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O município de Tremem-
bé inicia nesta quinta-feira 
(20) a elaboração do Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Tremembé. Como primei-
ra etapa, a municipalidade 
promoverá uma maratona 
de visitas aos bairros onde 
fará uma pesquisa domi-
ciliar. Pesquisadores irão 
percorrer todos os dias da 
semana, em 14 localida-
des da área urbana e zona 
rural da cidade, aplicando 
um questionário.  De acor-
do com a Prefeitura, serão 
entrevistados 528 domicí-
lios e o primeiro bairro a 
ser visitado será o Retiro 

O surfista catarinense e 
atual campeão brasilei-
ro, Tomas Hermes, de 28 
anos, faturou a segunda 
etapa do circuito brasi-
leiro de surfe (Oi Super 
Surf), que aconteceu no 
último fim de semana na 
Praia Grande, em Ubatu-
ba. Tomas disputou a final 
com o experiente surfista 
Jihad Kohdr, de 31 anos. 
Os dois já são campeões 
brasileiros e travaram uma 
batalha que levantou o 
público que acompanhou 
todas as baterias. Tomas 
faturou a etapa somando 
17,90 (9,33+8,57) con-

A Secretaria de Cultura e 
Turismo  de São Sebas-
tião promove  no dia 21 de 
agosto um evento alusivo 
ao Dia do Folclore, que é 
comemorado oficialmente 
no dia 22. O evento terá 
início às 20h, em frente à 
secretaria com uma mani-
festação cultural que en-
volve diversas atividades. 
Segundo a Secretaria, a 
programação tem por ob-
jetivo  fortalecer, divulgar 
e valorizar o Folclore Bra-
sileiro, a secretaria pre-
parou uma programação 
especial e diversificada, 
com participação de di-
versos atores do cenário 
cultural sebastianense. 

Feliz. O munícipe respon-
derá perguntas que visam 
conhecer a rotina de mo-
bilidade dos moradores. 
Serão levantadas as carac-
terísticas socioeconômi-
cas dos moradores, com o 
objetivo de traçar o perfil 
de deslocamento adotado 
pelas famílias de acordo 
com sua posição econômi-
ca.  “Essa pesquisa vai nos 
dar o índice de mobilidade 
urbana de Tremembé, as 
origens e os destinos dos 
moradores, tempo gasto 
para se locomoverem, re-
cursos financeiros gastos 
com deslocamento, horá-

tra 17,40 (9,23+8,17) de 
Jihad Kohdr e garantiu o 
prêmio de R$15 mil e mais 
6 mil pontos no ranking, 
que colocam Tomas na vi-
ce-liderança do ranking, 
liderado pelo paulista Fla-
vio Nakagima. “Neste úl-
timo dia, todas as minhas 
baterias foram sinistras. 
Todo mundo surfou mui-
to bem e foi uma honra 
para mim fazer uma final 
com o Jihad”, disse Tomas 
Hermes. “Ele é de uma ge-
ração que já quebrou no 
WCT, por vários anos no 
SuperSurf e está de para-
béns porque é um ídolo, 

Dentre as atividades pro-
gramadas estão apresen-
tações de capoeira, samba 
de roda, além de apresen-
tação dos espetáculos 
“As Lavadeiras” do Quar-
teto D, das Oficinas Cul-
turais e “Casamento no 
Arraiá”, com os assesso-
res culturais. Tradições O 
Folclore pode ser definido 
como o conjunto de lendas, 
de provérbios, de encena-
ções e festas, tendo como 
plano de fundo, a sabedo-
ria de conteúdo moral, tal 
como as fábulas e contos 
de fadas e as superstições 
transmitidas de geração 
em geração.  Geralmente 
é essa sabedoria que orien-

rios de maior dificuldade 
de locomoção, meios de 
transporte utilizado, situ-
ação das calçadas, ruas e 
ciclovias. Enfim, é algo 
bem amplo e completo”, 
conta o Secretário de Pla-
nejamento Urbano Clóvis 
Cunha. Para desenvolver 
o Plano de Mobilidade 
Urbana de Tremembé, a 
municipalidade quer co-
nhecer junto ao cidadão 
seus hábitos para se lo-
comover (ônibus, carro, 
moto, bicicleta, a pé). Será 
perguntado também sobre 
todos os deslocamentos 
feitos por todos os inte-
grantes do grupo familiar 
no dia anterior. Exemplo, 
como foi até o trabalho, 
quanto tempo levou; como 
foi almoçar; como retor-
nou pra casa; o que uti-
liza para ir para a escola, 
academia. Vale lembrar  
que os pesquisadores es-
tarão devidamente unifor-
mizados e identificados 
com um crachá. Qualquer 
dúvida entre em contato 
pelo telefone 3607-1025. 

com certeza. Estou feliz 
por ter ganhado esse cam-
peonato num dia maravi-
lhoso, com a praia lotada.” 
Neste etapa, os paulistas 
pararam nas semifinais, 
com Alex Ribeiro e Thia-
go Guimarães dividindo o 
terceiro lugar no pódio em 
Ubatuba. A próxima etapa 
do campeonato será entre 
os dias 9 a 13 de setem-
bro na Praia da Joaquina, 
em Florianópolis (SC). 
Ranking Brasileiro - 
ABRASP 2015 - 5 etapas:
1º: Flavio Nakagima 
(SP) - 10.505 pontos
2º: Tomas Her-
mes (SC) - 10.270
3º: Hizunomê Bet-
tero (SP) - 9.900
4º: Charlie Brown 
(CE) - 9.140
5º: Jihad Kohdr (PR) - 8.750
6º: Thiago Cama-
rão (SP) - 8.210
7º: Alex Ribeiro (SP) - 7.960
8º: Thiago Guima-
rães (SP) - 7.820
9º: Deivid Silva (SP) - 7.535
10º: Marco Fernan-
dez (BA) - 7.010

ta as comunidades locais, 
que vivem inseridas em 
determinada tradição. 
A tradição folclórica do 
Brasil, por exemplo, de-
senvolveu-se de variadas 
formas de acordo com as 
regiões do país. Esse de-
senvolvimento se deu a 
partir da mistura das tradi-
ções dos principais povos 
que se misturam em terras 
brasileiras; notadamente, 
povos africanos, os nati-
vos indígenas e europeus. 
Nas manifestações locais, 
a cultura é sintetizada no 
meio da culinária, dan-
ça, contos e “causos” que 
conta com tradições como  
Azul-Marinho – prato tí-
pico de peixe cozido com 
pirão de farinha de man-
dioca,  procissão marítima 
de São Pedro,   Festa do 
Padroeiro São Sebastião, 
mitos e lendas, folia de 
reis, festa junina, Festa de 
Sant’ana, congada, supers-
tições e folclore. Serviço: 
A Secretaria de Cultu-
ra e Turismo fica na Rua 
da Praia, Centro e, o te-
lefone para informa-
ções é o (12) 3892-2620.               

Tremembé inicia consulta
popular sobre Plano de 

Mobilidade Urbana

Surfista catarinense vence 
etapa do campeonato
brasileiro, em Ubatuba

São Sebastião promove 
evento alusivo ao

Dia do Folclore

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
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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

Começa a elaboração do 
Plano de Mobilidade Ur-
bana de Tremembé. E, a 
primeira etapa será a de 
pesquisa domiciliar. Pes-
quisadores irão percorrer 
todos os dias da sema-
na, em 14 localidades da 
área urbana e zona rural 
da cidade, aplicando um 
questionário. Serão entre-
vistados 528 domicílios. 
O primeiro bairro visi-
tado será o Retiro Feliz.
Serão feitas algumas per-
guntas que visam conhe-
cer a rotina de mobilidade 
dos moradores. Serão le-
vantadas as característi-
cas socioeconômicas dos 
moradores, que visa traçar 
o perfil de deslocamento 
adotado pelas famílias de 
acordo com sua posição 
econômica. O chefe do-
miciliar deve dar sua opi-
nião sobre a mobilidade 
urbana, sobre o sistema 
de transporte público e os 
modais que utiliza para se 
locomover (ônibus, carro, 
moto, bicicleta, a pé). Será 
perguntado também sobre 
todos os deslocamentos 
feitos por todos os inte-
grantes do grupo familiar 
no dia anterior. Exemplo, 
como foi até o trabalho, 
quanto tempo levou; como 
foi almoçar; como retornou 
pra casa; o que utiliza para 
ir para a escola, academia.
“Essa pesquisa vai nos dar 
o índice de mobilidade ur-
bana de Tremembé, as ori-
gens e os destinos dos mo-
radores, tempo gasto para 
se locomoverem, recursos 
financeiros gastos com 
deslocamento, horários de 
maior dificuldade de loco-
moção, meios de transpor-
te utilizado, situação das 
calçadas, ruas e ciclovias. 
Enfim, é algo bem amplo 
e completo”, conta o Se-
cretário de Planejamen-
to Urbano Clóvis Cunha.
Lembamos que os pes-
quisadores estarão devi-
damente uniformizados 
e identificados com um 
crachá. Qualquer dú-
vida entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.
Perguntas e resposta 

O Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli recebeu 
em seu gabinete na últi-
ma quarta-feira (12) os 
alunos da Rede de Ensino 
de Tremembé que fazem 
parte da Banda Musical 
Estudantil de Tremembé 
(BAMUTRE). Essa banda 
faz parte das atividades ar-
tísticas das escolas que são 
desenvolvidas pelo Pro-
jeto Fazendo Arte e pelo 
Programa Mais Educação.
A BAMUTRE participou 

que vão te ajudar a en-
tender a importância do 
Plano de Mobilidade 
para nosso município.
O PLANO DE MOBI-
LIDADE URBANA é 
obrigatório? Em janeiro 
de 2012 foi sancionada 
a Lei Federal n°12.587, 
que institui as diretrizes 
da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, cujo 
objetivo é contribuir para 
o acesso universal à cida-
de, proporcionar melho-
ria nas condições urbanas 
da população no que se 
refere à acessibilidade e 
à mobilidade, reduzir as 
desigualdades e promo-
ver inclusão social. Com 
a criação desta lei todos 
os municípios com mais 
de 20 mil habitantes de-
vem elaborar um Plano de 
Mobilidade Urbana, privi-
legiando os deslocamentos 
não motorizados – a pé e 
de bicicleta – e por trans-
porte público coletivo.
Quais são os objetivos do 
Plano de Mobilidade Urba-
na? O Plano de Mobilida-
de Urbana é o instrumento 
de efetivação da Política 
Nacional de Mobilidade 
Urbana e deverá tratar dos 
serviços de transporte pú-
blico, da circulação viária, 
da infraestrutura do siste-
ma de mobilidade urba-
na, da acessibilidade, das 
áreas de estacionamen-
tos, dos polos geradores 
de viagens, entre outros. 
As ações e propostas 
nele contidas terão foco 
nas pessoas, garantindo a 
equidade na utilização de 
espaços urbanos e buscan-
do a construção de uma 
cidade mais humana, com 
melhor qualidade de vida e 
desenvolvimento sustentá-
vel. O Plano de Mobilida-
de Urbana será feito para 
o horizonte de 10 anos, 
com ações de curto, mé-
dio e longo prazo, deven-
do ser prevista a sistemá-
tica de avaliação, revisão 
e atualização periódica.
Quais são as etapas do 
PLANO DE MOBILIDA-
DE URBANA? As grandes 
etapas que marcam a ela-

juntamente com a FAMU-
TRE (Fanfarra Municipal 
de Tremembé), do II Fes-
tival Músico do Futuro de 
Taubaté que aconteceu dia 
19 de Julho no Bairro Es-
planada Santa Terezinha e 
se consagrou campeã como 
Banda Show, na categoria 
Banda Musical de Marcha. 
Concorrendo com 33 ban-
das das cidades do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte, Sul 
de Minas e estado do Rio 
de Janeiro, o grupo musi-

boração do Plano de Mo-
bilidade Urbana são: (1) 
diagnóstico; (2) propostas 
e (3) elaboração da minuta 
de projeto de lei. Para tra-
çar o diagnóstico do muni-
cípio é necessário conhe-
cer a realidade e, por isso, 
serão necessárias diversas 
pesquisas envolvendo a 
população: pesquisa ori-
gem/destino com os muní-
cipes nos seus domicílios; 
pesquisas em pontos de 
interesse, como fábricas, 
comércio, Mercado Mu-
nicipal e Prefeitura; pes-
quisa de contagem volu-
métrica classificada. Além 
disso, serão realizadas ofi-
cinas em regiões da cida-
de, onde serão levantados 
problemas atuais e propos-
tas para o município. Tudo 
isso servirá de base para a 
elaboração das propostas 
e para a fase final de ela-
boração do projeto de lei. 
Ao final desse processo 
será realizada uma audi-
ência pública para apre-
sentação e aprovação da 
proposta pela população.
Quais são as conseqüên-
cias para o município que 
não tiver Plano de Mobi-
lidade Urbana? O Plano 
de Mobilidade Urbana 
deve ser feito por exigên-
cia de Lei Federal, sendo 
o Ministério das Cidades 
o responsável por esse as-
sunto. A sua não elabora-
ção impede o município 
de receber recursos orça-
mentários federais para 
contratação de projetos, 
obras e serviços destina-
dos à mobilidade urbana, 
como recursos do Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e ou-
tros do Governo Federal.
Assim como a Prefeitu-
ra da Estância Turística 
de Tremembé tem a res-
ponsabilidade de atender 
a Legislação Federal, os 
cidadãos têm o direito e 
o dever de se envolver 
nesse processo, possibili-
tando a melhoria da qua-
lidade de vida de forma 
sustentável e trazendo 
cada vez mais investi-
mentos à nossa cidade.

cal sob a regência de Gus-
tavo Migoto (ex- aluno do 
Fazendo Arte), a banda 
se preparou por 6 meses.
Ao final do encontro, os 
alunos fizeram uma breve 
apresentação para o prefei-
to, que agradeceu o cari-
nho e parabenizou os cam-
peões “Fico feliz em ver 
tantas crianças com um ta-
lento incrível representan-
do nossa cidade. Parabeni-
zo a cada um e os desejo 
um futuro maravilhoso!” 

Na manhã de ontem, o 
produtor rural de Paraibu-
na, Luiz Alberto Sales de 
Oliveira, levou até a Casa 
da Agricultura uma batata 
doce de 5Kg que foi colhi-
da na propriedade Irmãos 
Sales, no Bairro Terra Seca. 
Segundo Bárbara Al-
ves, engenheira agrôno-
ma da prefeitura, isso 
é incomum de acon-
tecer, pois geralmente 
os produtores colhem 
a batata doce com 120 a 
150 dias, pesando cer-
ca de 300g. “No caso 
desse produtor, essa ba-
tata foi “esquecida” 
no solo e, por se tratar 
de uma terra bem adu-
bada, ele a encontrou 
com esse tamanho e 
peso”, explica Bárbara.

Plano de Mobilidade
Urbana de Tremembé 
pesquisa de campo

começa nesta semana

Prefeito recebe Banda 
Musical Estudantil de

Tremembé (BAMUTRE)

Batata Doce de 5Kg
Impressiona Produtor 

Rural De Paraibuna
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Empreendedores da cidade 
e região poderão conferir 
as oportunidades de negó-
cios com diversas marcas 
e tirar suas dúvidas sobre 
o franchising. Com a crise 
econômica que assombra 
o País desde o começo do 
ano, muitos brasileiros es-
tão buscando alternativas 
para empreender e incre-
mentar a renda. Um dos 
setores que mais cresce e 
chama atenção de novos 
investidores é o franchi-
sing. Somente no primei-
ro trimestre deste ano, o 
setor de franquias cresceu 
9,2%, fechando o perío-
do com faturamento de 
R$ 31,3 bilhões, segun-
do dados da Associação 
Brasileira de Franchising. 
Para auxiliar os empre-
endedores a entenderem 
melhor este mercado e 
saber qual o segmento 
que se assemelha mais a 
seu perfil, a STOCKLER, 
consultoria especializa-
da em franquia e vare-
jo, promove o primeiro 
Road Show de Franquias 
em São José dos Cam-
pos, no dia 20 de agosto. 
Além do time de espe-
cialistas da consultoria, 
o evento também conta 
com a participação de di-
versas redes de franquia, 
como a Bellissima, Olha 
o Churros, Cia de Moda, 
Petland e Grupo Pearson, 
que farão exposição de 
suas marcas, apresentando 
seus respectivos modelos 

de negócios, expondo seus 
diferenciais e tirando dú-
vidas do público partici-
pante em áreas específicas 
para atendimento no lo-
cal.  A programação conta 
com a palestra de Alceu 
Macuco, sócio-diretor da 
ba}CONSULTORIA, que 
apresenta as Inovações das 
Franquias, abordando to-
dos artifícios e novidades 
que as redes desenvolvem 
para atrair o consumidor 
2.0, que possui perfil total-
mente conectado.  Outro 
destaque é o evento con-
duzido por Guilherme Si-
riani, sócio-diretor da ba}
EXPANSÃO, com o tema 
“Franquias: Fuga das Ar-
madilhas”, onde o consul-
tor orienta os participantes 
a como identificar a melhor 
franquia, ponto de venda e 
segmento. Entre as marcas 
palestrantes, o Grupo Pe-
arson apresentará um pa-
norama do ensino de idio-
mas no Brasil e o Petland 
falará sobre o mercado 
pet e suas oportunidades. 
O primeiro Road Show 
de São José dos Campos 
acontece no NovoHotel 
(Avenida Doutor Nel-
son D’Avila, 2200 - Vila 
Acácias), e seu objetivo 
principal é promover ne-
tworking, gerar conteúdo 
e apresentar diferentes 
modelos de negócios den-
tro do modelo de franchi-
sing. Para participar basta 
realizar a inscrição pelo 
site: www.bastockler.com.

br, telefone (11) 3031-
7854 ou e-mail: contato@
bastockler.com.br. Serviço 
- Road Show de Franquias
Local: NovoHotel
Endereço: Avenida 
Doutor Nelson D’Avi-
la, 2200 - Vila Acácias
Data: 20/08, quinta-feira
Horário: a partir das 17h
Programação comple-
ta e inscrição: www.
b a s t o c k l e r . c o m . b r
Tel.: (11) 3031-7854 
E-mail: contato@basto-
ckler.com.br A ba}STO-
CKLER Criada em 2009, 
a empresa tem como ob-
jetivo oferecer ao merca-
do uma rede de serviços 
customizada, com atuação 
presencial para a elabora-
ção de projetos aprofun-
dados de gerenciamento, 
otimização de custos e 
foco no resultado. Entre os 
serviços oferecidos estão: 
Consultoria (planejamento 
estratégico, suporte à ges-
tão de redes e formatação 
de franquias); Expansão 
(gestão do marketing para 
captação de candidatos, 
definição de parâmetros 
e processos para pontos 
comerciais e suporte para 
implantação da franquia); 
e Banco de Negócios (aná-
lise e valoração do negó-
cio, elaboração de mate-
riais informativos, seleção 
de investidores, análise de 
ofertas, negociação e fe-
chamento da venda da em-
presa). Mais informações: 
www.bastockler.com.br.

Stockler Realiza Primeiro
Road Show de Franquias 
em São José dos Campos

As bibliotecas públi-
cas municipais realiza-
ram, na última sema-
na, a comemoração da 
Semana do Folclore, 
com apresentações de 

teatro da Brinquedote-
ca em todas as unidades, 
durante três dias. Cerca 
de 630 pessoas assisti-
ram as apresentações. 
A peça contou mais 

um dos planos da Emí-
lia: dessa vez ela que-
ria casar a tia Nastácia. 
As crianças se envolveram 
com a história e as músicas 
e se divertiram bastante.

Semana do Folclore tem 
mais de 600 participantes

A escola municipal “Prof. 
Orlando Pires”, no bairro 
do Bonsucesso, recebeu 
uma série de obras de re-
forma e ampliação, para 
oferecer espaços mais ade-
quados para o aprendizado 
e bem estar das crianças.  
A entrega oficial dessas 
melhorias será na quarta-
feira, às 16 horas, com a 

presença de autoridades 
municipais e familiares do 
patrono da escola, além 
de apresentações culturais 
realizadas pelos alunos. 
Na parte de ampliação, 
o local recebeu quatro 
salas de aula e três ba-
nheiros, sendo um mas-
culino, um feminino e 
um para pessoas com 

necessidades especiais. 
A parte de reforma englo-
bou melhorias na cozi-
nha, no piso e a constru-
ção da nova fossa, além 
de pintura geral interna 
e externa e sinalização 
podotátil para pessoas 
com deficiência visual. 
O investimento da Prefei-
tura foi de R$439.972,00.

Prefeitura de Pindamonhangaba 
inaugura melhorias na escola

“Prof. Orlando Pires”

São José dos Campos re-
cebe durante essa semana 
o evento “Movimento pela 
Inovação”, promovido 
pela Agência de Desen-
volvimento Paulista (De-
senvolve SP) que oferece 
oportunidade a empresá-
rios e pesquisadores para 
tirar do papel seus proje-
tos. Uma equipe técnica 
ficará a disposição dos 
interessdos até sexta (21) 
para consultoria. A ação 
quer aproximar os empre-

endedores das principais 
instituições de fomento e, 
desta forma, impulsionar 
a inovação no Estado. De 
acordo com Milton Luiz 
de Melo Santos, presiden-
te da Desenvolve SP, em 
2015 já foram financiados 
o montante de R$ 23 mi-
lhões para projetos volta-
dos à inovação – total que é 
157% superior ao aplicado 
em 2014. “O Movimento 
pela Inovação, que irá per-
correr todo o Estado, fará 

esse número crescer ainda 
mais”, disse. Os interes-
sados em receber atendi-
mento devem fazer o pré
-agendamento pelo e-mail 
luiz.carvalho@pqtec.org.
br ou telefone: (12) 3878 
9500. O Movimento pela 
Inovação é uma iniciativa 
da Desenvolve SP, com 
a participação de impor-
tantes instituições como 
Fapesp, IPT, Centro Paula 
Souza, Sebrae-SP, Finep, 
BNDES, entre outros.

“Movimento pela Inovação”
ajuda empresários e novos
projetos, em São José dos

Campos
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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-

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. 

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.

Prefeitura traz consultoria
empresarial através do

Sebrae Móvel para Ubatuba
NOTA OFICIAL PREFEITURA DE 

TAUBATÉ - EMPRÉSTIMO DO CAF 

A 1ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pinda-
monhangaba será realiza-
da no próximo domingo 
(23), mas as inscrições 
estão esgotadas. A com-
petição é  promovida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba. Segundo a 

equipe de organização da 
prova, as inscrições tive-
ram início no dia 13 e fo-
ram oferecidas 600 vagas. 
No entanto, a Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer informa que a procura 
foi alem das expectativas 
e, dessa maneira, as vagas 

terminaram nesta segun-
da-feira (17). De acordo 
com a Secretaria de Es-
portes, o Circuito Corrida 
de Rua contará com qua-
tro etapas. Nesta primeira 
etapa,  as largadas serão 
no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ‘João 
do Pulo’. A prova terá dez 
categorias ao todo e a pri-
meira largada está prevista 
para as 9 horas. O percur-
so a ser feito pelos atletas 
da categoria juvenil à ca-
tegoria veteraníssimo 2 é 
entre 4 e 6 km. O circuito 
é realizado em diversos 
locais da cidade e os par-
ticipantes têm a oportu-
nidade de fazer percursos 
diversificados, inclusive 
com corridas noturnas.

Circuito de Rua em
Pinda esgota inscrições 
para prova de domingo

Os trabalhadores da fá-
brica da Volkswagen em 
Taubaté entraram em gre-
ve nesta segunda-feira 
(17) para protestar con-
tra demissões. Segundo 
o Sindicato, cerca de 100 
funcionários do primei-
ro turno receberam cartas 
de demissões. Os 2.500 
trabalhadores do segundo 
turno não entraram na fá-
brica na tarde desta segun-
da. Hoje, 250 funcionários 
que estavam com contra-
tos suspensos (layoff) vol-
tariam ao tabalho. Outro 
grupo de 120 funcioná-
rios ainda estão afastados 
e devem retornar em se-

tembro. A fábrica da Volks 
em Taubaté produz os 
modelos up!, Gol e Voya-
ge, empregando quase 5 
mil pessoas. Outro lado
A Volkswagen divulgou 
nota justificando as medi-
das que tomou para ade-
quar a produção à deman-
da do mercado, mas não 
confirmou as demissões. 
Veja na íntegra: “Em razão 
do cenário do setor auto-
motivo, diversas medidas 
de flexibilização da pro-
dução foram aplicadas em 
2015, como por exemplo 
férias coletivas, suspensão 
temporária dos contratos 
de trabalho (lay-off), shut 

down, entre outras. No 
entanto, todos os esfor-
ços não foram suficientes 
para adequar a produção 
à demanda do mercado. 
Com foco na melhoria de 
competitividade da fábrica 
frente ao cenário atual da 
indústria automobilística 
e as projeções para 2015 e 
2016, a Volkswagen bus-
cou alternativas junto ao 
Sindicato, realizando des-
de Abril um processo de 
negociação para a compo-
sição de uma proposta que 
permitisse a adequação 
necessária da estrutura de 
efetivo e custos da unida-
de, que hoje são os mais al-
tos da Volkswagen no Bra-
sil. A Empresa apresentou 
uma proposta balanceada, 
que contemplava a conti-
nuidade de formas de ade-
quação de efetivo através 
de Programas Voluntários 
com incentivo, entre ou-
tras medidas. Apesar de a 
proposta não ter sido apro-
vada, continua urgente a 
necessidade de adequação 
de efetivo e otimização 
de custos para melhorar 
as condições de compe-
titividade de Taubaté.”

Funcionários da
Volks entram
em greve na

fábrica de Taubaté

Nesta semana, Prefeito 
Municipal Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Chefe de Gabinete e Se-
cretário de Saúde José 
Marcio Araujo Guima-
rães e do Presidente da
 Câmara Adriano Santos, 
recebeu a visita do Secretá-
rio do Emprego e Relações 
do Trabalho do Estado de 
São Paulo (Sert) José Luiz 
Ribeiro, da Diretora do 
PAT Taubaté Cleusa dos 
Santos Miranda e do Dire-
tor Regional da SERT Car-
los Ávila, em seu gabinete.
No encontro, Vaqueli soli-
citou a vinda do Programa 
Estadual de Qualificações 
(PEQ) que é voltado, prio-
ritariamente, para quem 
está desempregado, tem 
entre 30 e 59 anos e não 
concluiu o ensino funda-
mental. Essa que é a faixa 
populacional que tem mais 
dificuldade em encontrar 
emprego. O PEQ benefi-
cia, de forma sintonizada, 

tanto o mercado de tra-
balho quanto as pessoas 
que procuram emprego. 
Os cursos foram definidos 
de acordo com os segmen-
tos com maior demanda 
e atendem cidadãos que 
estão no auge da capaci-
dade produtiva, têm gran-
des responsabilidades fa-
miliares e menos chance 
de voltarem para a escola.
O Secretário da SERT pro-
meteu a vinda da Frente de 
Trabalho para Tremembé, 
esse programa proporcio-
na qualificação profissio-
nal e renda para cidadãos 
que estão desempregados 
e em situação de alta vul-
nerabilidade social. Isso 
é feito por meio de ati-
vidades como limpeza, 
conservação e manuten-
ção de órgãos públicos 
estaduais e municipais. 
O bolsista da Frente de 
Trabalho permanece no 
programa por até nove 
meses, com jornada de 

atividades de até seis ho-
ras diárias, quatro dias por 
semana. No quinto dia, 
ele faz um curso de 
qualificação profissio-
nal ou alfabetização.
Outro benefício conquis-
tado foi a união do Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de 
Taubaté com Tremembé. 
O PAT têm por objetivo a 
busca de alternativas para 
a inserção dos trabalha-
dores no mercado de tra-
balho, propiciando infor-
mações e orientações ao 
trabalhador na procura por 
emprego e, aos emprega-
dores, na busca de recur-
sos humanos, promovendo 
o encontro de ambos de 
maneira ágil, minimizan-
do o custo social causado 
pelo desemprego. Concen-
tram os serviços presta-
dos pela Secretaria, sendo 
centros de referência das 
políticas públicas de ge-
ração de emprego e renda.

Tremembé terá Programas 
de Incentivo ao Emprego e 

Relações do Trabalho

A Junta do Serviço Militar 
079 de Paraibuna realizou 
na manhã desta quarta-
feira (12), a cerimônia de 
compromisso à Bandeira 
Nacional e a entrega do 
Certificado de Dispensa 
de Incorporação (CDI) 
para 169 jovens do muni-
cípio, nascidos em 1997 e 
àqueles que não se alista-
ram em anos anteriores. O 
evento aconteceu na sede 
do CAAMI e contou com 
a presença de autoridades 
civis e militares e fami-
liares dos jovens. A ceri-
mônia foi dirigida pelo 1º 
Tenente do Exército, Jorge 
Souza da Silva, delegado 
da 7ª Delegacia de Serviço 
Militar, com sede em São 

José dos Campos. O Cer-
tificado de Reservista ou 
o Certificado de Dispensa 
de Incorporação são docu-
mentos obrigatórios para 
homens que completam 18 
anos de idade. Para conse-
guir o certificado, o jovem 
deve comparecer em uma 
unidade de Junta Militar 
mais próxima de sua re-
sidência para fazer o alis-
tamento. Segundo Elaine 
Prado, secretária da Junta 
do Serviço Militar de Pa-
raibuna, o Certificado de 
Dispensa de Incorpora-
ção é um documento de 
grande importância. “Sem 
o documento o homem 
maior de 18 anos fica, por 
exemplo, impedido de vo-

tar ou receber prêmios da 
loteria, além de ter dificul-
dade para entrar em uma 
universidade pública e de 
conseguir emprego com 
carteira assinada”, explica. 
Mais informações na Jun-
ta do Serviço Militar 079 
de Paraibuna, no prédio 
da Prefeitura – piso tér-
reo ou pelo telefone: (12) 
3974-2080, ramal 227. 
Para se alistar é necessá-
rio apresentar: • Cópia da 
certidão de nascimento 
• Cópia da cartei-
ra de identidade
• Cópia do CPF
• Cópia do compro-
vante de residência
• Declaração escolar
• Uma foto 3x4 recente

Junta Militar de Paraibuna 
entrega Certificados de

Dispensa de Incorporação
a jovens do município


