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Nº INSC. NOME DEFERIDO INDEFERIDO
1 Verônica Cordeiro Galvão X
2 Valquíria de Lima Mello X
3 Maria de Fátima Correa da Silva X
4 Ana Paula Rezende Azevedo Gomes Barbosa X
5 Marina Alves Cardoso X
6 Priscila Alessandra da Cruz X
7 Abílio Alceu Alves Panace X
8 Ana Paula dos Santos Carini X
9 Gisele de Oliveira Alves X

10 Lourdes Marcondes dos Santos Lima X
11 Ana Lúcia da Lima X
12 Edna Polastrini Monteiro X
13 Gleice Aparecida Miguel X
14 Mayara Bussi Pereira X
15 Tayane Marinho de Araújo X
16 Joice Helena de Assis X
17 Jussara Adrine Edmundo da Silva X
18 Vicente Paiva Neto X
19 Daniela Guimarães Constâncio X
20 Wilson Borelli Werneck da Silva X
21 Fabíola Tereza Cardoso X
22 Sílvio Augusto Chagas Cavicchioli X
23 Henry Celso Brito Conceição X
24 Cleusa Maria dos Santos Cardoso X
25 Claudineia de S. F. Tineu X
26 Érika Cristina de Lima Souza X
27  Mateus da Cruz X
28 Jéssica Silva da Cruz X
29 Maria Aparecida da Fonseca X
30 Mara Cristina de Campos X
31 Gabriela Duarte Cesar Barra X
32 Sandra Regina Pinto X
33 Katia Batochio de Almeida e Silva X
34 Patricia Borelli do Prado X
35 Simone Lazarini X
36 Lucimara Conceição Neves x
37 Lucélia de Almeida Lima Santos x
38 Rosemari Praça Vargas x
39 Maria Cristina dos Santos Cesário x
40 Leda Marcia Ribeiro Leite x
41 Elisangela Marques da Silva x
42 Diego Pires dos Santos Chiaramont X
43 Emerson Flores Lima x
44 Antônio Carlos Costa x
45 Ana Lucia da Costa x
46 Sueli Palmeira x

Prazo para recurso 25 e 26 de Agosto/2015, no CMDCA, Rua José Monteiro Pato, 325 – Jardim Bom Jesus – 
horário: 9h às 12h e 13h às 16h.

Lista dos candidatos com as 
inscrições deferidas para o 

Conselho Tutelar 2015

O ministério da Fazenda 
confirmou no fim de se-
mana que aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) receberão a 
antecipação da metade da 
primeira parcela do 13º 
salário em setembro. De 
acordo com o Ministério 
da Fazenda, antecipação 
será dividida em duas ve-
zes, sendo 25% no mês 
que vem e o mesmo per-
centual em outubro. Os 
50% restantes serão pagos 
normalmente em dezem-
bro. Desde 2006, a anteci-
pação era paga em agosto, 
segundo o Sindnapi (Sin-

dicato Nacional dos Apo-
sentados, Pensionistas e 
Idosos da Força Sindical). 
No dia 21, o Ministério 
da Fazenda havia infor-
mado que a proposta de 
parcelamento da primeira 
parcela do 13 salário dos 
aposentados ainda depen-
dia do aval da presidente 
da República, Dilma Rou-
sseff. O Sindnapi já havia 
criticado a medida antes 
mesmo da confirmação da 
mudança no pagamento 
da primeira parcela do 13º 
salário, e entrou com uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal. “Somos contra [o 
parcelamento], porque, na 

verdade, a antecipação já 
é a metade [do valor do 
13º]. O benefício do apo-
sentado e pensionista não 
é crediário. O aposentado 
conta com esse dinheiro”, 
disse o presidente do Sind-
napi, Carlos Ortiz. Perda 
de Receita - A arrecadação 
do país nos primeiros sete 
meses do ano foi de R$ 
712 bilhões, o que repre-
senta queda de 2,91% em 
relação ao mesmo período 
de 2014, o pior resultado 
para o período. O resulta-
do para julho também foi 
o pior para o mês desde 
2010. No mês passado, 
o país recolheu R$ 104,8 
bilhões em receitas, o 
que representa redução de 
3,13% em relação a julho 
de 2014. Segundo a Re-
ceita Federal, a queda no 
montante arrecadado, tan-
to no acumulado do ano 
quanto no mês, traz des-
contada a inflação oficial 
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). A queda na 
produção industrial foi o 
principal motivo do recuo 
da arrecadação nos sete 
primeiros meses do ano.

Aposentados e pensionistas 
terão em setembro primeira 

parcela do 13º

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-graduação 
presencial e cursos de ex-
tensão da Universidade, 
no qual oferecerá aos ser-
vidores municipais da Pre-
feitura de Taubaté, bolsa 
de 25% nas mensalidades 
dos cursos de graduação 
à distância (EAD), desde 
que descontados em folha 
de pagamento. Os cursos 
de graduação a distância 
são ideais para aqueles 
que precisam conciliar 

emprego, família e edu-
cação em seu dia a dia, 
mas que não dispensam a 
qualidade de ensino por 
um menor valor. Maria 
Silvana da Silva Martins, 
ex-aluna do curso de Pro-
cessos Gerenciais, diz que 
se surpreendeu com o esti-
lo do curso. “Achei que é 
bem puxado para o que eu 
esperava de um curso de 
EAD e os professores tam-
bém são muitos capacita-
dos”, 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 mensalmen-
te. Veja as datas do pró-
ximo Processo Seletivo:
Inscrições: no local
Prova: 21 de agosto às 
19h e 22 de agosto às 09h
Taxa de inscrição: R$ 
25,00 (primeira licen-
ciatura e superior em 
tecnologia) R$15,00 
(segunda licenciatura)
Polos: Taubaté, São José 
dos Campos e Ubatuba
Inscreva-se em: www.
unitau.br Mais informa-
ções: (12) 3629-2992 ou 
comercial2@epts.com.br.

Prefeitura de Taubaté firma
convênio com EPTS UNITAU 
para servidores municipais

Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged) referen-
tes ao mês de julho, indi-
cam que 157.905 postos 
de trabalho com carteira 
assinada foram fechados 
no país. A informação foi 
divulgada  pelo Ministé-
rio do Trabalho. É o pior 
resultado na geração de 
empregos para o mês des-

de 1992. O corte de tra-
balhadores com emprego 
formal representa queda 
de 0,39% em comparação 
ao mês anterior. O número 
resulta da diferença entre 
admissões (1.397.393) e 
demissões de trabalhado-
res (1.555.298). Segundo 
o ministério, no acumu-
lado do ano, houve perda 
de 494.386 postos de tra-

balho. Nos últimos 12 me-
ses, o recuo foi de 778.731 
postos de trabalho, na sé-
rie ajustada. Sabia disso 
o ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, que já havia 
adiantado em São Paulo 
que os números da pesqui-
sa do Caged seriam nega-
tivos. Segundo o ministro, 
a expectativa é de que até 
o final do ano o país re-
tome o crescimento dos 
empregos. A retomada, de 
acordo com ele, deve vir 
do aporte de recursos que 
o governo vem fazendo 
para estimular as ativida-
des econômicas.  Uma das 
esperanças do governo, de 
acordo com Manoel Dias, 
reside por exemplo na li-
beração de R$ 3,1 bilhões 
do Banco do Brasil para o 
setor automotivo e os in-
vestimentos na construção 
civil, por meio do Fun-
do de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

Brasil corta em julho 
157.905 empregos com

carteira assinada
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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 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

Conscientizar as crianças 
acerca das melhores ati-
tudes para a preservação 
ambiental e promover o 
desenvolvimento social 
são os objetivos do Pro-
jeto Ecoagentes Mirins, 
com atividades progra-
madas até novembro, 
para os alunos do 4º ano 
do ensino fundamen-
tal da EMEF Prof. José 
Éboli de Lima, locali-
zada no distrito de São 
Silvestre, em Jacareí.
O projeto é desenvolvido 

pelo Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA) da Fi-
bria desde 2008, promove 
encontros que contemplam 
atividades práticas e teóri-
cas, todas as quartas-fei-
ras no período da manhã, 
das 9h às 11h, e à tarde, 
das 14h às 16h,
em diversos pontos do 
distrito, como no NEA 
Móvel, na EMEF Prof. 
José Éboli de Lima e, 
ainda, em locais da pró-
pria comunidade, como o 
bosque e o Local de En-

trega Voluntária (LEV).
Aparecida Sotero, coor-
denadora do NEA, conta 
que o objetivo é propor-
cionar experiências de 
desenvolvimento humano 
e de construção de uma 
relação de cuidado com as 
pessoas e com o meio do 
qual fazem parte. “Além 
disso, queremos lembrar 
as crianças que elas são 
parte deste planeta que 
é vivo e ensinar manei-
ras de harmonizar os am-
bientes de onde perten-
cem”, afirma Aparecida.
Reconhecimento. Em 
2014, o Projeto Ecoa-
gentes Mirins concedeu 
à Fibria a premiação na 
10ª Mostra de Ações So-
cioambientais do CIESP 
(Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo) na 
categoria Indústria, rea-
firmando a importância 
que a empresa confere 
às comunidades vizinhas 
às suas áreas de atuação.

Projeto Ecoagentes Mirins 
desenvolvido pelo NEA 

da Fibria tem programação 
até novembro

Dia 17 de agosto o Pre-
feito, Marcelo Vaqueli, 
inaugurou na escola Pro-
f.ª Amália Garcia R. Pat-
to, o novo laboratório de 
marcenaria da Rede de 
Ensino. Esse laborató-
rio será um polo do Pro-
jeto Aprender Fazendo, 
que incentiva jovens a 
pensar no futuro, por meio 
do curso de marcenaria 
com as mini máquinas.
O Prefeito e a Secre-
tária de Educação, 
Cristiana Berthoud, abri-
ram o evento. Estavam 
presentes o chefe de Ga-
binete, Dr. José Marcio, 
o Presidente da Câma-
ra Vereador Adriano dos 
Santos, a Diretora da es-
cola Josiane Simões, os 
Coordenadores do curso 
da secretaria de educação 
Victor Narezi e Tumaki 

Aruanã. Cerca de 60 alu-
nos do Programa Mais 
Educação visitaram a sala 
e junto com o Prefeito par-
ticiparam de uma demons-
tração das mini máquinas.
O Prefeito emociona-
do, comentou sobre a 
importância do projeto:
“Esse projeto eu vi há uns 2 
anos e meio na Escola SE-
NAI, que a partir daí, nas-
ceu o sonho de trazer para 
os jovens de Tremembé.
Para que, com esse cur-
so de marcenaria, pu-
dessem ter uma noção 
maior da importância 
do trabalho na prática. 
O jovem precisa pensar 
no seu futuro profissio-
nal e de como aprender e 
viver um ofício vai fazer 
diferença na vida dele.”
O Prefeito destacou o pro-
fissionalismo do monitor 

do curso, Antônio Caçador:
“Tenho certeza que os 
alunos estão em boas 
mãos, o Sr. Antônio é 
um profissional criativo, 
comprometido e 
que ama o que faz.”
Para Sr. Caçador o mais 
importante é saber que 
o aluno vai ganhar con-
fiança e vai começar a 
pensar no empreende-
dorismo, na possibilida-
de de pensar no retorno 
que o trabalho pode dar.
O polo atenderá várias 
escolas da região central 
com disponibilidade para, 
aproximadamente, 200 
vagas. Todos os alunos 
de 7º, 8º e 9º ano interes-
sados deverão procurar 
a secretarias de suas es-
colas para maiores infor-
mações. As aulas devem 
começar dia 26 de agosto.

Prefeitura de Tremembé inaugura 
laboratório de marcenaria na

Rede Municipal
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A escola Senai de Pin-
damonhangaba anun-
cia nesta sexta-feira 
ofertas de vagas para cur-
sos voltados para quem 
trabalha nos ramos de 
construção civil e pintura. 

As matrículas para a pré-es-
cola Fase II, ano letivo 2016, 
da Rede Municipal de Ensi-
no de Pindamonhangaba, co-
meçam no dia 31 de agosto 
e seguem até o dia 4 de se-
tembro, e deverão ser reali-
zadas na unidade escolar de 
cada bairro. Após este perí-
odo, de 9 a 16 de setembro, 
devem ser realizadas na sede 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura (centro da cidade) 
ou nas secretarias descentra-
lizadas das escolas munici-
pais Professor Elias Bargis 
Mathias (Araretama) e Prof. 
Mário de Assis César (Padre 
Rodolfo, Moreira César). 
Para efetuar as matrículas, é 
necessário apresentar os se-

O curso será ministrado 
no dia 1º de setembro por 
profissionais da empresa 
Atlas Pincéis, no audi-
tório do Senai-Pinda. 
As inscrições são gra-
tuitas! Os interessados 

guintes documentos: cópia 
da Certidão de Nascimento, 
cópia da Carteira de Vacina-
ção, cópia do Comprovante 
de Residência, cópia do Car-
tão do NIS do aluno e duas 
fotos 3x4. As pré-escolas 
Fase II abrangem crianças 
nascidas de julho a dezem-
bro de 2010 e de janeiro a 
junho de 2011. Possuem sa-
las em 34 unidades escola-
res, em todas as regiões da 
cidade. As matrículas para 
as crianças da pré-escola 
Fase I, nascidas de julho a 
dezembro de 2011 e de ja-
neiro a junho de 2012, serão 
iniciadas em 21 de setembro. 
Importante destacar que não 
haverá atendimento de ma-

deverão se inscrever na 
loja Gu Tintas que tem 
seu endereço na Rua 
Dr. Fontes Jr, 580. 
Mais informações pe-
los telefones: 3642-
1911 ou 3525-1911.

trícula para educação infantil 
no mês de janeiro de 2016. 
Veja os bairros com escolas:
Santa Cecília, Campinas, 
Cidade Jardim, Arare-
tama (duas unidades), 
Cidade Nova, Pasin, 
Boa Vista, Lessa, Moreira 
César, São Judas Tadeu, Vila 
Rica, Feital, Loteamento Li-
berdade, Castolira, Cícero 
Prado, Crispim, Mombaça, 
Ribeirão Grande, Jardim Re-
gina, Cruz Pequena, Ouro 
Verde, Maria Áurea, Lotea-
mento Padre Rodolfo, Bela 
Vista, Jardim Morumbi, Bom 
Sucesso, Vila Prado, Vale das 
Acácias, Loteamento Delta, 
Terra dos Ipês II, Goiabal, 
Vila São José e Alto Cardoso.

Senai-Pinda oferece cursos
gratuitos para área de

construção civil e pintura

Matrículas para pré-escolas em 
Pinda começam dia 31

Os funcionários da Gene-
ral Motors de São José dos 
Campos aprovaram duran-
te assembleia na manhã 
desta segunda-feira (24) 
o acordo firmado entre 
empresa e Sindicato para 
adiar as 798 demissões na 
fábrica e encerram a greve, 
que já durava duas sema-
nas. O acordo foi feito na 
audiência de conciliação 

O Programa Direção Se-
gura - ação coordenada 
pelo Detran.SP para a pre-
venção e redução de aci-
dentes e mortes no trânsito 
causados pelo consumo 
de álcool combinado com 
direção – autuou 11 pes-
soas em operações de fis-
calização da Lei Seca em 
Taubaté. As blitze foram 
realizadas nas avenidas 
Francisco Alves Monteiro 
e Itália durante a noite de 
sábado (22) e a madruga-
da de domingo (23). Ao 
todo, foram aplicados 120 
testes do etilômetro (co-
nhecidos por bafômetro). 

realizada na sexta-feira 
(21), no Tribunal Regional 
do Trabalho, em Campi-
nas. A proposta prevê que 
todos os trabalhadores que 
haviam sido demitidos en-
trem em lay-off por cinco 
meses. No retorno, se hou-
ver demissões, receberão 
quatro salários nominais 
como indenização. Se o 
trabalhador afastado pelo 

Do total, dez condutores 
foram autuados por em-
briaguez ao volante e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 1.915,40 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito 
de dirigir por 12 meses. 
Seis desses motoristas, 
além das penalidades aci-
ma, responderão na Justi-
ça por crime de trânsito. 
Eles apresentaram índice 
a partir de 0,34 miligra-
mas de álcool por litro de 
ar expelido no teste do 
etilômetro. Se condena-
dos, poderão cumprir de 

lay-off preferir, poderá 
ser desligado antecipada-
mente, recebendo o valor 
relativo aos cinco meses 
de lay-off (parte que cabe 
à empresa) mais os quatro 
salários de indenização. 
A GM também abrirá um 
Programa de Demissão 
Voluntária (PDV), sendo 
que o número de adesões 
deverá ser abatido do nú-
mero de excedentes con-
siderado pela empresa. A 
montadora se comprome-
teu em não fazer nenhuma 
retaliação aos grevistas. 
Os dias parados não se-
rão descontados. Metade 
será bancada pela GM e 
a outra metade será com-
pensada pelos trabalha-
dores. A unidade da GM 
em São José dos Campos 
tem cerca de 5 mil fun-
cionários e produz os mo-
delos Trailblazer e S10.

seis meses a três anos de 
prisão, conforme prevê a 
Lei Seca, também conhe-
cida como tolerância zero. 
Houve ainda um condutor 
autuado de acordo com o 
artigo 277 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
por ter se recusado a rea-
lizar o teste do etilôme-
tro. Ele também receberá 
multa de R$ 1.915,40 e 
responderá a processo ad-
ministrativo junto ao De-
tran.SP para a suspensão 
do direito de dirigir por 
12 meses. Ação integrada 
- Lançado no Carnaval de 
2013, o Programa Direção 
Segura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
Científica, e do Corpo de 
Bombeiros. Pela Lei Seca 
(lei 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados em 
fiscalizações têm direito 
a ampla defesa, até que a 
CNH seja efetivamente 
suspensa. Se o condutor 
voltar a cometer a mesma 
infração durante o proces-
so administrativo, o valor 
da multa será dobrado.

Funcionários da GM
aceitam acordo e encerram

greve na fábrica de
São José dos Campos

Programa Direção Segura
autua 11 motoristas em 

Taubaté

 

 

 

 

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí comunica aos proprietários e possuidores 
de imóveis rurais, com área igual ou menor que 4 (quatro) módulos fiscais (80 
ha), localizados no Município, que, através de Convênio firmado com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo apoiará a efetivação das 
inscrições no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SiCAR – SP. Para tanto, disponibilizou um espaço físico na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente na Prefeitura Municipal, situada à Avenida 
Sebastião de Mello Mendes Nº 511, Jardim Santa Terezinha. Horário de 
atendimento de segunda a sexta, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00. O 
cadastro é feito através de um agendamento de data e horário, com o 
responsável pelo cadastro, Sr. Vinícius Aguiar.  

O CAR é uma importante ferramenta criada pelo Novo Código Florestal, Lei 
12.651/2012, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 
integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico, contra o desmatamento e será obrigatório para concessão de crédito 
agrícola. É importante ressaltar que a responsabilidade pela inserção dos dados 
no SiCAR-SP será dos proprietários e possuidores rurais. O novo prazo para 
inscrição é até 05 de maio de 2016, já contemplando a prorrogação de 1 ano que 
foi concedida, sendo que nova prorrogação não será possível, conforme previsto 
na legislação. 
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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

Fiscalização terá inicio a 
partir da 0h deste sábado, 22
Uma portaria publicada 
essa semana homologou 
a instalação de dois no-
vos pontos de fiscalização 
de velocidade na Rodovia 
Doutor Manoel Hyppo-
lito Rego (SP-055), no 
município de Caraguata-
tuba. A informação é do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER).
O equipamento foi homo-

logado conforme a Reso-
lução 396, de 13/12/2011, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), 
e Portaria SUP/DER-
039 de 18/06/03, e está 
devidamente aprovado 
e registrado no Institu-
to de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade 
Industrial (INMETRO).
Segundo o DER, a fisca-
lização terá inicio a partir 
da 0h deste sábado, 22. 

Segundo o departamen-
to do governo paulista, é 
importante ressaltar que 
a via encontra-se devi-
damente sinalizada, com 
placas indicando o limite 
de velocidade e a fiscali-
zação eletrônica no trecho.
A Rodovia Doutor Mano-
el Hyppolito Rego (SP-
055 é um trecho urbano 
de Caraguatatuba e faz 
parte da rodovia fede-
ral Rio-Santos (BR-101). 

DER comunica dois novos 
radares na SP-055 em 

Caraguatatuba

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 


