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Maior programa de recupe-
ração asfáltica de Tremem-
bé, o asfalto novo iniciou 
mais uma fase nesta quar-
ta-feira (19/08) contem-
plando duas ruas no Bair-
ro Santa Lúcia, são elas: 
Rua Migotto Giovanni e 
Avenida Alzira de Siquei-
ra (Marginal da Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves).
Acompanhado de secre-
tários municipais, o pre-
feito Marcelo Vaqueli 
vistoriou os trabalhos. “O 
asfalto novo é um suces-
so e está alcançando seu 
objetivo, que é promover 
melhorias para motoris-
tas e pedestres, visando 
maior conforto, mobili-
dade e segurança”, expli-

cou o chefe do Executivo.
A iniciativa, que já con-
templou 35 ruas e avenidas 
em vários bairros, consiste 
em uma total revitalização 
nas vias mais danificadas 
do município e também 
no percurso dos ônibus.
Responsável pelo anda-
mento do projeto, o secre-
tário municipal de Obras 
Públicas e Serviços Ur-
banos, Mateus Otani, 
destacou o empenho da 
Prefeitura em ampliar as 
atividades e finalizá-las 
no menor prazo possível. 
“Nossas equipes traba-
lham em horários esca-
lonados a fim de gerar o 
menor transtorno possí-
vel. O asfalto de qualida-

de promoveu e promove-
rá ações em quase todos 
os bairros da cidade”, 
d i s s e .
O amplo investimento 
em obras viárias é mais 
um compromisso da ad-
ministração com a qua-
lidade dos serviços pú-
blicos de Tremembé. 
A Prefeitura já executou 
e mantém diversas me-
lhorias na Saúde, Obras, 
Educação e outros setores.
Confira abaixo as próxi-
mas ruas contempladas 
com asfalto de qualidade:
1 – Contorno da Pra-
ça Geraldo Cos-
ta (Início dia 20/08)
2 – Rua Antônio 
Lourenço Xavier

Asfalto de qualidade 
chega ao Bairro Santa 
Lúcia em Tremembé

Com o corte da fita do por-
tal em frente à igreja, co-
meça nesta quarta-feira em 
Taubaté um dos eventos cul-
turais mais tradicionais da 
Região Metropolitana do 
vale do Paraíba. É a 55ª 
Festa do Folclore da Rua 
Imaculada começa hoje, 
dia 19, e vai até o dia 23 
de agosto. Logo após a 
abertura, terá início o cor-
tejo dos Grupos Folcló-
ricos até o Palco Princi-
pal. Em seguida no palco 
acontece a Sessão Solene 
da Câmara Municipal. 
Neste ano, o evento tem 
como proposta ressaltar as 

raízes que deram origem 
a comemoração no bair-
ro, evidenciando em suas 
atrações o artesanato com 
as famosas Figureiras de 
Taubaté, que  vendem 
seus produtos em bar-
racas montadas na Rua 
Imaculada, a culinária e 
a música regional. Se-
rão cinco dias de shows, 
apresentações de grupos 
folclóricos e oficinas cul-
turais. A grande atração 
será o cantor Renato Tei-
xeira, o grande homena-
geado da festa, que fará no 
dia 23 um show no palco 
principal da festa .Tauba-

teano de nascimento, o 
cantor - que viveu 24 anos 
em Taubaté e na canção 
“Morro da Imaculada” - 
ajudou a eternizar a Rua 
da Imaculada como gran-
de referência do artesana-
to popular de São Paulo. 
Entre os atrações estão 
às atrações da Casa do 
Figureiro, que a partir 
do dia 15 oferece ofici-
nas de modelagem e ati-
vidades recreativas para 
crianças. A proposta é 
oferecer uma festa para a 
família, com segurança, 
policiamento e monito-
ramento do COI móvel.

Renato Teixeira é atração 
na Festa do Folclore da 
Imaculada em Taubaté

O Conselho Municipal de 
Cultura realizou, dia 11, 
reunião a respeito das no-
vas eleições para membros 
da sociedade civil, que 
está com inscrições aber-
tas até o dia 26 de agosto. 
Para participar, é neces-
sário preencher ficha no 
Departamento de Cul-
tura da Prefeitura. A pu-
blicação dos habilitados 
será dia 28 de agosto e a 
eleição, 3 de setembro, 
no Palacete 10 de Julho, 

das 18 às 19 horas. Tam-
bém durante a reunião foi 
apresentado o projeto do 
CEU das Artes, equipa-
mento do governo federal, 
encabeçado pelo Ministé-
rio da Cultura, que está sen-
do construído em Moreira 
César, com pista de skate, 
quadra coberta, sala de ci-
nema e teatro, biblioteca, 
Cras, salas para oficinas, 
entre outros. A gestão é 
tripartite (poder público, 
sociedade civil e terceiro 

setor) e, antes mesmo da 
inauguração da obra, os 
gestores estão realizando 
apresentações culturais 
e esportivas, envolven-
do a comunidade. Atual-
mente, está sendo reali-
zado o mapeamento do 
entorno, e a proposta do 
CEU é iniciar uma 
parceria com o Con-
selho Municipal de 
Cultura, visando movi-
mentar a questão cultu-
ral também no distrito.

Conselho de Cultura discute 
novas eleições da sociedade 
civil em Pindamonhangaba

Sessão da Câmara Mu-
nicipal da terça-feira, 18 
de agosto, foi acompa-
nhada do lado de fora por 
manifestação pacífica. A 
Justiça Estadual de São 
Paulo proferiu liminar na 
tarde desta terça-feira, 
18 de agosto, suspenden-
do os efeitos da chamada 
CPI da Saúde, promovida 
por vereadores de oposi-
ção da Câmara Municipal 
de Ubatuba. A ação foi 
impetrada pelos vereado-
res Adão Pereira, Pasto-
ra Daniele Alves Soares, 
Manuel Marques, Silvio 
Brandão e Eraldo Todão 
(Xibiu), que questionam o 
objeto da CPI, considerada 
muito ampla e sem foco, e 

sua constituição incorreta, 
que não respeitou a pro-
porcionalidade partidária. 
A medida cautelar do juiz 
de São Paulo suspende os 
efeitos da CPI de maneira 
liminar até se julgar o mé-
rito do que os vereadores 
interpuseram. A Câmara 
Municipal de Ubatuba tem 
15 dias para entrar com 
recurso contra a medida. 
Durante a 23ª sessão da 
Câmara de Ubatuba, na 
noite dessa terça, o prefei-
to Mauricio Moromizato 
respondeu a todas as ques-
tões apontadas pelo relató-
rio da CPI da Saúde e des-
tacou: “Deixem o prefeito 
trabalhar, meu objetivo é 
concluir o mandato, fazen-

do o melhor, cumprindo o 
plano de governo em con-
junto com os vereadores 
que estão comigo na base, 
mas também respeitando 
a oposição, desde que ela 
haja em prol da cidade”. 
O prefeito concluiu sua 
fala criticando a decisão 
da mesa da Câmara de 
manter a sessão fecha-
da à população. Após sua 
apresentação e, em pro-
testo contra essa decisão 
arbitrária, os cinco vere-
adores que entraram com 
a ação de suspensão se 
retiraram do plenário e se 
juntaram às centenas de 
pessoas que pacificamente 
acompanhavam a sessão 
do lado de fora do prédio.

Ubatuba: liminar suspende
a CPI da Saúde
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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

O Banco do Brasil (BB) 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (19) que vai liberar R$ 
3,1 bilhões para fornece-
dores de 26 empresas do 
setor automotivo até o fi-
nal deste ano. O anúncio 
vem um dia após a Caixa 
anunciar que também vai 
liberar R$ 5 bilhões para a 
cadeia produtiva do setor. 
Participaram da assinatu-
ra do termo diretores do 
Banco do Brasil e repre-
sentantes da Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automoto-
res (Anfavea), bem como 
diretores do Sindicato 
Nacional da Indústria de 
Componentes para Veícu-
los Automotores (Sindi-
peças) e da Federação Na-
cional das Distribuidoras 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Segundo o 
Banco do Brasil, com a 
assinatura do protocolo de 
intenções estão previstos 
recursos para dar apoio 

financeiro e comercial ao 
setor automotivo e de má-
quinas agrícolas, onde es-
tão envolvidos 26 empre-
sas-âncoras e fornecedores 
estratégicos dessa cadeia 
de produção. De acordo 
com o BB, a capitaliza-
ção dos fornecedores não 
é subsídio, mas um meca-
nismo vai aliviar a recor-
rência à linhas de crédito 
com juros elevados. Para 
as montadoras e os fabri-
cantes de autopeças, as 
condições permitem ne-
gociar prazos mais vanta-
josos. A ideia é manter o 
funcionamento da cadeia 
de insumos do setor no 
cenário econômico adver-
so, evitando a substituição 
das compras nacionais por 
fornecedores estrangeiros. 
Para o presidente da Anfa-
vea, Luiz Moan, a agilida-
de do processo de libera-
ção de recursos implicará 
redução de custos, que po-
derão ser canalizados para 

investimentos em produ-
ção, e, consequentemente, 
no impulso à economia.  
Embora tenha comemora-
do, o presidente do Sindi-
peças, Paulo Butori, con-
siderou a medida “tardia”.
Vale do Paraíba - A crise 
econômica afeta principal-
mente o setor automotivo, 
e na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba o im-
pacto é imediato, devido 
ao grande parque indus-
trial onde se destacam as 
montadoras instaladas 
em São José dos Cam-
pos, Taubaté e Jacareí. A 
Volkswagen de Taubaté 
colocou na rua cerca de 
100 funcionários na úl-
tima segunda-feira (17). 
Antes, no dia 8, a General 
Motors demitiu 798 ope-
rários, e depois de várias 
tentativas frustradas de 
negociação entre empresa 
e Sindicato, teve início a 
uma greve geral que en-
volve 5 mil trabalhadores.

Banco do Brasil vai liberar 
R$ 3,1 bilhões para setor 

automotivo

Proprietários de veículos 
com placas de final 5 e 6 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015, que custa 
R$ 72,25, até 31 de agos-
to,segunda-feira. Sem o 
licenciamento, os veículos 
serão considerados irregu-
lares a partir de 1º de se-
tembro, podendo ser apre-
endidos.     É importante 
salientar que não basta 
sópagar a taxa, é preciso 
portar o Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV). Quem 
optar pelo licenciamento 
presencial, pois a entrega 
do CRLV pelos Correios 
leva até sete dias úteis, 
pode fazer o serviço tanto 
nas unidades do Detran.
SP quanto nos postos Pou-
patempo. Os endereços 
podem ser consultados 
no portal www.detran.sp.
gov.br . De acordo com o 
Código de Trânsito Bra-

sileiro (CTB), válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente e o porte 
do CRLV é obrigatório. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção 
de sete pontos no prontu-
ário do condutor, além de 
apreensão e remoção do 
veículo. Passo a passo – 
A taxa de licenciamento 
para oexercício 2015 é de 
R$ 72,25 e pode ser paga 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora dopagamento, é 

preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atua-
lizado junto ao Detran.SP. 
Caso contrário, não será 
possível fazer a entrega e 
o cidadão terá de retirar o 
documento em uma unida-
de de atendimento. Quem 
preferir retirar o documen-
to presencialmente deve 
apresentar o comprovante 
de pagamento na unida-
de do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
deidentificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
O passo a passo comple-
to do serviço está dispo-
nível na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP.

Veículos com final de
placa 5 e 6 devem ser

licenciados até 31 de agosto

Um grupo de escoteiros 
de Pindamonhangaba rea-
lizarou uma ação de ajuda 
e salvamento a uma mu-
lher, piloto de parapente,  
no último sábado (15). 
De acordo com o chefe 
do grupo, Tenente Freitas, 
uma moça e seu namorado 
se preparavam para saltar 
do Pico dos Marins, quan-
do ela sentiu câimbras nas 
duas pernas. Prontamente, 
foram atendidas pelos es-
coteiros seniores (15 a 17 
anos) que pertencem ao 
Grupo Evangélico Levi, 
do distrito de Moreira 
César. “Como ela não ti-

nha condições de descer 
normalmente, os esco-
teiros a imobilizaram e 
transportaram a vítima até 
uma estrada onde havia 
um veículo aguardando. 
Houve momentos que teve 
de descer de cavalinho 
porque o local é muito 
incline, estreito, sem con-
dições da maca passar.”, 
disse Freitas. O grupo de 
Pindamonhangaba esta-
va em atividades no local 
um dos preferidos na re-
gião para a prática do es-
cotismo. Além do Grupo 
Levi, também estavam na 
região os grupos Itape-

va (Pindamonhangaba), 
SO Palmeira (Guaratin-
guetá) e Mikael (Campos 
do Jordão). O chefe do 
grupo, Dalmiro Freitas, 
aproveita para convidar os 
pais para que levem seus 
filhos para conhecer as 
atividades, cujo obje-
tivo maior é o desen-
volvimento de espírito 
de cidadania e caráter. 
O Grupo de Escoteiros 
Levi realiza seus encon-
tros na escola municipal 
Prof. Rubens Zami-
th, no Vale das Acácias, 
aos sábados no horário 
entre 14h45 e 17h00.

Piloto de parapente é
socorrida por escoteiros 

de Pinda no
Pico dos Marins

Motorista escapou com 
vida, mas teve várias 
fraturas e foi interna-
do em Caraguatatuba 
Na manhã desta quinta-
feira (20) um grave aci-
dente provocou a interdi-
ção de um trecho de serra 

na Rodovia dos Tamoios 
(SP-099). O condutor de 
um caminhão com carga 
de cilindros de gás perdeu 
o controle do veículo que 
acabou caindo em uma ri-
banceira de cerca de 150 
metros. O acidente ocorreu 

próximo das 09h, segundo 
informação da Polícia Ro-
doviária Estadual (PRE). 
O motorista escapou 
com vida, mas sofreu vá-
rias fraturas e foi con-
duzido ao hospital de 
C a r a g u a t a t u b a .

Caminhão de gás incendeia após 
cair em ribanceira na Tamoios
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O Vila Verde recebeu, no 
sábado, o Pinda em Cena, 
com a apresentação dos 
seguintes artistas da ci-
dade: Aprendizes da Cor-
poração Musical Euterpe, 
Cia de Ballet Julia Pyles, 
Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga, gra-
fite com Alligton ‘Bata-
ta’, modelagem em argila 
com Felipe Callipo, artis-
tas plásticas Odila Silva e 
Erancleide Basiglio, Cia 
Lago dos Cisnes, Capo-
eira Vida com samba de 

roda e maculelê, ConAtus 
Studio de Dança, Cia Go-
rette Von Gal com dança 
de salão, Projeto Saindo 
das Ruas, bibliotecas mu-
nicipais com a doação de 
livros e desenhos para co-
lorir, estréia do espetáculo 
‘O Pastelão e a Tor-
ta’, com a Cia Peralta 
(Rafael Gomes de An-
drade, Tiago Souza, 
Aline Carter e Mauro 
Morais) e a apresenta-
ção, por meio do ProAc, 
do grupo de Congada Fi-

lhos de N´Zambi, de São 
José dos Campos. A pre-
sidente da Associação de 
Moradores, Sonia Mora-
es, estava entusiasmada.
 “Achei o projeto um es-
petáculo, estou muito ani-
mada com todas as apre-
sentações, o trabalho é 
maravilhoso. Agradeço a 
Prefeitura e ao Departa-
mento de Cultura pela ini-
ciativa. Espero que volte 
mais vezes ao bairro para 
que toda a comunidade 
possa participar”, avaliou.   

Pinda em Cena leva 
arte para Vila Verde

O grupo Ser Educacional 
vai realizar um curso on-
line e gratuito para ajudar 
os estudantes a se prepa-
rar para a prova do ENEM 
2015, que acontecerá nos 
dias 24 e 25 de outubro. A 
capacitação acontece entre 
os dias 07 de setembro a 30 
de outubro de 2015, data 
que ocorrerá a correção 
dos gabaritos e dicas para 
os alunos. Serão concedi-
das 2.500 bolsas para as 
escolas parceiras do grupo 
Ser Educacional com con-
trato previamente firmado 

Evento gratuito teve apoio 
de entidades empresariais 
e marcou o lançamen-
to de um pacote de ações 
para auxiliar empresários 
a enfrentarem a crise eco-
nômica. O Sebrae-SP pro-
moveu hoje (19/8) em São 
José dos Campos o semi-
nário “Gestão em Tempos 
de Crise”, que reuniu 500 
empresários no Teatro do 
Sesi. A iniciativa faz parte 
de um pacote de ações do 
Sebrae-SP para apoiar os 
pequenos negócios da Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te, que inclui atividades 
em toda a região (confira 
próximos eventos abaixo).
O evento gratuito foi uma 
oportunidade para os em-
preendedores receberem 
orientações pontuais para 
aprimorar a gestão de seus 
negócios, focando em te-
mas como relacionamen-
to com o cliente, marke-
ting e controle financeiro.
Para o diretor técnico do 
Sebrae-SP, Ivan Hussni, 
é importante que os em-
presários invistam em 
planejamento e inovação 
durante esta fase de di-
minuição no consumo.
“É preciso diminuir custos, 
capacitar a equipe e fazer a 
gestão fina do negócio. O 
momento de retração da 
economia vai passar, mas 
é necessário administrar a 
situação com criatividade, 
antecipando as necessida-
des do cliente, planejando 
as finanças e marketing, 
inovando nos canais de 
comunicação”, afirmou. 
Segundo o gerente regio-
nal do Sebrae-SP em São 
José dos Campos, Rodrigo 
Matos do Carmo, o evento 
é apenas o marco de uma 
ofensiva para apoiar os pe-
quenos negócios. “O resul-
tado foi muito bom, com a 
presença de empresários 
de todos os setores, e re-
presentou o lançamento de 
um pacote de ações do Se-
brae-SP contra a crise, que 
envolve cursos de gestão, 
cartilhas, cursos EAD e in-
tervenções no varejo, por 
meio de assessorias tecno-
lógicas. Vamos percorrer o 
Vale e Litoral Norte com 
essas soluções de gestão, 
acesso a mercado e tecno-
logia, mostrando o que o 
empresário pode fazer da 

e mais 2.500 bolsas para 
estudantes de outras esco-
las. Para concorrer a uma 
vaga, o aluno interessado 
deverá realizar uma prova 
online, com 40 questões 
de conteúdos aleatórios 
e das quatro áreas de co-
nhecimento cobradas na 
prova do Enem (Ciências 
da Natureza e suas Tecno-
logias, Matemática e suas 
Tecnologias, Linguagens 
e Códigos e suas Tecno-
logias, Ciências Humanas 
e suas Tecnologias).  As 
inscrições para a seleção 

porta para dentro da sua 
empresa, já que não pode-
mos controlar as variáveis 
econômicas”, comentou. 
Felipe Cury, presidente da 
ACI (Associação Comer-
cial e Industrial) de São 
José dos Campos – uma 
das entidades da região 
que apoiaram o evento -, 
também saiu otimista do 
seminário. “Não podemos 
sentar na beira da estra-
da e chorar a crise derra-
mada. Temos que reagir 
e uma das formas é essa: 
criar ideias, dar asas à 
imaginação e partir para a 
ação. O Sebrae-SP oferece 
uma série de ferramentas, 
vamos aproveitar”. Inova-
ção e capacitação Os em-
presários que participaram 
do seminário elogiaram 
a iniciativa e pretendem 
colocar em prática as di-
cas passadas pelos espe-
cialistas. Para Fernanda 
Castro, da Way Idiomas, 
a capacitação constante é 
uma saída para driblar a 
retração da economia. “A 
partir do momento que 
temos apoio de entidades 
como o Sebrae, que inves-
tem na melhoria da gestão, 
as coisas caminham mais 
fáceis. Precisamos buscar 
soluções e inovar. Ouvi 
muitas coisas interessan-
tes, principalmente sobre 
fidelização de clientes e 
pós-venda”, disse a em-
presária, que tem unidades 
em Taubaté e Caçapava. O 
proprietário do Hotel Pou-
sada Vivendas do Sol de 
Caraguatatuba, Rodrigo 
Tavano, também ressaltou 
a importância de debates 
com os realizados duran-
te o seminário. “Foi um 
encontro excelente, com 
casa cheia, mostrando que 
os empresários estão bus-
cando alternativas. Rece-
bemos dicas surpreenden-
tes, que motivam a mudar 
a situação do negócio. É 
possível crescer mesmo 
durante a crise, trabalhan-
do bastante e investindo 
em marketing, nas redes 
sociais”, afirmou. O even-
to contou com a palestra 
“Como Vender em Tem-
pos de Crise”, do consultor 
Erik Penna, depoimentos 
de empresários da região 
- que mostraram boas prá-
ticas e ações para supe-
rar momentos difíceis – e 

são gratuitas e devem ser 
realizadas através do site 
do Ser Educacional. No 
site também é possível 
acessar o regulamento do 
projeto. Segue abaixo o 
Cronograma da Seleção:
Data de Inscrição 
será até: 28/08/2015;
Data da prova preparató-
ria: 29, 30 e 31/08/2015;
Resultado da Sele-
ção: 03 e 04/09/2015;
Início das Aulas on-
line: 07/09/2015;
Término do cur-
so: 30/10/2015.

apresentação do portfólio 
de produtos do Sebrae-SP, 
como o Sebrae Inova, pro-
grama que reúne cerca de 
600 soluções técnicas e 
de gestão para tornar as 
MPEs mais competitivas 
e eficientes. Também fo-
ram demonstradas ações 
do movimento Compre do 
Pequeno Negócio (www.
compredopequeno.com.
br) - lançado neste mês 
pelo Sebrae - e a progra-
mação de palestras, cursos, 
oficinas e consultorias do 
Escritório Regional do Se-
brae-SP. Os participantes 
do seminário receberam as 
cartilhas “Alavanque sua 
Empresa em Tempos de 
Turbulência” e “10 Dicas 
para Enfrentar a Crise”. O 
evento teve apoio da Fa-
cesp RA-6 - que reúne 25 
associações da região e or-
ganizou missões empresa-
riais para o evento -, Ciesp 
(Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Sesi 
(Serviço Social da Indús-
tria), Prefeitura de São 
José dos Campos, Em-
pretecos do Vale, Assecon 
(Associação das Empresas 
Contábeis de São José dos 
Campos), Parque Tecno-
lógico, Cecompi (Centro 
para Competitividade e 
Inovação do Cone Leste 
Paulista), Assecre (Asso-
ciação dos Empresários do 
Chácaras Reunidas) e Ge-
desp (Grupo de Estudos 
do Desenvolvimento Eco-
nômico Social e Político). 
Agenda Seminário “Ges-
tão em Tempos de Crise” 
Amanhã (20/8) – Ubatuba 
Dia 16/9 – Caraguatatu-
ba Seminário “Marketing 
em Tempos de Crise”
Dia 9/9 – Taubaté
Dia 1/10 - São 
José dos Campos
Dia 25/11 – Jacareí
Seminário “Gestão de Pes-
soas em Tempos de Crise” 
Dia 15/10 – São José dos 
Campos Dia 27/10 – Jacareí
Dia 28/10 – Taubaté
Seminário “Finanças 
em Tempos de Crise”
Dia 16/9 – Jacareí
Dia 7/10 - São 
José dos Campos
Dia 17/11 – Taubaté
Eventos gratuitos, com 
vagas limitadas. Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones (12) 3922-
2977 e 0800-570-0800

Estudantes poderão fazer
curso online e gratuito

preparatório para o ENEM

Seminário do Sebrae-SP reúne 
500 empresários do

 Vale do Paraíba e Litoral Norte 
em São José dos Campos

O Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté (Mis-
tau) exibe nas sextas-
feiras, 21 e 28, o filme 
“Mamonas pra Sempre”, 
às 14h. A entrada é gra-
tuita e não é necessário 
se inscrever. Dirigido por 
Cláudio Kahns, o filme 
conta a história dos mú-
sicos Dinho, Júlio Rasec, 
Bento Hinoto, Sérgio Re-
oli e Samuel Reoli, que 
atingiram fama nacional 
no grupo Mamonas As-
sassinas. Uma trajetória 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, oficializa a 
implantação do CREAS 
– Centro de Referência 
Especializado de Assistên-
cia Social Débora Martins 
Bonafé dos Santos, no pró-
ximo dia 26 (quarta-feira), 
às 10h, no piso superior 
do Terminal Rodoviário 
Urbano. Após sua implan-
tação, o CREAS passará a 
atender de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. O 

de sucesso, que acabou 
por causa de um trágico 
acidente aéreo ocorrido 
em 2 de março de 1996. 
O filme é baseado em 
materiais gravados pe-
los próprios músicos: 
a saída do anonimato, a 
fama e o acidente aéreo. 
A banda, que nasceu sob 
o nome de Utopia, gra-
vou somente um álbum, 
fez cerca de 300 shows e 
vendeu mais de 3 milhões 
de cópias. O evento é do 
Programa “Pontos MIS”, 

objetivo é ofertar servi-
ços especializados e con-
tinuados para as famílias 
e indivíduos em situação 
de ameaça ou violação de 
direitos, tais como: vio-
lência física, psicológica 
e sexual, tráfico de pesso-
as, cumprimento de medi-
das socioassistenciais em 
meio aberto, etc. O Centro 
será um espaço de acolhi-
da e escuta qualificada que 
mediará o acesso a direitos 
socioassistenciais, facili-
tando a articulação com a 

realizado pelo Governo 
do Estado. O programa de 
circulação e difusão au-
diovisual tem atividades 
mensais e visa promover 
a formação do público e 
a circulação de obras do 
cinema, estabelecendo 
parcerias para criar pon-
tos de difusão audiovisual 
espalhados pelo Estado. 
O Mistau fica na Avenida 
Tomé Portes Del Rey, 761 
- Jardim Ana Emília. Mais 
informações através do 
telefone: (12) 3631-3955.

rede de serviços de órgão 
de defesa de direitos e das 
demais políticas públicas 
e se propõe a fortalecer 
vínculos familiares e co-
munitários. SERVIÇO: 
Implantação CREAS - 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social Data: 26/08/2015: 
quarta-feira Hora: 10h Lo-
cal: Piso Superior do Ter-
minal Rodoviário Urbano 
(Rodoviária Velha) Ende-
reço: Parque Dr. Barbosa 
de Oliveira, s/nº - Centro.

Mistau recebe filme “Mamonas 
pra Sempre” em Taubaté

Prefeitura de Taubaté anuncia 
implantação do CREAS

A Secretária de Educação 
de Taubaté, Edna Cha-
mon, recebeu em nome da 
Prefeitura, uma comenda 
que a classifica entre as 
30 melhores gestoras do 
Sudeste do Brasil. A pre-
miação ocorreu na Costa 
do Sauípe (BA), durante o 
2º Congresso Nacional de 
Gestores, que aconteceu 
entre os dias 16 e 19 de 
agosto. Nos anos anterio-

res, a professora recebeu 
por duas ocasiões conse-
cutivas o Prêmio Gestor 
Nota 10 que a apontou 
como uma das 50 me-
lhores gestoras do país 
na aplicação de verbas 
públicas e ações realiza-
das através de projetos 
educacionais. A pesqui-
sa leva em consideração 
critérios como: projetos 
de implantação pedagó-

gica e regimento escolar, 
obras municipais na área 
de educação, análise dos 
recursos, avaliação da ges-
tão democrática do ensino 
público, análise da atua-
ção na definição da políti-
ca municipal da educação, 
análise do gerenciamento 
dos serviços educacionais 
e análise da participação 
da sociedade na gestão da 
educação no município.

Secretária de Educação de Taubaté 
recebe prêmio no Congresso

Nacional de Gestores
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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


