
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  22-23-24 DE AGOSTO DE 2015  EDIÇÃO 1531 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

O Santuário Nacional 
de Aparecida divulgou a 
programação oficial da 
Novena e Festa da Pa-
droeira 2015, que além 
das celebrações, também 
terá procissões e shows.
A novena em preparação 
à festa começa no dia 3 
de outubro e acontece em 
dois horários, às 15h e às 
19h. O tema geral des-
te ano é “Com Maria, em 
Jesus, chegamos à gló-
ria!”. A inspiração para a 
escolha faz parte da pre-
paração para o Jubileu de 
2017.  Cerca de 15 mil 
fieis costumam participar 
diariamente das novenas.
“Já nos preparando para 
o grande Jubileu de 2017, 
comemorativo dos 300 
anos do Encontro da Ima-
gem da Mãe Aparecida no 
Rio Paraíba, meditávamos 
os mistérios gozosos do 
terço na Novena de 2012. 
Em 2013, os luminosos 
e em 2014 os dolorosos. 
Neste ano, queremos de-
dicar-nos aos mistérios 
gloriosos: “Com Maria, 
em Jesus, chegamos à 
glória!”. Com Ela, me-
ditamos a Ressurreição, 
que é o desembarque na 
vida que já não cabe neste 

estreito mundo terreno”, 
explica o reitor do Santu-
ário, padre João Batista.
Página especial
Todos os detalhes da fes-
ta serão divulgados no site 
www.a12.com/padroeira. 
Os fieis poderão encon-
trar também o histórico da 
festa, que traz um álbum 
com todos os cartazes das 
antigas edições da Fes-
ta. O site conta também 
com espaço multimídia,
onde são publicados 
diariamente as fotos 
e vídeos da Novena. 
Para os que vêm até o San-
tuário e querem participar 
das ofertas durante as cele-
brações, a categoria ‘Gesto 
Concreto’ traz instruções 
sobre o que doar neste mo-
mento de solidariedade.
O internauta ainda tem à 
sua disposição um espa-
ço para downloads, onde 
podem acessar gratuita-
mente o livro da Novena 
(atualizado diariamente) e 
baixar o wallpaper com a 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida para colocá-lo 
na tela do computador.
Confira a programação:
De 3 a 11 de outubro
Novena da Tar-
de - 15h às 16h15

Novena Solene da 
Noite - 19h às 20h30
(Transmissão pela TV 
Aparecida, Radio Apa-
recida e A12.com)
Programação para 
o dia 12 de outubro
0h às 4h30 - Vigília Mariana
5h - Missa
7h - Missa das crian-
ças (TV Aparecida, TV 
Cultura, RA e A12.com)
9h - Missa sole-
ne (TV Aparecida, 
RA, RCR e A12.com)
12h15 - Momento Mariano
13h - Missa
15h - Consagração So-
lene (TV Aparecida, 
RA, RCR e A12.com)
16h - Missa
18h - Procissão Solene - 
Matriz Basílica X Santuá-
rio Nacional (TV Apareci-
da, RA, RCR e A12.com)
19h - Missa de Encerra-
mento (TV Aparecida, 
RA, RCR e A12.com)
Encerramento - Show 
Pirotécnico (Tribu-
na Papa Bento XVI)
Outras ativida-
des programadas
3 de outubro, às 21h - 
Tributo a Nossa Senho-
ra Aparecida/ Tribuna 
Dom Aloísio Lorscheider
4 de outubro , às 21h 
- Aparecida Sertaneja 
Especial com pe. Ales-
sandro Campos/ Tribuna 
Dom Aloísio Lorscheider
6 de outubro, às 
16h30 - Charretaço
7 de outubro, às 
16h30 - Carreata
10 de outubro, às 21h - 
Show com padre Regi-
naldo Manzotti / Tribuna 
Dom Aloísio Lorscheider
11 de outubro, às 20h30 
- Procissão Memória

Santuário Nacional divulga 
programação para a Festa 

da Padroeira 2015

Dando seguimento ao pro-
grama “Cinturão de Asfal-
to” que vem sendo execu-
tado desde o início deste 
ano, a prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, está renovando 
totalmente o asfalto das 
ruas do Centro Histórico 
da cidade, mais precisa-
mente ao entorno da Praça 
Geraldo Costa. As ruas São 
Francisco, 7 de Setembro 
e Nossa Senhora da Glória 
nos trechos que cercam a 
praça central estão sendo 
revitalizados e apresen-
tarão novíssima capa as-
fáltica, garantindo melhor 
trafegabilidade e mobi-
lidade à população. Nas 
referidas vias serão depo-
sitados aproximadamente 
3.300 m² de asfalto novo.
Além da revitalização 
asfáltica, outras duas 

obras de grande por-
te estão sendo construí-
das no Centro Histórico 
de Tremembé, são elas:
Construção do Centro 
de Eventos – que tem 
um investimento de R$ 
2.455.120,06 milhões que 
é um projeto que inclui um 
equipamento estrutura-
do com o que há de mais 
moderno em arquitetura e 
tecnologia, de médio porte 
em relação aos padrões in-
ternacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-
sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
– Área construída de 
2.115,91 m² (2 pavimentos)
– Palco com auditório 
com 302 lugares entre co-
muns, obesos, mobilida-
de reduzida e cadeirantes
– Biblioteca nos 
dois pavimentos
– Elevador para cadeirantes

– Espaço para ofici-
nas de arte e música
– Amplo espaço para 
desenvolvimento de 
feiras e convenções
Ampliação do Pronto 
Atendimento – Com in-
vestimento que ultrapas-
sa R$ 1 milhão, o novo 
espaço terá seu número 
de leitos triplicados  pas-
sando de 07 para 21 e terá 
um Centro de Diagnóstico 
que oferecerá várias espe-
cialidades médicas como: 
eletrocardiograma, ultras-
sonografia, fisioterapia, 
oftalmologia, endoscopia 
digestiva, sala de recupe-
ração, banheiros adapta-
dos, sala de espera clima-
tizada e ambientada, maior 
número de vagas para es-
tacionamento. Serão salas 
projetadas para acolher 
com dignidade os pa-
cientes e seus familiares.

Prefeitura de Tremembé 
realiza revitalização 
asfáltica no Centro 

Histórico

Alunos do Colégio Jar-
dim das Nações apre-
sentaram na quinta-feira, 
um projeto para utilização 
do orçamento e verba de 
contingência ao prefeito 
José Bernardo Ortiz Junior 
na Prefeitura de Taubaté. 
Os jovens são orientados 
pelo professor e verea-
dor, Jeferson Campos.
Todos os anos, os estu-
dantes do Ensino Médio 

(1º e 2º) do colégio criam 
um projeto visando apli-
cação dos recursos em 
determinadas áreas da 
administração pública e 
também buscando resol-
ver problemas pontuais 
como reformas de centros 
esportivos e iluminação 
de praças, por exemplo. 
O projeto funciona como 
TCC (Trabalho de Con-
clusão de Curso), ne-

cessário para colação de 
grau nas universidades, 
que são apresentados ao 
final de cada ano letivo.
Na oportunidade, os jo-
vens mostraram suges-
tões nas áreas de esporte, 
segurança, educação, in-
clusão social, entre ou-
tras. Eles ainda ouviram 
alguns exemplos do pre-
feito, de como é a vida de 
um administrador público.

Alunos de colégio 
particular apresentam 
projetos ao Prefeito

de Taubaté
As inscrições vão até o 
dia 9 de setembro e po-
dem ser feitas pela internet
Candidatos ao vestibu-
lar da Fuvest podem se 
inscrever a partir do dia 
21 ,para as provas que, 
pela primeira vez, uti-
lizam o Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu),
com as notas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). As inscri-
ções vão até o dia 9 de 
setembro e podem ser 
feitas no site da Fuvest.

Pelo Sisu, 1.489 vagas do 
total de 11.057. Para se 
inscrever, os vestibulan-
dos terão que informar, no 
site, o número do CPF e 
pagar a taxa de inscrição 
de R$ 145 em qualquer 
agência bancária, por meio 
do boleto emitido no final 
do processo de inscrição.
No caso de estudantes 
com deficiência, a ins-
crição também poderá 
ser feita pela internet. O 
candidato devem enviar a 
documentação solicitada 

pelos Correios até o dia 
11 de setembro. O can-
didato receberá, até 23 
de novembro, um e-mail 
com as condições espe-
ciais que serão oferecidas.
Das 1.489 vagas destina-
das ao Sisu, 413 vagas são 
de ciências exatas e tecno-
logia, 348 na área ciências 
biológicas e 728 em huma-
nidades. Das 42 unidades 
de ensino e pesquisa da 
Universidade de São Pau-
lo (USP), 35 disponibili-
zaram vagas para o Sisu.

Vestibular Fuvest aceita 
nota do Enem nas inscrições 
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(Ao lado do campo de futebol).
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
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MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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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

A Prefeitura de Taubaté 
firmou convênio com a 
Empresa de Pesquisa, Tec-
nologia e Serviços da UNI-
TAU (EPTS), responsável 
administrativa e financeira 
dos cursos de graduação 
à distância, pós-gradua-
ção presencial e cursos 
de extensão da Universi-
dade, no qual oferecerá 
aos servidores municipais 
da Prefeitura de Taubaté, 
bolsa de 25% nas mensa-
lidades dos cursos de gra-
duação à distância (EAD), 
desde que descontados 
em folha de pagamento.
Os cursos de graduação a 
distância são ideais para 
aqueles que precisam con-
ciliar emprego, família e 

educação em seu dia a dia, 
mas que não dispen-
sam a qualidade de ensi-
no por um menor valor.
Maria Silva-
na da Silva Martins,
ex-aluna do curso de 
Processos Gerenciais, 
diz que se surpreendeu 
com o estilo do curso.
“Achei que é bem pu-
xado para o que eu es-
perava de um curso de 
EAD e os professores 
também são muitos capa-
citados”, conta a aluna.
Vale lembrar que o diploma 
de graduação a distância 
tem a mesma validade que 
o da graduação presencial.
Atualmente a UNITAU 
oferece 27 cursos de gra-

duação à distância nas 
áreas de Licenciaturas e 
Superiores em Tecnologia, 
em processos seletivos 
realizados mensalmente.
Veja as datas do próxi-
mo Processo Seletivo:
Inscrições: no local
Prova: 21 de agosto às 
19h e 22 de agosto às 09h
Taxa de inscrição: R$ 25,00 
(primeira licenciatura e 
superior em tecnologia)
R$15,00 (segun-
da licenciatura)
Polos: Taubaté, São José 
dos Campos e Ubatuba
Inscreva-se em: 
w w w . u n i t a u . b r
Mais informações: (12) 
3629-2992 ou  comer-
c i a l 2 @ e p t s . c o m . b r .

Prefeitura de Taubaté 
firma convênio com EPTS 
UNITAU para servidores 

municipais

Um acontecimento como 
os moradores de Cara-
guatatuba e região nunca 
viram: ao longo de três 
dias, entre 25 e 27 de se-
tembro, no Teatro Mario 
Covas, será realizada a 
primeira edição da Mostra 
Final de Dança. Os ho-
rários das atrações serão 
divulgados em breve. O 
evento, uma parceria entre 
o Projeto de Qualificação 
em Dança, da Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
gerenciada pela Poiesis, 
e o Governo Municipal, 
por meio da Fundacc – 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba, 
terá espetáculos de dança, 
apresentações de proces-
sos de cenas e workshops, 
entre outras atividades.
O renomado bailarino 
Ismael Ivo, que atual-
mente vive em Viena,
na Áustria, é o curador 
artístico do projeto e es-
tará na cidade para acom-
panhar a mostra. A ini-
ciativa pretende ser um 
espaço de avaliação do 
desenvolvimento dos gru-
pos a partir de seus pro-
jetos iniciais e de difusão 
dos trabalhos dos baila-
rinos com a população. 
O projeto tem como ob-
jetivo fornecer um espaço 
de comunicação e visibili-
dade às diversas manifes-
tações existentes no uni-
verso da dança em todo o 
estado. Com uma filosofia 

de descentralização, o di-
álogo se estabelece e ofe-
rece atividades formativas 
no setor da dança, dando 
prioridade as realidades 
artísticas que se desenvol-
vem fora dos centros cul-
turais das grandes cidades.
Iniciado em 2014, a ação é 
uma política pública vol-
tada para interiorização e 
descentralização de ações 
culturais, que visa con-
tribuir para o aperfeiçoa-
mento artístico dos grupos, 
companhias e coletivos, 
incentivando o diálogo 
com a comunidade da qual 
faz parte. É uma possibi-
lidade para o aprofunda-
mento prático, técnico e 
teórico de suas criações 
em dança por meio de 
ações de orientação artís-
tica, workshops, palestras 
e intercâmbios culturais.
As propostas ar-
tísticas de grupos, 
companhias e coletivos 
já existentes serão valori-
zadas; grupos provenien-
tes de qualquer lingua-
gem da dança (clássica, 
moderna, pós-moderna,
contemporânea, dança-
teatro, danças popula-
res, danças de rua, jazz, 
sapateado, improvisa-
ção, etc.) são bem-vin-
dos a se candidatar para 
a seleção de participação.
O projeto se propõe a con-
tatar e sugerir parcerias 
aos artistas selecionados 
criando conexões com Ins-

tituições Governamentais 
ou privadas inserindo-se 
nos eventos e atividades 
programadas neste setor. 
Os artistas orientadores 
selecionados estão propos-
tos dentro de um consenso 
artístico de valorizar o tra-
balho de cada grupo, ob-
servar o trabalho que está 
sendo efetuado e trazer ou-
tros pontos de referência. 
Tudo isto num processo de 
compartilhar ideias, apon-
tando novas possibilidades 
de caminhos como fon-
te de novas inspirações.
Neste sentido, a pa-
lavra usada qualificar 
significa entrar num 
processo de ampliar 
perspectivas artísticas.
Atualmente, o projeto Qua-
lificação em Dança atende 
em Caraguatatuba o Cor-
po de Baile; o Grupo Up, 
de Catanduva; Cia Rogé-
ria Zago, de Piracicaba; 
Cia. Dança Rit’s, de Ta-
tuí; Balé de Rio Preto, de 
São José do Rio Preto; Em 
Movimento, de Birigui; 
Cia. Mudança e Dança 
InPrudente, de Presiden-
te Prudente; e Cia. Dança 
Vida, de Ribeirão Preto.
Sobre Ismael Ivo
Paulistano de Vila Pruden-
te, Ismael estudou dança 
e interpretação no Bra-
sil, onde se apresentava 
como solista. Em 1983,
a convite de Alvin Ailey, 
seguiu para Nova York. 
De 1985 a 1996 viveu em 
Berlim trabalhando com 
Johann Kresnik, coreógra-
fo da German Dance The-
atre e com Ushiu Amagat-
su, diretor e coreógrafo do 
grupo Sankai Juku.  Em 
1984 Ismael Ivo fundou 
o ImPulsTanz – Festival 
Internacional de Dança de 
Viena em conjunto a Karl 
Regensburger, nesse mo-
mento o maior festival de 
dança da Europa, do qual 
continua como represen-
tante e diretor artístico.

Caraguatatuba vira 
cidade da dança 

em setembro

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
anunciou que a partir dessa 
semana está suspensa a co-
mercialização de 73 planos 
de saúde de 15 operadoras. 
A agência informou 
que a decisão envolve-
as empresas que tive-
ram muitas reclama-
ções dos beneficiários.
A lista com os planos 
suspensos está disponí-
vel no site da agência.

De acordo com a deter-
minação da ANS é uma 
medida decorrente do 
14º ciclo do Programa de 
Monitoramento da Ga-
rantia de Atendimento, 
que avalia as reclama-
ções de consumidores,
dentre elas, as que se rela-
cionam com  descumpri-
mento dos prazos máximos 
de atendimento e negativas 
indevidas de cobertura.
Nesta etapa, das 15 ope-

radoras de planos com 
venda suspensa, 11 cons-
tavam na lista de suspen-
são do período anterior. 
Além de interromper a 
venda, as operadoras que 
negaram indevidamen-
te cobertura podem re-
ceber multa que varia de 
R$ 80 mil a R$ 100 mil.
A empresa só se livra-
rá da punição se provar 
que melhorou o atendi-
mento aos clientes. Des-
sa forma, 52 planos de 
saúde que tiveram a co-
mercialização suspensa 
em ciclos passados po-
dem voltar a ser vendidos, 
pois conseguiram me-
lhorar o atendimento.
Desde o início do monito-
ramento, 1.140 planos de 
155 operadoras já tiveram 
as vendas suspensas e 976 
planos voltaram ao mer-
cado após comprovarem 
melhorias no atendimento.

ANS suspende a partir 
de hoje a venda de 
73 planos de saúde

Em Paraibuna, o Time 
do Emprego comunica 
que estão abertas vagas 
para formação de uma 
turma. Segundo os coor-
denadores do programa, 
são 30 oportunida-
des para maiores de 16 
anos, que estão em bus-
ca de uma oportunidade.
As aulas tem início previsto 
para 16 de setembro, quar-
ta-feira, das 14h às 17h, e 
serão ministradas no mes-

mo local das inscrições. 
As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 31 de 
agosto, de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h, na Dire-
toria do Bem Estar Social, 
localizada na Rua Major 
João Elias Calazans, 365, 
no Centro de Paraibuna.
O Time do Emprego é 
programa estadual coor-
denado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT). “O 

diferencial do Time do 
Emprego é a ajuda mú-
tua existente entre os 
participantes, a troca de 
experiência e a procura 
conjunta por umaoportu-
nidade” destaca o secretá-
rio de Estado do Emprego 
em José Luiz Ribeiro..
O programa foi criado 
em 2001, e desde então, 
mais de 35 mil pessoas 
passaram pelo progra-
ma em todo o Estado. 

Time do Emprego 
abre inscrições para 

30 vagas em Paraibuna
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A CCR NovaDutra, 
concessionária que ad-
ministra a Via Dutra, 
prossegue com  obras de 
remodelação de trevo de 
acesso a Jacareí, no Alto 
Vale. As obras estão a ple-
no vapor no km 162 da 
via Dutra, no sentido São 
Paulo, na altura do bair-
ro Rio Abaixo. Os traba-
lhos contam com inves-
timento de 19,8 milhões 
e têm previsão de térmi-
no em janeiro de 2016.
Segundo a concessioná-
ria, a modernização do 
dispositivo de acesso tem 

como objetivo proporcio-
nar mais segurança e flui-
dez ao tráfego no trecho, 
tanto para os motoristas 
que desejam acessar a ro-
dovia, como para quem 
deseja acessar a cidade.
No momento, o local 
recebe serviços de ter-
raplanagem e de pa-
vimentação no local. 
O novo trevo contará com 
uma rotatória e mais es-
paço para a acomodação 
dos veículos, facilitando, 
principalmente, o aces-
so de ônibus e caminhões 
ao município de Jacareí. 

No local, trabalham cerca 
de 30 profissionais e vale 
lembrar que no momen-
to, não há interferências 
no tráfego da rodovia.
Informações da estrada 
- Para saber das condi-
ções de tráfego, os moto-
ristas podem ligar para o 
Disque CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

NovaDutra moderniza 
trevo de acesso no Rio 

Abaixo em Jacareí

Até 31 de agosto aconte-
cem os testes de operação 
do sistema rotativo de es-
tacionamento área azul em 
Taubaté. Neste período a 
Praça Monsenhor Silva 
Barros irá operar em ca-
ráter experimental. A via 
contará com monitores 
da empresa para dar as 
orientações e os parquí-
metros já estarão instala-
dos. Nesta fase os moto-
ristas poderão estacionar 
nas áreas de testes e usar 
o equipamento, sem a ne-
cessidade de pagamento. 
O sistema começa a valer 
a partir do dia 1 de setem-
bro nas principais vias 
da região central e cen-
tro expandido que serão 
beneficiadas pelas 2100 
vagas rotativas, sendo 
1800 para carros e 300 
para motos. Veículos que 
fazem carga e descarga 
terão que se cadastrar e 
haverá sinalização especí-
fica para realizar este ser-
viço nas áreas de parada 
rotativa.  Outra novidade 
são as vagas exclusivas 
de motos, com bolsões 
espalhados pelas princi-
pais regiões de concen-
tração dos motociclistas.
O valor do estacionamen-
to será de R$ 1,50 a hora 
para veículos e R$ 0,80 a 
hora para motos. A com-
pra pode ser fracionada, 
sendo o tempo mínimo de 
pagamento de 20 minutos 
e no máximo de 2 horas de 
permanência.  A área azul 
no município vai funcio-
nar de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados, das 8h às 13h.
Para pagamento serão ins-
talados 69 modernos par-
químetros que recebem 
em moedas ou utilizando 
o cartão eletrônico de cré-
ditos pré-pagos. O cartão é 
recarregável e pode ser ad-
quirido por R$ 10 na sede 
da empresa Expark Solu-
ções em Estacionamentos, 
responsável pela operação 
da nova área azul na cida-
de. O cartão já vem com 
crédito de 120 minutos 
inseridos.  A empresa fica 
na Rua Dr. Pedro Costa, nº 
454, centro.  O atendimen-
to é de segunda a sexta-
feira das 08h às 18h e aos 
sábados das 08h às 13h. 
Para mais informações 
o telefone é 3631-5995.
No parquímetro o moto-
rista para efetuar o paga-
mento tem que informar 

a placa do carro ou moto, 
digitar o número da vaga, 
informar o tempo de per-
manência, inserir moe-
da ou cartão do sistema e 
aguardar a impressão do 
comprovante. Não é ne-
cessário deixar o compro-
vante no painel do veículo. 
Os usuários também pode-
rão efetuar o pagamento e 
adquirir o cartão com os 
monitores da empresa nas 
ruas e em pontos de venda 
nos comércios. A recarga 
do cartão poderá ser feita 
também pelo site www.
expark.com.br e ou pelo 
aplicativo de celular que 
pode ser baixado pelo site.
Conforme resolução do 
CONTRAN (Conselho 
Nacional de Trânsito) se-
rão disponibilizadas vagas 
especiais com estaciona-
mento gratuito sendo 5% 
para pessoas idosas e 2% 
para pessoas com defici-
ência. Para garantir esse 
direito o motorista deve 
ter a credencial emitida 
pela Prefeitura na Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
que tem validade nacional. 
Com esta credencial, o 
usuário para obter a gratui-
dade deve realizar cadastro 
na empresa operadora do 
sistema. O tempo máximo 
de permanência na vaga 
também será de 2 horas.
As multas ocorrerão nas 
seguintes situações: moto-
cicletas que ocuparem va-
gas destinadas a veículos; 
não pagamento pelo uso da 
vaga; ultrapassar o tempo 
máximo de rotatividade; 
ocupar a vaga irregular-
mente (fora do espaço de-
marcado). O valor da mul-
ta aplicada é a estabelecida 
pelo Denatran de R$53,20 
mais 3 pontos na carteira 
de habilitação. O veículo 
infrator poderá ser multa-
do por períodos a cada 2 
horas de permanência caso 
não regularize a infração.
Foram gerados cerca de 
30 empregos diretos, mais 
contratações terceirizadas 
para a implantação do sis-
tema. A empresa Expark 
Soluções em Estaciona-
mentos terá um contrato 
de cinco anos. O repasse 
oferecido para a Prefeitu-
ra é de 27%, e a empresa 
está fazendo um investi-
mento de cerca de R$ 1,5 
milhão em equipamentos, 
sinalização e propagandas.
Vias com Estacio-
namento Rotativo

- Praça Monse-
nhor Silva Barros
- Rua Duque de Caxias
- Rua Bispo Rodovalho
- Rua Dona Chi-
quinha de Mattos
- Rua Quinze de Novembro
- Rua Jacques Félix
- Rua Mariano Moreira
- Rua Dr. Silva Barros
- Rua Dr. Jorge Winther
- Rua Coronel Mar-
condes de Mattos
- Rua Dr. Rebou-
ças de Carvalho
- Travessa Norber-
ta Cursino de Barros
- Rua Coronel Go-
mes Nogueira
- Rua Eng. Fer-
nando de Mattos
- Rua do Sacramento
- Rua Newton Câ-
mara Leal de Barros
- Travessa do Rafael
- Rua Coronel Au-
gusto Monteiro
- Rua Irmã Margarida
- Rua Dr. Emílio Winther
- Travessa Vera Cruz
- Rua Conselhei-
ro Moreira de Barros
- Rua Carneiro de Souza
- Rua Anízio Ortiz Monteiro
- Rua Francisco de Barros
- Rua Barão da Pedra Negra
- Rua Quatro de Março
- Rua Olavo Bilac
- Rua dos Operários
- Rua Joaquina de Almeida
- Rua Silva Jardim
- Rua Cônego Almeida
- Praça Dr. Paula de Toledo
- Rua Dr. Afonso Moreira
- Praça Dr. Euzé-
bio da Câmara Leal
- Rua Humaitá
- Rua Antoni-
nho Rocha Marmo
- Rua Floriano Peixo-
to (Sem trecho Pra-
ça Santa Terezinha)
- Rua Expedicioná-
rio Ernesto Pereira
- Praça Dr. Monteiro
- Avenida Arman-
do Salles Oliveira
- Rua Padre Dio-
go Antônio Feijó
- Rua Nancy Guisard Kehier
- Rua Carlos Rizzini
- Rua Vicente Costa Braga
- Rua Ubatuba
- Rua do Colégio Nossa 
Senhora do Bom Conselho
- Rua Otávio Guisard
- Rua Professor Moreira
- Rua Voluntá-
rio Penna Ramos
- Rua Quintino Bocaiuva
- Rua Agostinho Danelli
- Rua do Corrêa
- Rua Monsenhor Siqueira
- Praça Comendador 
Marcelino Monteiro

Sistema de área azul de 
estacionamento inicia testes 
na região central de Taubaté

Ainda em agosto, as unida-
des da Escola do Trabalho 
abrem inscrições para cin-
co cursos profissionalizan-
tes gratuitos de curta dura-
ção. Serão ofertadas quase 
100 vagas distribuídas nas 
escolas do Cecap, Jabuti-
cabeira e Alto do Cristo.
Na unidade do bairro Ce-
cap, a partir do dia 21, os 
interessados no curso de 
Automação Pneumática 
Industrial podem procurar 
a escola para efetuar inscri-
ção. No dia 25, as 15 vagas 
para o curso de Digitação 
também podem ser plei-
teadas e no dia 28, o cur-
so de Informática Básica 

passa a efetuar matrícula.
Já as 16 vagas para o curso 
de Controle Dimensional 
estarão disponíveis a partir 
do dia 28 na unidade Jabu-
ticabeira II. E na escola do 
Alto do Cristo haverá ins-
crição para 20 vagas para 
o curso de Decoupage/
Feltro, a partir do dia 24.
Para efetivar as inscrições, 
os interessados devem 
comparecer às unidades 
de escolha munidos dos 
seguintes documentos, 
originais e cópias: RG, 
CPF e comprovantes de 
endereço e de escolari-
dade que deve, obrigato-
riamente, ter concluído 

o Ensino Fundamental e 
idade mínima de 16 anos. 
Exceto para os cursos de 
Digitação e Informática 
Básica em que a idade mí-
nima exigida é de 14 anos.
S e r v i ç o :
- Escola do Trabalho Ce-
cap: Rua Firmo Men-
des Castilho, nº 750/ 
Telefone: 3686-1421
- Escola do Trabalho 
Alto do Cristo: Praça do 
Cristo Redentor, nº 17/ 
Telefone: 3631-5433
- Escola do Trabalho 
Jabuticabeira II: Aveni-
da Marechal Arthur da 
costa e Silva, nº 1555/ 
Telefone: 3622-1170

Unidades da Escola do 
Trabalho em Taubaté abrem 

inscrições para cursos 
profissionalizantes

O governo promoveu um 
replanejamento para cus-
tear os investimentos para 
alunos cadastrados no 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). De 
acordo com os cálculos,a 
meta é reduzir em 32% o 
subsídio por aluno. Na vi-
são do governo, esse valor 
depende da quantidade 
de vagas em oferta, além 
de outros índices e variá-
veis que influem no pla-
nejamento e na economia.
O Fies é o programa do 
Ministério da Educação 
que custeia o ensino su-
perior em instituições de 
ensino privadas. Enquan-
to no modelo antigo, o 

Tesouro Nacional paga-
va subsídio de R$ 57,9 
mil por  estudante, com 
o novo modelo, cada alu-
no receberá  R$ 43,1 mil 
em média. Ainda assim, 
não há estimativas sobre o 
volume total de subsídios 
a serem pagos no futuro.
O Ministério do Planeja-
mento coordenou o grupo 
de trabalho para remo-
delar o programa e ale-
ga que agora o Fies tem 
bases fiscais sustentáveis 
e pode focar aqueles uni-
versitários que realmen-
te precisam dos recursos. 
Para chegar a esse cálculo 
de redução do incentivo, 
o grupo fez simulações 

levando baesando-se na 
taxa de captação do Te-
souro Nacional pela Selic 
atual e o custo do finan-
ciamento no longo prazo 
atrelados a valores atuais.
Manoel Pires, chefe da 
Assessoria Econômica 
do Planejamento e um 
dos responsáveis pela re-
modelação do Fies, crê 
que a redução do subsí-
dio foi substancial e fará 
muita diferença nos flu-
xos fiscais de pagamen-
to do programa. Pires 
acredita que, ao anunciar 
o novo modelo do Fies, 
estudantes e instituições 
tiveram dissipadas mui-
tas dúvidas e incertezas.

Governo reduz em 32% 
subsídio para alunos do Fies
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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


