova-
Dutra implantará placas, 
sinalização de solo e si-
nalização noturna. Nesta 
etapa dos trabalhos, a lar-
gura da faixa de rolamen-
to estará limitada a 3,60 
metros. A Concessionária 
solicita aos motoristas que 
tenham atenção, respeitem 
os homens-bandeira e a 
sinalização de velocidade 
no local, que será de 60 
km/h. As obras na ponte 
sobre o Rio Itagaçaba fa-
zem parte do Programa de 
Reforma e Alargamento 
de Pontes e Viadutos, re-
alizado pela concessioná-
ria desde 1996, em vários 
pontos da rodovia. Serão 
promovidos recuperação, 
reforço e alargamento da 
ponte, com a inclusão de 
barreira de concreto em 
ambos os lados e cons-
trução de acostamento. 

NovaDutra promove
modernização de ponte 

entre Cruzeiro e Silveiras

O Vôlei Taubaté (Funvic 
Taubaté/São Paulo FC) 
venceu o SESI por 3 sets 
a 0 na noite desta terça-
feira (11) e garantiu vaga 
na final da Copa São Pau-
lo. A partida aconteceu na 
ginásio Vila Leopoldina, 
em São Paulo. O jogo teve 
um inicio equilibrado com 
ambas as equipes arriscan-

do no saque, mas os tauba-
teanos conseguiram admi-
nistrar melhor o placar e 
fechando a primeira par-
cial em 25/22. O segundo 
set começou com um ritmo 
forte com o Taubaté abrin-
do vantagem e fechando 
em 25/18. Já o terceiro e 
decisivo set foi tranquilo, 
com bons saques e blo-

queios, terminando em 
25/17. “Tivemos um bom 
desempenho. O grupo em 
geral trabalhou com efici-
ência e equilíbrio. Quan-
do um fundamento não 
funcionava, os atletas su-
priam executando os ou-
tros muito bem. O jogo de 
hoje foi decisivo e tivemos 
mais uma oportunidade de 
mostrar os resultados dos 
treinamentos. Já sobre a 
final de sábado, creio que 
será um jogo muito difícil 
independente do adver-
sário”, avaliou o técnico 
Cézar Douglas. O adver-
sário da final será o Vôlei 
Brasil Kirin de Campinas, 
que venceu o São José Vô-
lei na outra semifinal por 3 
sets a 2. A partida aconte-
ce no sábado (15), às 19h, 
no Ginásio do Abaeté.

Vôlei Taubaté vence
Sesi e está na final da 

Copa São Paulo
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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

O colesterol é uma doen-
ça silenciosa e sem sinto-
mas e, com consequências 
devastadoras na saúde da 
pessoa que a possui em al-
tos níveis. Aquele que tem 
o colesterol ruim (LDL) 
alto torna-se mais vulne-
rável a doenças cardiovas-
culares. Isso ocorre porque 
há o acúmulo de gorduras 
favorecendo a sua insta-
lação no interior das arté-
rias, com isso, diminuindo 
o fluxo sanguíneo poden-
do ocasionar a angina ou 
infarto. Se a pessoa não 
segue uma dieta balance-
ada e não se exercita com 
frequência o recomendan-
do é que realize exames 
frequentes para descobrir 
se o colesterol está alto 
ou não, por não apresen-
tar sintomas necessita ter 
mais atenção. A manifes-
tação do colesterol depen-
de principalmente da ali-
mentação e estilo de vida.

Doenças cardiovascula-
res, o que são? As doenças 
cardiovasculares são umas 
das causas mais frequentes 
de morte no Brasil, dentre 
elas temos a angina e o in-
farto. O infarto consiste na 
perda de células do mús-
culo no coração, que em 
12 horas morrem por com-
pleto na parte danificada, 
não necessariamente ocor-
re o falecimento da pessoa. 
Os sintomas clássicos do 
infarto/angina são dores 
no peito de forte inten-
sidade podendo irradiar 
para o braço e ombro es-
querdo, pescoço e mandí-
bula, e ocasionalmente es-
tar associados a mal estar 
e náuseas. Os sintomas atí-
picos devem ter uma aten-
ção especial quando senti-
dos, pois, pouco tem a ver 
com os indícios comuns, 
suas características se con-
fundem com outras doen-
ças, elas podem ocasionar 

dores no estômago, quei-
mação, vômitos e as dores 
ocasionalmente podem vir 
do lado direto. “Caso sinta 
alguns desses sintomas por 
mais de 20 minutos procu-
re imediatamente atendi-
mento médico”, alerta o 
cardiologista Dr. Renato 
Ferreira Leite. De acor-
do com o cardiologista, a 
orientação para uma pes-
soa que esteja com algum 
sintoma de infarto é que 
peça ajuda, nunca tente 
ir até o hospital condu-
zindo algum veículo so-
zinho. “Quando está in-
fartando a pessoa pode 
sofrer morte súbita ou 
a perda de consciência, 
em ambos os casos pode 
ocasionar um acidente 
e fazer mais vitimas, ou 
então, se tiver a perda de 
consciência o doente vir 
a falecer devido ao aci-
dente e não do infarto”, 
salienta o cardiologista.

Colesterol alto aumenta índices de infarto

A terceira escola munici-
pal que irá atender a po-
pulação do Crispim e re-
gião está entrando em fase 
de acabamento interno. 
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Obras, os dois pavi-
mentos do prédio estão 
erguidos, com primeira 
e segunda lajes concluí-
das. Será iniciada a parte 
hidráulica, elétrica e, em 
seguida, os revestimen-
tos. A quadra que acom-
panha o projeto já está 
coberta e será iniciado o 
serviço no piso. A nova 
unidade escola está sendo 

construída na rua Ceará, 
em terreno de 7.400 m², 
próximo à sede da Apae 
de Pindamonhangaba. 
A escola terá dois pa-
vimentos, com 12 sa-
las de aula tendo 50m² 
cada uma, mais sala de 
informática, almoxarifado, 
sala de leitura, sala multiu-
so, pátio coberto, diretoria, 
sala de coordenação, se-
cretaria, sanitários adap-
tados para pessoas com 
deficiência, cozinha e 
refeitório, além de qua-
dra coberta com 600 m². 
O prédio terá um total de 
2.395,58 m² de área cons-

truída, além da quadra. O 
investimento inicial para 
a construção da nova es-
cola é de R$ 4.825 mi-
lhões. Além da unidade 
escolar, será aberta uma 
nova via a partir da rua 
Ceará, passando pela late-
ral da obra e que encontra-
rá, futuramente, com uma 
nova avenida que também 
será aberta. Atualmente, 
já existem no bairro as 
escolas municipais André 
Franco Montoro, na ave-
nida Monsenhor João 
José de Azevedo, e Prof. 
Manoel César Ribei-
ro, na rua 13 de Maio. 

Pinda Obras da escola do Crispim 
iniciam acabamento interno

As obras do ginásio de 
esportes Manoel César 
Ribeiro ‘Quadra Coberta’ 
prosseguem, agora com 
a realização da fundação 
que receberá as colunas 
de sustentação da nova 
cobertura. Essa parte não 
estava prevista no projeto, 
mas após análise técnica, 
foi comprovada a necessi-
dade da troca das colunas 
originais. Inicialmente, 
somente o telhado seria 
refeito com estrutura me-
tálica, já que o madeira-

mento estava condenado. 
O telhado antigo já foi todo 
removido. Ao mesmo tem-
po, estão sendo finalizadas 
as instalações hidráulicas 
nos banheiros e vestiários. 
As obras tiveram início 
pelo galpão dos fundos, 
na área da quadra de ma-
lha e cancha de bocha. 
Primeiro ginásio coberto 
de Pindamonhangaba, o 
local terá na parte interna, 
reforma dos vestiários, ba-
nheiros, salas de depósito 
e cantina, além da troca 

geral do piso. Na quadra, 
será instalado piso viníli-
co, igual ao da quadra do 
Alto Tabaú. Na área exter-
na, o projeto contempla a 
ampliação do espaço da 
cancha de bocha e cons-
trução de galpão de 180m² 
no gramado dos fundos 
da quadra. A obra está 
sendo realizada por em-
presa terceirizada, por 
meio da Secretaria de 
Obras da Prefeitura, via 
DTA – Departamento 
Técnico Administrativo. 

Obras da Quadra Coberta recebem
fundações para novas colunas em Pinda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP, através de seus 

VEREADORES, desejam FELIZ ANIVERSÁRIO pelos 42º anos de existência 

da Nova Natividade !  E aos Munícipes e Visitantes, uma BOA FESTA ! 

 

  

Visitem: www.camaranatividade.sp.gov.br 
 

“Acompanhe os Trabalhos do Legislativo Municipal” 

A data mais antiga documentando a 
origem de Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando seu fun-
dador Coronel José Lopes Figueira 
de Toledo perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas senzalas 
acabou por se esconder em uma 
bela planície às margens de um rio 
rodeada de montanhas. A fuga do 
escravo da fazenda do Coronel situ-
ada no que hoje è chamado de bairro 
das Perobas, inspirou-o a transferir 
sua fazenda e seus empregados para 
lá devido a beleza do lugar. Logo 
a fazenda se transformou num vi-
larejo, chamado de Divino Espírito 
Santo de Nossa Senhora do Rio do 
Peixe, nome atribuído a religiosida-
de do Coronel e ao rio que passava 
as margens do vilarejo, num territó-
rio outrora pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 foi eleva-
da à categoria de Freguesia, sen-
do chamada de Nossa Senhora do 
Rio do Peixe. Mais tarde, em 18 
de abril de 1863 foi incorporado 
à Freguesia um outro vilarejo que 
se formava conhecido como po-
voado de Nossa Senhora da Con-
ceição e que hoje é o Bairro Alto. 

Natividade da serra completa 
aniversário em 13 de agosto

Com isso a Freguesia passou a 
categoria de Vila com o nome de 
Natividade e tendo como princi-
pal atividade econômica a pecuá-
ria e a agricultura de subsistência.
Em 3 de julho de 1934, passou a 
condição de distrito de paz e em 
5 de julho de 1935 voltou a ane-
xar-se ao Município de Paraibu-
na. O município foi instalado em 
1864 e reinstalado em 1935. Em 
30 de novembro de 1944, recebeu 
o nome definitivo de Natividade 
da Serra, nome originário da Pa-
droeira da cidade, Nossa Senhora 
da Natividade e, também devido 
a sua situação geográfica entre 
os contrafortes da Serra do Mar.
No início do século XX, com a 
vinda da industrialização para o 
Vale do Paraíba, Félix Guisard em 
1913, havia planos iniciais que 
previam a construção de uma usi-
na hidrelétrica em Natividade da 
Serra, para suprir o abastecimen-
to de energia elétrica na região 
aproveitando as corredeiras do rio 
Paraitinga num local conhecido 
como Ponte dos Mineiros. Porém, 
o início da Primeira Guerra Mun-

dial em 1914 impediu o embarque 
dos maquinários e geradores para 
o Brasil anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua existên-
cia, Natividade da Serra, sofreu uma 
enorme transformação e foi transla-
da para um novo local, à aproxima-
damente um quilômetro adiante na 
rodovia que liga a cidade à Taubaté. 
Esta mudança foi em consequência 
do represamento do rio Paraibuna, 
rio Lourenço Velho, rio do Peixe 
e rio Paraitinga, para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Paraibuna 
formando a represa da Companhia 
Energética de São Paulo (CESP) 
devido uma necessidade de atendi-
mento sócio-econômico regional.
O estado procedeu com à cons-
trução da Represa de Paraibuna, 
inundando quase 200% da área e 
das edificações da sede e parte da 
área rural. Na zona rural, o repre-
samento das águas afetou as terras 
férteis, eliminando grande par-
te da agricultura de subsistência.
Com construção da barragem de 
Paraibuna, ocorreu a inundação 
da cidade antiga, surgindo a nova 
Natividade da Serra fundada 13 de 
agosto de 1973 com o lançamento 
da pedra fundamental feita pelo 
então prefeito Otacílio Fernandes 
da Silva, Padre Higino e Terezinha 
de Castro Aquino, no local onde 
se ergue a igreja matriz da cidade.
O fenômeno da industrialização 
da “Calha do Vale” (Taubaté, Pin-
damonhangaba e Tremembé) e a 
inundação de algumas áreas do 
município, contribuíram para a 
emigração de parte da população. 
Para minimizar os prejuízos oca-
sionados pela inundação eliminan-
do suas terras férteis, os produto-
res rurais investiram em grande 
escala, na plantação de eucaliptos.

As câmeras que monito-
ram a fauna nas florestas 
da Fibria, em Pindamo-
nhangaba (SP), captaram a 
imagem de uma Onça-Par-

da (Puma concolor), pas-
seando pela fazenda, que 
é considerada uma Área 
de Alto Valor de Conser-
vação Ambiental. A pas-

sagem foi rápida, mas o 
registro evidencia a boa 
qualidade ambiental da 
área que contribui para a 
preservação da biodiversi-
dade da região. Curiosida-
de: A área onde foi realiza-
do o registro pertencente 
à Fibria e, de acordo com 
os últimos monitoramen-
tos realizados pela em-
presa, possui 267 espécies 
de aves e mamíferos re-
gistradas, sendo 12 delas 
presentes na lista de espé-
cies ameaçadas do Minis-
tério do Meio Ambiente.

Onça-Parda é vista em fazenda da 
Fibria em Pindamonhangaba
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São José vai receber a par-
tir do dia 17 de agosto, o 
segundo evento do “Mo-
vimento pela Inovação”, 
idealizado pela Desenvol-
ve SP - Agência de Desen-
volvimento Paulista para 
apoiar empresários e pes-
quisadores que desejam 
tirar seus projetos inova-
dores do papel. A institui-
ção deslocará parte de sua 
equipe técnica para prestar 
atendimento individual no 
Parque Tecnológico de São 
José dos Campos – PqTec
-SJC entre os dias 17 e 21 
de agosto. A abertura será 
no dia 17, às 9h. A inicia-
tiva pretende aproximar 
pesquisadores, startups 
e empresas às principais 
instituições de fomento 
com o objetivo de impul-
sionar os investimentos 
em inovação no Estado. 
A ação conta com o apoio 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), Centro Paula Sou-
za, Sebrae-SP, Financia-
dora de Estudos e Projetos 
(Finep), Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
e também de fundos de 
investimento e parques 
tecnológicos. “Neste ano 
já financiamos mais de 
R$ 23 milhões para pro-
jetos voltados à inovação, 
valor 157% superior ao 
apurado em 2014. Esse re-
sultado mostra o sucesso 
das ações do Governo do 
Estado no incentivo à ino-
vação, aumentando a com-
petitividade da economia 
paulista”, diz Milton Luiz 
de Melo Santos, presiden-
te da Desenvolve SP. “O 
Movimento pela Inova-
ção, que irá percorrer todo 
o Estado, fará esse núme-
ro crescer ainda mais”, 
completa. Na abertura do 

evento, o superintende de 
Negócios da Desenvolve 
SP Eduardo Saggiorato, 
apresentará as linhas de 
financiamento para ino-
vação e explicará os tipos 
de projetos que podem ser 
apoiados pela instituição. 
O evento é voltado para 
empresários e pesquisa-
dores que desejam investir 
ou conhecer as ferramen-
tas de incentivo à inova-
ção existentes no Esta-
do. Durante toda semana 
(17 a 21/8) uma equipe 
da Desenvolve SP estará 
no PqTec-SJC para fazer 
atendimento individual 
aos empresários que dese-
jam encaminhar propostas 
de financiamento ou co-
nhecer melhor as linhas 
e opções de crédito dis-
poníveis. Os interessados 
devem fazer o pré-agen-
damento pelo e-mail: luiz.
carvalho@pqtec.org.br ou 
telefone: (12) 3878 9500.

“Movimento pela Inovação” 
chega ao Parque Tecnológico 

de São José dos Campos

Inscrições para o even-
to, que se realiza nos 
dias 27 e 28 de agos-
to, já estão abertas 
“Gestão Pública Participa-
tiva, Inovadora e Eficiente 
nos Municípios Paulistas” 
é o tema do Congresso 
Brasileiro de Municípios 
(CBM), que acontecerá em 
Ubatuba, entre os dias 27 
e 28 de agosto, no Centro 
de Convenções da cidade. 
O evento reunirá prefeitos, 
vereadores, deputados, en-
tre outras autoridades po-
líticas e gestores públicos 
para debater o tema com 
técnicos e especialistas de 
diversas áreas do conheci-
mento. A inscrição é gra-
tuita e deve ser feita pelo 
site http://congressocbm.
com.br/ Além da Asso-
ciação das Prefeituras das 
Cidades Estância do Es-
tado de São Paulo (Apre-
cesp), o CBM conta com 

o apoio da Frente Nacio-
nal dos Prefeitos (FNP), 
da União Brasileira de 
Municípios (UBAM), do 
Centro Paula Souza, do 
Consórcio de Manejo de 
Resíduos Sólidos (Con-
simares) e do Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba 
(CODIVAP). A economia 
solidária como parte das 
iniciativas para gerar em-
prego e renda nos muni-
cípios é um dos temas de 
destaque da programação, 
que inclui também saú-
de, educação, iluminação 
pública e saneamento bá-
sico. O tema foi propos-
to pelo prefeito Mauricio 
Moromizato, vice-presi-
dente da Frente Nacional 
de Prefeitos, responsável 
por Assuntos de Econo-
mia Solidária e também 
presidente do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do 

Litoral Norte. Em Uba-
tuba, a prefeitura tem im-
plementado iniciativas de 
economia solidária como 
a compra de alimentos 
direta dos agricultores fa-
miliares para a merenda 
escolar, o que faz com que 
os recursos girem den-
tro do próprio município. 
Em entrevista à revista 
Guia de Prefeitura, Mau-
rício destaca: “A econo-
mia solidária pode ser 
uma excelente alternati-
va para diversos setores, 
tanto na área urbana (re-
síduos sólidos, tecnolo-
gia da informação, arte-
sanato, setor têxtil e etc.), 
como também no meio 
rural com a agricultura 
familiar. No nosso caso, 
a economia solidária está 
atrelada à questão do tu-
rismo nas comunidades 
tradicionais (Quilombos, 
aldeias indígenas e etc)”.

Congresso Brasileiro de 
Municípios acontecerá 

em Ubatuba

A Volkswagen do Brasil 
está ampliando a divulga-
ção de informações técni-
cas de veículos da marca 
com mais de 5 anos de uso 
para reparadores indepen-
dentes  de oficinas mecâni-
cas de todo o País. O meio 
de comunicação usado 
para atingir este público é 
um programa de televisão 
corporativa, o TV Notí-
cias, que é transmitido, ao 
vivo, para grupos de repa-
radores reunidos nas con-
cessionárias da Volkswa-
gen.  No dia 18 de agosto 
de 2015, às 19h30, será 
realizado o terceiro treina-
mento do ano, cujo tema 
será “Sistema de Freios 
ABS da Saveiro 2010”, 
no qual será detalhado to-
dos os componentes deste 
sistema, realizada a medi-
ção dos sensores e análise 
com aparelho de diagnós-
tico, além de simulação 
dos procedimentos. “Com 
esta iniciativa, a Volkswa-
gen do Brasil busca desen-
volver e fortalecer ainda 

mais a comunicação entre 
a marca e os profissio-
nais independentes, além 
de permitir a sua quali-
ficação e também a total 
transparência nas relações 
entre a Volkswagen e seus 
clientes”, conta o gerente 
executivo de Operações 
Comerciais de Pós-Vendas 
da Volkswagen do Brasil, 
Daniel Morroni. Para par-
ticipar do treinamento gra-
tuito, basta o reparador re-
alizar a inscrição pelo site 
www.noticiasdaoficinavw.
com.br/v2/inscricao/, até 
o dia 14 de agosto. Além 
de preencher os campos 
com seus dados pessoais, 
o profissional poderá es-
colher a concessionária de 
sua preferência para reali-
zar o curso, conforme sua 
localidade. Serão disponi-
bilizadas 3 mil vagas. O 
programa “TV Notícias”, 
que é realizado desde 
2012 e já soma 22 mil re-
paradores capacitados, faz 
parte de um conjunto de 
ações de relacionamento 

que a área de Pós-Vendas 
da Volkswagen do Brasil 
promove junto aos repa-
radores independentes. 
Além da TV, o programa 
inclui também o Portal 
e a Revista “Notícias da 
Oficina”, sendo que am-
bos podem ser acessados 
gratuitamente pelos repa-
radores. Os veículos de 
comunicação abordam 
temas como novidades 
sobre a Volkswagen, maté-
rias técnicas de reparação 
de veículos da marca, di-
cas de gestão, boas práti-
cas da Rede Volkswagen, 
tendências de mercado, 
promoções e preços de 
peças originais, entre ou-
tros. “O objetivo da em-
presa com todas essas 
ações também é aumentar 
a fidelidade deste público 
em relação a compra de 
Peças Originais da mar-
ca na Rede Volkswagen, 
uma vez que aproximada-
mente 50% das peças que 
a empresa vende hoje são 
aplicadas por reparadores 
independentes”, afirma 
Daniel Morroni. Segundo 
o Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e 
Acessórios, o Brasil tem 
mais de  75 mil ofici-
nas independentes com 
foco em veículos leves 
e comerciais leves, que 
fazem a manutenção de 
80% da frota circulante 
no País. Para informa-
ções sobre a Volkswagen 
do Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r

Volkswagen oferece
curso técnico gratuito 

para reparadores
independentes de

oficinas mecânicas

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos estima que mais 
de 500 trabalhadores fo-
ram demitidos pela Gene-
ral Motors desde o último 
sábado, dia 8. Este é o nú-
mero de trabalhadores que 
procuraram a entidade in-
formando a demissão. De 
acordo com o Sindicato, 
o número deve aumentar, 
pois a cada dia mais fun-
cionários procuram a enti-
dade informando sobre o 
recebimento do telegrama 
de desligamento. A greve 
contra os cortes chegou ao 
terceiro dia nesta quarta-
feira (12), exigindo que a 
empresa abra negociação 
para o cancelamento das 
demissões e por estabi-
lidade no emprego. Na 

tarde desta quarta, repre-
sentantes do Sindicato se 
reúnem com o prefeito 
de São José dos Campos, 
Carlinhos Almeida, para 
cobrar medidas em defesa 
dos empregos.  “O número 
de cortes já chega a quase 
10% da planta e pode au-
mentar ainda mais, o que é 
inaceitável diante de todos 
os incentivos fiscais rece-
bidos pela montadora. Por 
isso, cobramos a interven-
ção dos governos munici-
pal, estadual e federal no 
sentido de garantir os em-
pregos”, avalia Macapá, 
presidente do Sindicato. 
Da assembleia realizada 
na manhã de hoje, também 
participaram familiares 
dos trabalhadores demiti-
dos. Alguns deles subiram 

no caminhão de som do 
Sindicato para pedir que 
a GM devolva o empre-
go aos trabalhadores.  Ao 
final da assembleia, foi 
aprovada a realização de 
uma manifestação nesta 
sexta-feira (14), a partir 
das 8h, em frente à monta-
dora. Para este ato, foram 
convocadas entidades de 
todo o país, dando cará-
ter nacional à campanha 
em defesa do emprego.  A 
GM ainda não informou o 
número total de demitidos. 
Segundo a montadora, os 
cortes foram feitos para 
adequar a nova deman-
da de produção, afetada 
pela crise no setor. E dis-
se só abrirá negociações 
com o Sindicato quan-
do a greve for suspensa.

Sindicato estima que
mais de 500 trabalhadores
foram demitidos pela GM
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O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju está recen-
do obras de reestrutura-
ção, que deixarão o local 
preparado para receber 
visitantes e grupos. A en-
trega do novo parque está 
marcada para o dia 12 de 
agosto. A iniciativa é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, com aporte da 
Novelis, por meio da em-
presa Evoluir. O projeto 

Aproximadamente 550 
mil pessoas prestigiaram 
a Grande Festa do Se-
nhor Bom Jesus de Tre-
membé 2015. Foram 17 
dias de shows oferecidos 
gratuitamente para a po-
pulação de Tremembé e 
visitantes da região. O 
evento foi organizado 
pela Prefeitura Municipal, 
através da Secre-
taria de Turismo,
Cultura e Esportes.
Grandes shows passaram 
pelo palco da festa: Jeito 

A Prefeitura informa a 
relação de vias fisca-
lizadas pelos radares 
móveis / portáteis nes-
ta semana. Segundo a 
municipalidade, a me-
dida visa ofercer mais 
transparência e buscar 
a redução do número 
de acidentes de trânsito
Vale alertar os mu-
nícipes que,
de acordo com a Prefeitu-

consiste na revitalização 
da infraestrutura do par-
que com a adequação de 
suas estruturas de visita-
ção e a instalação de esta-
ções temáticas de conheci-
mento sobre os principais 
aspectos da sustentabili-
dade, além de informa-
ções sobre fauna, flora e 
reciclagem. A iniciativa 
possibilitará ao município 
a promoção do uso públi-

Moleque, Fernando e So-
rocaba, Thaeme e Thiago,
Raça Negra, Onze:20, 
Originais do Samba, Fa-
lamansa entre outros. 
Os artistas pratas da casa 
também tiveram seu es-
paço e reconhecimento 
onde a antiga Estação Fer-
roviária na Praça Central 
foi utilizado como palco.
O Show da dupla serta-
neja Fernando e Sorocaba 
bateu o recorde histórico 
de público na tradicional 
festa com 62 mil pessoas 

ra, os locais de fiscaliza-
ção estão sujeitos a alte-
rações sem aviso prévio. 
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
Confira as vias fiscalizadas:
10/08 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
11/08 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;
12/08 - Av. Fraternida-

co do Parque Trabiju para 
programas de visitação e 
de educação ambiental. 
Diversas melhorias estão 
sendo realizadas, como 
troca do teto de piaçava, 
colocação de piso inter-
travado na portaria e nos 
arredores das ocas, me-
lhorias nos banheiros com 
a colocação de pisos e 
azulejos, além de pintura, 
jardinagem, entre outras.

presentes. Antes, o recorde 
era da cantora também ser-
taneja Paula Fernandes em 
2014 com 55 mil pessoas.
O evento contou ainda 
com completa estrutura 
de segurança: Presença 
massiva da Polícia Mi-
litar, uma equipe de se-
gurança especializada 
para esse tipo de evento, 
brigada de incêndio, 
equipe de fiscalização e 
ambulância. Nenhuma 
ocorrência grave foi regis-
trada durante todo o evento.

de, bairro Parque Urupês;
13/08 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
14/08 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
15/08 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
bairro Vila Jaboticabeiras;
16/08 - Rua Tomé 
Portes Del Rei, bair-
ro Vila São José. 

Trabiju recebe obras de 
reestruturação em Pinda

Festa do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé 
2015 é sucesso de 

público e organização

Taubaté divulga rota 
de fiscalização 

dos radares móveis
 em Taubaté

A unidade do Sebrae Mó-
vel estará em São Bento 
do Sapucaí a partir desta 
terça-feira (11) para levar 
orientações para empresá-
rios e pessoas interessadas 
em abrir o próprio negó-
cio. O veículo ficará es-
tacionado na Praça Pedro 

A empresa Johnson 
& Johnson comunica 
que estão abertas, até 
o dia 08 de setembro, 
as inscrições para o Pro-
grama de Estágio 2016. 
Maior empresa mundial 
no ramo de cuidados com 
a saúde e bem-estar, a 
Johnson & Johnson pos-
sui 100 vagas divididas 
entre as cidades de São 

Vale Monteiro, no centro, 
disponibilizando atendi-
mentos individuais gratui-
tos sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como planejamento, fi-
nanças, recursos humanos, 
vendas, marketing e for-
malização. A ação é uma 

Paulo e São José dos Cam-
pos. Na capital paulista, 
são 60 vagas disponí-
veis e 40 no interior.
De acordo com a em-
presa, a inovação 
é o foco constante, 
relevante para um proces-
so diferente de seleção. O 
programa de treinamen-
to terá duração de 1 a 2 
anos. Em São Paulo, os 

iniciativa do Sebrae-SP, 
com o objetivo de estimu-
lar o empreendedorismo 
nos municípios do interior 
do estado.Além da progra-
mação para futuros empre-
endedores, também serão 
oferecidas informações 
específicas para os Micro-
empreendedores Individu-
ais. Os interessados ainda 
poderão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 
além da programação de 
palestras, oficinas e con-
sultorias gratuitas do Es-
critório Regional da en-
tidade em Guaratinguetá.  
O horário de atendimento 
será das 10h às 16h. A ação 
tem o apoio da Prefeitura 
de São Bento do Sapucaí. 

candidatos participam do 
“One Day Process”, um 
método mais dinâmico, 
que conta com inscrição, 
seleção por testes on-line 
e um único dia de dinâmi-
ca de grupo com entrevis-
tas, no qual o candidato já 
sai sabendo o resultado.
De acordo com pesqui-
sas realizadas pela Cia de 
Talentos, o processo da 
companhia possui 96%1 
de aprovação pelos parti-
cipantes. “Começamos a 
pensar no desenvolvimen-
to profissional desde o pro-
cesso seletivo. Por isso, ao 
final das entrevistas, todos 
os candidatos que partici-
pam das etapas presenciais 
recebem dicas sobre o seu 
desempenho”, comenta 
Danielle Arraes, diretora 
de Recrutamento e Sele-
ção da Johnson & Johnson. 

Sebrae Móvel atende empresários
de São Bento do Sapucaí

Johnson & Johnson 
abre inscrições para

 Programa de Estágio 2016

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Lorena co-
munica que a partir desta 
semana estão abertas as 
inscrições para os cursos 
oferecidos pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Lorena. Serão oferecidas 
vagas para os cursos de 
Artesanato, Manicure-Re-
ciclagem para Profissio-
nais e Padaria Artesanal. 

Os interessados podem se 
inscrever entre na sede do 
Fundo Social  no horário 
entre 12h30 e 17h30. No 
momento da inscrição, é 
necessário apresentar o 
RG e caso seja partici-
pante do programa Bolsa 
Família, estar munido do 
número do NIS (Número 
de Identificação Social). 
Neste mês também terão 

início cursos de Corte e 
Costura, Assistente de 
Cabeleireiro e Manicure 
para iniciantes, porém, as 
turmas estão completas, 
devido a lista de espera 
das inscrições do último 
semestre. Fundo Social 
de Solidariedade de Lo-
rena tem seu endereço 
na Avenida Godói Neto, 
480, no Bairro Olaria. 

Fundo Solidariedade de Lorena 
abre vagas para cursos gratuitos


