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Em Ilhabela, o Time do 
Emprego, anuncia abertu-
ra de vagas para formação 
de uma turma no municí-
pio. São 30 vagas disponi-
bilizadas para maiores de 
16 anos que buscam novas 
oportunidades no mercado 
de trabalho. O início da 
turma está previsto para 
dia 2 de setembro, das 14h 
às 17h.  Os encontros se-
rão realizados na ETEC 
- Sala Descentralizada – 
Itaquanduba, que fica na 

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Infor-
mação e do Sebrae-SP, 
convida os empresários e 
futuros empreendedores 
ubatubenses a conhecer o 
Sebrae Móvel. O Sebrae 
Móvel é um escritório 
em movimento que leva 
conhecimento a futuros 
empreendedores e aos em-

A Prefeitura de Tauba-
té esclarece que o em-
préstimo do CAF (Banco 
de Desenvolvimento da 
América Latina) continua 
em tramitação, em estágio 
adiantado, aguardando a 
negociação do contrato. 
Sendo assim, Taubaté não 
foi atingida pela determi-
nação da Secretaria do Te-
souro Nacional, do Gover-

Rua dos Bandeirantes, nº 
446. Interessados devem 
comparecer ao Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), que fica na Rua 
Prefeito Mariano Procó-
pio de Araujo Carvalho, 
128, Bairro Perequê, até 
o dia 21 de agosto, das 
8h30 às 16h30. O Time do 
Emprego é um programa 
estadual coordenado pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), tem Como fun-

presários que pretendem 
tornar sua empresa mais 
competitiva, por meio 
de palestras, produtos e 
serviços do Sebrae-SP. 
O atendimento do Sebrae 
em Ubatuba, que é rea-
lizado por meio do PAE 
– Posto de Atendimento 
ao Empreendedor de Uba-
tuba, será realizado nos 
dias 17, 18, 20 e 21 na 
Praça Nóbrega, em frente 

no Federal, que solicitou 
à Comissão de Financia-
mentos Externos (Cofiex) 
que retire de pauta os 
pleitos de novos emprés-
timos feitos por Estados 
e municípios. Esta solici-
tação está ligada a novos 
pleitos, por isso Taubaté 
não será atingida, já que 
está em fase adiantada, já 
de assinatura de contrato. 

ciona - Durante 12 en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-
ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos.

ao prédio da Fundart e ao 
lado do Calçadão Munici-
pal, das 10h às 17h. “Este 
serviço é mais uma ini-
ciativa no processo de de-
senvolvimento econômico 
que estamos implantando 
em nossa cidade. Preten-
demos qualificar cada vez 
mais e economia local 
gerando emprego e ren-
da a todos os cidadãos”, 
diz o Prefeito Maurício.

O trabalho no município 
continua. A Prefeitura de 
Taubaté está adiantada e já 
está licitando as obras para 
agilizar o processo quando 
o contrato for assinado e o 
recurso for liberado. Serão 
diversas melhorias para 
a mobilidade urbana da 
cidade, garantindo assim 
mais qualidade de vida 
aos nossos moradores.

Time do Emprego oferece
vagas em Ilhabela

Prefeitura traz consultoria
empresarial através do

Sebrae Móvel para Ubatuba

NOTA OFICIAL PREFEITURA DE 
TAUBATÉ - EMPRÉSTIMO DO CAF 

Nas redes sociais, a popu-
lação de Pindamonhanga-
ba tem postado diversos 
vídeos e imagens compa-
rativas entre os bons tem-
pos da Praça Monsenhor 
Marcondes e a época atu-
al, com o estado de aban-
dono, calçadas deteriora-
das, falta de paisagismo 
e refúgio de andarilhos e 
desocupados. O chafariz 
da praça não mais funcio-
na, porque alguns bêbados 
e drogados se aproveitam 
da falta de guardas muni-
cipais para se banharem, 
em plena luz do dia. O 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Vito Ardito Lerário 
(PSDB) reconheceu o es-
tado de abandono da Praça 
Monsenhor Marcondes, a 
principal da cidade. “Acho 
que é muito importante 
falar da Praça Monsenhor 
Marcondes. Aquilo, no 
passado, foi feito pelo Dr. 
Caio (prefeito 1969-1972) 
e agora tem que dar uma 
melhorada, porque a praça 

Milhares de pessoas fo-
ram às ruas no domingo 
(15) em diversas cidades 
da região para protestar 
contra o governo da pre-
sidente Dilma Roussef 
(PT) e a corrupção no país.  
O maior grupo se reuniu 
em São José dos Cam-
pos.  A organização é do 
Movimento Unifica Vale 
(MUV) que informou a 
presença de 6 mil pessoas 
no ato. Já a Polícia Mili-
tar divulgou um numero 
aproximado de 3 mil pes-
soas. A passeata começou 
às 15h, com saída da Praça 
Afonso Pena e percorreu 
diversas ruas da região 

está bem feia mesmo. Vo-
cês têm razão. A praça tem 
um nome forte e a gente 
faz lá o hasteamento da 
bandeira.”, garantiu o pre-
feito. “Tenho um projeto 
prontinho, tem o dinheiro, 
R$ 250 mil e vai começar 
no mês que vem com o 
marco zero.”, completou. 
De acordo com o secre-
tário de Obras do muni-
cípio, José Antonio “Pei-
xão”, as obras para iniciar 
a restauração já está com 
cronograma definido e 
deve ter início dentro dos 
próximos dias. “O marco 
zero já tem ganhador (da 
licitação). É a empresa 
Gaspar & Gaspar. E nós 
temos outra verba já, que 
estamos levantando para 
toda a praça para fazer 
todo o resto, como piso, 
iluminação, banco, lixei-
ra... Ela vai ser totalmente 
remodelada. Até o final do 
governo essa praça estará 
totalmente restaurada.”, 
garantiu o secretário. Po-

central, com os manifes-
tantes segurando cartazes 
e cantando o hino nacio-
nal. Em Taubaté, a mani-
festação começou às 15h 
na Avenida Independência 
e percorreu a região cen-
tral, terminando na Praça 
Dom Epaminondas. A or-
ganização foi do Movi-
mento Verde e Amarelo, 
que informou a presença 
de mil pessoas no ato. A 
Polícia Militar divulgou 
que foram 500 pessoas. 
Em Jacareí, o protesto co-
meçou às 10h no Parque 
da Cidade e a passeata 
foi até a Prefeitura Mu-
nicipal, onde os manifes-

pulação agradece - Para a 
população, ver o logradou-
ro público tão descaracte-
rizado ao longo dos anos 
incomoda, principalmente 
quem sempre está circu-
lando por ali e tem que 
competir com skatistas, 
pessoas trafegando com 
bicicletas dentro da pra-
ça e dependentes quími-
cos deitados nos bancos. 
“É horrível tudo isso. Eu 
sempre descanso aqui no 
meu horário de almoço e 
até fico mal, porque qua-
se sempre tem pontos que 
fedem urina. Até que en-
fim, uma boa notícia para 
a praça.”, disse a comer-
ciária Maria Clara Matos. 
Marco Zero - O marco 
zero de uma cidade é a seu 
centro geográfico. Geral-
mente indica o local onde 
houve a fundação. A par-
tir dessa referência é que 
são traçadas ou calculadas 
todas as distâncias, neste 
caso, entre Pindamonhan-
gaba e outras localidades.

tantes cantaram o hino 
nacional. A organização 
do protesto foi da Federa-
ção das Lojas Maçônicas, 
que confirmou a presen-
ça de 800 pessoas no ato. 
A Polícia Militar confir-
ma 700 pessoas. Em Gua-
ratinguetá, um grupo de 
cerca de 100 pessoas se 
reuniu às 16h na Aveni-
da Presidente Vargas. A 
manifestação seguiu até 
às 17h30. E em Ubatuba, 
cerca de 300 pessoas se 
reuniram na Avenida Ipe-
roig às 10h para o protes-
to. Não houve ocorrência 
policial registrada em ne-
nhuma das manifestações.

Vito Ardito promete
revitalização total da 
Praça da Cascata a 
principal de Pinda

Manifestação contra 
governo reúne milhares 

de pessoas nas
cidades da região
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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

Três agentes fiscais 
de renda estaduais fo-
ram detidos em sequên-
cia à Operação Zinabre
A Corregedoria Geral da 
Administração (CGA), o 
Ministério Público Esta-
dual (GEDEC/GAECO) 
e a Polícia Civil (DPPC) 
cumpriram na quinta-
feira, 13, mandados de 
prisão temporária expe-
didos pela Justiça con-
tra três fiscais de renda 
do Estado de São Paulo.
Foram presos Newton 
Cley de Araújo, ex-Dele-
gado Regional Tributário 
de São Bernardo do Cam-
po; Emílio Bruno, ex-De-
legado Tributário de San-
tos, e Malvino Rodrigues, 
Inspetor Fiscal aposenta-
do, em sequência à Ope-
ração Zinabre desenca-
deada no dia 24 de julho,
em ação conjunta do Go-
verno do Estado e do 
MPE. Envolve a investi-
gação sobre um esquema 
de corrupção de fiscais 
de Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias 
(ICMS) por cobrança 
de propina de empresas. 
Sete ordens de prisão fo-
ram cumpridas contra fis-
cais estaduais em 24 de 
julho - com as três desta 
quinta, são dez detidos.
As prisões de hoje ocorre-
ram em Taubaté, em San-
to André e em São Paulo. 
Com os três investigados 
foram apreendidos docu-
mentos, como escrituras 
de imóveis, US$ 30 mil 
e R$ 30 mil em espé-

cie, e dois carros de luxo 
blindados: um Mercedes
-Benz e um Mitsubishi.
A denúncia imputa aos 
fiscais os crimes de exi-
gir vantagem indevida em 
razão do cargo (previsto 
na Lei de Crimes con-
tra a Ordem Tributária) 
e formação de quadrilha. 
A investigação criminal 
prossegue para apurar a 
existência de outros fatos 
criminosos, lavagem de 
dinheiro, e para a iden-
tificação de partícipes.
Operação Zinabre
A Operação Zinabre é re-
sultado de quatro meses de 
investigações que revela-
ram que os agentes fiscais 
de renda obtinham infor-
mações de empresas com 
irregularidades tributarias 
e, ao invés de cumprirem 
a lei, ameaçavam com 
autuações milionárias, 
coagindo as empresas, 
com negociações para 
redução do valor me-
diante o pagamento de 
suborno. Segundo cálcu-
los da CGA, podem ter 
sido pagos aos fiscais in-
vestigados cerca de R$ 
35 milhões desde 2006.
Em 24 de julho, sete fis-
cais foram detidos. As 
prisões temporárias fo-
ram decretadas para que 
a investigação seja con-
cluída com êxito e para 
que os valores auferidos 
com as práticas crimi-
nosas não desapareçam.
Na época, foram aprendi-
dos R$ 58 mil em espécie 
em imóveis localizados na 

Grande São Paulo, Vale 
do Paraíba e na região de 
Sorocaba, além de compu-
tadores e documentos que 
comprovam a constituição 
de empresas para a admi-
nistração dos bens adquiri-
dos com o dinheiro prove-
niente das práticas ilícitas.
A atuação direta da CGA 
tornou a investigação 
mais rápida, pois, inde-
pendentemente de ordem 
judicial, realizou a busca 
de documentos nas uni-
dades da receita estadual 
para comprovar o esque-
ma. “A CGA tem entre 
suas atribuições a possi-
bilidade de fazer busca e 
apreensão de documentos 
e materiais em estabele-
cimentos públicos, não 
dependendo de decisão 
judicial”, disse Ivan Fran-
cisco Pereira Agostinho, 
Corregedor Geral do Esta-
do, que também é procura-
dor de justiça licenciado.
O processo de avaliação 
de compatibilidade pa-
trimonial já foi aberto, 
explica Agostinho. “Ins-
tauramos ontem um pro-
cedimento de apuração de 
compatibilidade de rendi-
mentos e de devolução pa-
trimonial para reparação 
do dano, que é importante 
nesta operação”, reforça.
A “Operação Zinabre” 
leva o nome do material 
que deriva do processo de 
oxidação do cobre, já que 
a investigação apura irre-
gularidades cometidas por 
fiscais a empresas do setor 
de fios e cabos deste metal.

CGA, MPE e Polícia Civil 
deflagram nova operação 
contra fiscais suspeitos 

de fraude do ICMS

Lista dos candidatos a Conselheiros
Tutelares de Natividade da Serra

LISTA DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES QUE FIZERAM AS 
INSCRIÇÕES DE 03/08/2015 À 10/08/2015.

ANGELINA BENEDITA DOMICIANO – RG 14.228.010-0
FLÁVIA CRISTINA PEREIRA ORTIZ – RG 30.473.215-1
TATIANE CRISTINA CASARIN SANTOS – RG 30.334.388-6

Pela primeira vez, as ins-
tituições financeiras pas-
saram a acreditar em que-
da da economia brasileira 
também em 2016. Antes, 
as projeções tinham como 
limite somente este ano, 
mas o boletim Focus, pu-
blicação semanal elabo-
rada pelo Banco Central 
(BC), já anuncia essa ex-
pectativa para o mercado 
financeiro. O Banco Cen-
tral trabalha com base em 
projeções de instituições 
financeiras para os princi-
pais indicadores da econo-

mia. Até a semana passada, 
havia a expectativa de es-
tabilidade para o Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país. 
Agora, porém, a projeção 
é que haja queda de 0,15% 
no PIB, no próximo ano. 
Reforçando o mau mo-
mento, o boletim informa 
que, para este ano, a pro-
jeção continua piorando: 
a estimativa de queda pas-
sou de 1,97% para 2,01%, 
no quinto ajuste seguido. 
Na avaliação do merca-

do financeiro, a produção 
industrial deve apresentar 
retração de 5%, este ano, 
contra 5,21% previstos na 
semana passada. Em 2016, 
há expectativa de recupe-
ração do setor, com cresci-
mento de 1%, ante a pre-
visão anterior de 1,15%. 
Preços ao Consumidor - 
Acompanhado de inflação 
acima da meta (4,5%, com 
limite superior de 6,5%) a 
economia encolhe. Mas, 
pela primeira vez depois 
de 17 semanas seguidas, 
a projeção parou de subir. 
A estimativa das institui-
ções financeiras para o 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), este ano, foi 
mantida em 9,32%. Para 
o próximo ano, a proje-
ção passou de 5,43% para 
5,44%. Para tentar trazer a 
inflação para a meta, o BC 
elevou a taxa básica de ju-
ros, a Selic, por sete vezes 
seguidas. Mas a promessa 
do BC é entregar a inflação 
na meta somente em 2016.  

Pela primeira vez, Banco 
Central admite queda do 

PIB também em 2016
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A General Motors confir-
mou, através de nota divul-
gada na noite de sexta-feira 
(14), que demitiu 768 fun-
cionários da planta de São 
José dos Campos na última 
semana. Segundo a monta-
dora, as demissões aconte-
ceram no dia 7 de agosto e 
não há previsão para mais 
dispensas. A empresa diz 
que não tinha mais alternati-
vas para evitar as demissões 
e justificou ato por conta da 
queda nas vendas e estoque 
altos, necessitando fazer 
corte de pessoal para re-
duzir custos. Por conta das 
demissões, Sindicato dos 
Metalúrgicos realizaram au-
diência no último domingo 
e na segunda iniciaram gre-
ve na fábrica, em vigor até 
o momento. No manhã de 
ontem, Sindicato e funcio-
nários fizeram uma passe-
ata em protesto, chegando 
a fechar a Dutra por 30 mi-
nutos. Nesta segunda, GM e 
Sindicato encontram-se pela 
primeira vez para discutir 
sobre as demissões. Haverá 
uma audiência de concilia-
ção no Tribunal Regional 
do Trabalho, em Campinas. 
A GM entrou com pedido 
de dissídio coletivo contra 
a greve. Um grupo de tra-
balhadores deve acompa-
nhar a audiência. “Temos a 
responsabilidade de unificar 
a luta com os trabalhadores 
das outras montadoras, con-
tra as demissões e retirada 
de direitos. Vamos dizer não 
à redução de salários e sim 
à estabilidade no emprego. 
Se for pra cortar salário, 
que seja de quem está em 
Brasília”, disse o presidente 
do Sindicato, Antônio Fer-
reira de Barros, o Macapá. 
Veja a nota completa en-
viada pela General Motors:
“A GM sempre procurou 
manter seus empregados 
e suas famílias bem infor-
mados sobre os fatos, prin-
cipalmente para que todos 
estejam em sintonia com 
o presente e com o futuro. 
Nesse momento estamos 
enfrentando o pior resulta-
do para todos: as demissões 
e uma greve iniciada no dia 
10/08, que mantém todos os 
portões bloqueados, impe-
dindo a entrada de todos os 
empregados que desejam 
trabalhar. A empresa gos-
taria de tranquilizar os em-
pregados e seus familiares, 
esclarecendo sobre alguns 
itens que estão sendo divul-
gados em relação ao atual 
momento e o futuro do Com-
plexo de São José dos Cam-
pos., Este é um dos compro-
missos da GM: informar e 

valorizar a verdade! 01. A 
empresa já havia informa-
do por diversas vezes que 
está passando por uma for-
te crise econômica e que o 
Complexo de São José dos 
Campos não está competiti-
vo há algum tempo. As ven-
das caíram, os estoques estão 
altíssimos, temos uma fábri-
ca de alto custo e estamos 
com excedente de pessoal.
02. Não faz parte da cultu-
ra GM demitir as pessoas 
sem antes esgotar as alter-
nativas para a manutenção 
dos empregos, mesmo nas 
situações mais adversas pe-
las quais já passou. Tudo 
que poderia ser feito, a em-
presa fez. Inclusive discu-
tiu alternativas com o Sin-
dicato por diversas vezes.
03. Foram utilizadas as al-
ternativas de férias coleti-
vas, compensações de jorna-
das (dayoff), layoff e PDVs.
04. Por tais razões, infeliz-
mente, no dia 07/08/2015 
foram desligados 798 em-
pregados. E não é verdade 
que houve desligamentos 
após essa data, nem tam-
pouco que o número é su-
perior a este divulgado.
05. Não há previsão 
de outros desligamen-
tos nesse momento.
06. No dia 12/08/2015, um 
Oficial de Justiça entregou 
ao Presidente do Sindica-
to, uma liminar que resu-
midamente, tem como ob-
jetivo conceder o direito 
para aqueles que queiram 
trabalhar, entrem em se-
gurança e assumam seus 
postos de trabalho, mas o 
Sindicato não está cumprin-
do a determinação judicial.

07. No dia 14/08/2015, re-
presentantes da empresa 
acompanharam dois oficiais 
de justiça que chegaram na 
empresa para entregar aos 
representantes do Sindica-
to, uma nova notificação 
para desobstrução das en-
tradas e ainda fazer uma 
constatação sobre o des-
cumprimento da liminar.
08. Lamentavelmente, du-
rante a entrega do docu-
mento, foram registrados 
atos agressivos verbais e 
físicos, contra os represen-
tantes da empresa e contra 
os Oficiais de Justiça mes-
mo na presença de policiais.
09. A empresa reconhece 
o direito à greve e mani-
festações, mas é inaceitá-
vel qualquer tipo de agres-
são, desrespeito às pessoas 
e impedimento ao direito 
de ir e vir com segurança.
Julgamos importante enviar 
essa mensagem nesse mo-
mento difícil, onde a vio-
lência e o culto ao medo 
parecem ser mais relevantes 
do que a reflexão e a razão. 
Pretendemos, assim, de for-
ma bem transparente, apre-
sentar a verdade sobre os 
fatos que infelizmente vem 
sendo distorcidos há algum 
tempo, em prol de interesses 
pessoais e políticos do Sin-
dicato dos Metalúrgicos que 
nada tem que ver com o fu-
turo da fábrica de São José 
dos Campos no longo prazo 
e a consequente manuten-
ção dos nossos empregos.
Reflita sobre os fatos e 
tome a melhor decisão 
para você e sua família.
General Motors do Bra-
sil. 14 de agosto de 2015”

GM confirma 798
demissões na fábrica de 
São José dos Campos

A limpeza em terrenos é 
uma obrigatoriedade do 
proprietário. Manter estes 
locais limpos evita pro-
blemas e também é uma 
questão de saúde pública, 
tendo em vista que nos 
terrenos com mato alto, 
por exemplo, podem fi-
car objetos que acumulem 
água e sirvam de cria-
douros para o mosquito 
transmissor da dengue.
A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba fixou 
faixas informativas sobre 
a necessidade de limpeza 
destes locais em diver-

sos pontos do município. 
Terreno limpo não tem 
multa e nem dengue. A 
multa para quem não cui-
da do próprio terreno é 
de meio salário mínimo, 
R$ 394,00, em caso 
de reincidência, o va-
lor da multa dobra.
A população faz as re-
clamações de limpeza 
de terrenos por meio da 
Ouvidoria ou do Protoco-
lo, além disso, os profis-
sionais realizam vistorias 
constantemente. O muni-
cípio é dividido por regi-
ões e cada uma possui um 
fiscal responsável, que vai 

ao local de denúncia para 
fazer o levantamento e 
identificar o proprietário. 
As informações são en-
caminhadas ao Cadastro 
Físico, onde é elaborada 
a notificação, que é envia-
da pelos Correios com AR 
- Aviso de Recebimento.
De acordo com a Lei Mu-
nicipal número 2.490, 
de 06 de novembro de 
1990, alterada pela Lei 
5.379, de 26 de abril de 
2012, os proprietários 
dos terrenos devem fa-
zer limpeza num prazo 
de sete dias, após o rece-
bimento da notificação. 

Limpeza de terrenos 
evita multa e dengue

em Pindamonhangaba

O Vôlei Taubaté con-
quistou no último sábado 
(13) o primeiro título na 
temporada 2015/2016. 
Em partida eletrizantes, a 
equipe derrotou o Vôlei 
Brasil Kirin, de Campinas, 
por 3 sets a 2 em partida 
realizada no ginásio do 
Abaeté, e faturou a taça da 
Copa São Paulo. O jogo 
começou bem equilibrado 
e tanto Taubaté quanto o 
Campinas estavam desfal-
cados de seus principais 
atletas, que estão servindo 
a Seleção. O primeiro set 
terminou em 25-22 pros 

taubateanos. O Campinas 
reagiu e fechou o 2º set em 
25-19 e o 3º set em 25-21. 
Assumindo a liderança da 
partida. O Taubaté não se 
abateu e foi buscar o re-
sultado. A equipe chegou a 
estar perdendo o 4º set por 
22-17, mas conseguiu uma 
espetacular virada, fe-
chando em 26-24 e forçan-
do o tie break. No 5º set, 
Taubaté abriu vantagem 
logo no início e, empur-
rados pela grande torcida, 
fecharam a partida por 15-
10, conquistando a taça. 
“O título é a coroação de 

um trabalho que vem sen-
do feito desde o primeiro 
treino. A expectativa agora 
aumenta, pois chegar ao 
topo é difícil, mas manter-
se lá é mais difícil ainda. 
Quero ressaltar o apoio 
da torcida, que nos em-
purrou para a virada e 
para a conquista do títu-
lo”, avaliou o técnico da 
equipe, Cezar Douglas. O 
próximo compromisso da 
equipe será no dia 29 de 
agosto pelo Campeonato 
Paulista. A equipe enfren-
ta o Climed/Atibaia, às 
19h, no ginásio Elefantão.

Vôlei Taubaté conquista 
Copa São Paulo

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 
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A Fibria, empresa brasilei-
ra de base florestal e líder 
mundial na produção de 
celulose de eucalipto, foi 
eleita a melhor companhia 
do setor de Papel e Celu-
lose no anuário Época Ne-
gócios 360º. Essa é a ter-
ceira vez consecutiva que 
a Fibria ganha o prêmio 
setorial. O anuário Épo-
ca Negócios 360º elege 
as melhores companhias 
do país em 26 setores da 
economia a partir de uma 
análise das práticas em 
seis dimensões da gestão: 
Desempenho Financeiro, 
Governança Corporati-
va, Capacidade de Inovar, 
Responsabilidade Socio-
ambiental, Visão de Futu-
ro e Práticas de Recursos 
Humanos. No setor de 
Papel e Celulose, a Fibria 
foi a primeira colocada em 
três dimensões e segundo 

lugar em duas. “Estamos 
muito orgulhosos em re-
ceber pela terceira vez 
consecutiva esse prêmio, 
que é fruto de uma análise 
completa e abrangente da 
companhia. O fato de lide-
rarmos em três dimensões 
(financeira, governança 
corporativa e capacidade 
de inovar) mostra que a 
Fibria está na vanguarda. 
O resultado desse traba-
lho, que foi novamente re-
conhecido, permitiu que a 
companhia desse um pas-
so importante em 2015, 
com o anúncio da expan-
são da unidade de Três 
Lagoas, em Mato Grosso 
do Sul”, diz Guilherme 
Cavalcanti, diretor execu-
tivo de Finanças e Rela-
ções com Investidores da 
Fibria, que representou a 
companhia na premiação. 
O anuário da revista Época 

Negócios faz uma avalia-
ção completa e multidis-
ciplinar das companhias, 
fruto de parceria técnica 
com a Fundação Dom Ca-
bral – que participa da for-
mulação da metodologia, 
faz a pesquisa de campo 
e o processamento final 
das informações –, cola-
boração da Economática 
para dados e rankings de 
companhias abertas (com 
ações listadas na Bolsa 
de Valores), da Boa Vista 
Serviços, na pesquisa de 
balanços, e da Aberje (As-
sociação Brasileira de Co-
municação Empresarial), 
na área de comunicação 
corporativa. Com infor-
mações complementares 
captadas junto às empresas 
por meio de questionários, 
a definição das destaques 
do ano acontece com base 
nas campeãs de cada setor, 
que são avaliadas por um 
corpo de seis jurados for-
mado por Alexandre Assaf 
Neto (professor da Fipe-
cafi-USP), Sandra Guer-
ra (presidente do IBGC), 
Walter Longo (presidente 
da Grey Brasil), Claudio 
Haddad (presidente do 
conselho do Insper), Luiz 
Carlos Cabrera (sócio da 
Amrop-PMC e professor 
da FGV) e Rodolfo Guttilla 
(sócio-diretor da Cause).

Fibria é eleita a melhor 
empresa do setor

de Papel e Celulose

O Senac Taubaté realiza na 
próxima semana um even-
to gratuito intitulado “Diá-
logos da Fotografia 2015”. 
O objetivo do encontro é 
apresentar as perspectivas 
do mundo da fotografia, na 
visão de alguns fotógrafos 
da região do Vale do Pa-
raíba. Na terça-feira (18), 
das 19h às 21h, o evento 
terá a presença de Nando 
Siqueira - fotógrafo que 
atua na área de eventos, 
com mais de 500 casa-
mentos registrados, e Lu-

ciano Coca - fotojornalista 
com serviços prestados a 
empresas como: Embraer, 
CCR NovaDutra, Novelis, 
Estadão, Agência Estado, 
entre outras. Eles vão fa-
lar sobre as dificuldades e 
desafios da profissão. Na 
quinta-feira (20), have-
rá uma palestra intitulada 
“Newborn e Gestantes - 
tendências do mercado”, 
a partir das 19h. A palestra 
será apresentada as pos-
sibilidades de atuação no 
segmentos e será minis-

trada por Laura Maren-
go - fotógrafa especialista 
em gestantes, newborn e 
acompanhamento infantil. 
Na sexta-feira (21), acon-
tece o Workshop Digipix, 
mostrando uma maneira 
criativa de apresentar o 
seu portfólio orientada por 
Daniela Santana - coorde-
nadora de Produto Pleno e 
responsável por ministrar 
palestras e treinamentos 
sobre os produtos e sof-
twares da Digipix. Além 
disso, haverá uma exposi-
ção fotográfica com fotos 
dos ex-alunos dos cursos 
de Formação Básica em 
Fotografia no local, será 
aberta ao público e sem 
necessidade de inscrição. 
Essa é a 6ª edição do Di-
álogos da Fotografia. Para 
participar, basta acessar o 
site sitesp.senac.br e rea-
lizar a inscrição. O Senac 
Taubaté fica na Rua Nel-
son Freire Campello, 202 - 
Jardim Eulália. Mais infor-
mações (12) 2125-6099.

Senac Taubaté realiza evento 
gratuito de fotografia

COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PELO MUNISTÉRIO PÚBLICO DO  
ESTADO DE SP

Local: CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DE MATTOS BARROS
Data: 28 de agosto de 2015 (sexta-feira)
Horário: a partir das 18h30
Tema: ESGOTO SEM TRATAMENTO NOS  BAIRROS JARDIM MARACAI-
BO,  FLOR DO CAMPO E ALBERTO RONCONI EM TREMEMBÉ

Pindamonhangaba terá seu 
principal acesso duplicado 
dentro de pouco tempo. A  
CCR NovaDutra, empresa 
concessionária da rodo-
via, deu início às obras de 
implantação de um novo 
viaduto no trevo localiza-
do no km 99 da via Dutra. 
Os investimentos são da 
ordem de R$ 6,9 milhões 
e têm previsão de término 
em novembro de 2016. De 
acordo com a NovaDu-

tra, a nova estrutura terá 
faixa de segurança, bar-
reira de concreto e área 
de passeio para pedestres. 
Os trabalhos iniciais, que 
consistem na execução da 
fundação do viaduto, se-
rão realizados em canteiro 
lateral e não vão alterar 
o tráfego da via Dutra. 
Cada pista do novo via-
duto terá 3,50 metros de 
largura e os acessos atu-
ais também serão adequa-

dos para atender à nova 
estrutura. No canteiro de 
obras, estão  60 profissio-
nais compõem a equipe 
responsável pela execução 
das obras. As obras de im-
plantação do novo viadu-
to de Pindamonhangaba 
fazem parte do Programa 
de Reforma e Alargamen-
to de Pontes e Viadutos, 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.

Trevo principal de
Pindamonhangaba
terá novo viaduto
sobre a Via Dutra

Luiz Felipe de Lima, alu-
no do 6º semestre do curso 
de Arquitetura e Urbanis-
mo da FATEA, de Lore-
na, teve seu projeto como 
um dos selecionados no 
Concurso Deca Estudos 
de um Banheiro 2015. 
Promovido pela Deca, o 
concurso é considerado o 
mais importante prêmio 
do País e recebeu mais 
de 800 projetos de todo 

Brasil. Entre as 10 melho-
res na categoria Banheiro 
Público para Eventos em 
Áreas Abertas (Banhei-
ro Móvel), o projeto de 
Luiz Felipe  está em ex-
posição no Espaço de De-
sign Deca, em São Paulo. 
O estudante foi orientado 
em sua proposta pelo Prof. 
Me.José Ricardo Flores 
Faria, que é o coordenador 
do curso. O concurso exis-

te há mais de 20 anos. Um 
júri, formado por arquite-
tos e designers renoma-
dos, selecionou 40 proje-
tos, dez em cada categoria, 
para fazer parte da mostra. 
A Deca faz parte do gru-
po Duratex e comercia-
liza produtos de louças 
sanitárias. A marca está 
presente em 32 países e 
teve um crescimento de 
355% de 2003 a 2009.

Aluno da Fatea é
selecionado entre os

10 melhores em
Concurso DECA


