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Uma parceria entre Prefei-
tura de Taubaté e Via Vale 
Garden Shopping viabili-
zou a construção do acesso 
da Rodovia Carvalho Pinto 
para a Avenida Dom Pedro 
I. As obras foram concluí-
das e o acesso foi liberado 
no último dia 19 pela Eco-
pistas, concessionária que 
administra o sistema Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto.
A partir de agora, de acor-
do com a Prefeitura, o mo-
torista tem saída direta da 

Aconteceu na segunda-
feira uma audiência pú-
blica com moradores dos 
bairros Maracaibo, Alber-
to Ronconi, Poço Grande, 
Aterrado, Flor do Cam-
po e Berizal realizado no 
Centro Educacional. O 
encontro serviu para in-
formar aos munícipes so-
bre a data de reinício das 
obras de instalação da tão 
sonhada rede de esgoto. 
“Hoje posso informar a 
todos que o esgoto no Ma-
racaibo e Região começa 
em novembro de 2015. 
Nada disso estaria acon-
tecendo sem o empenho e 
trabalho do prefeito Mar-
celo Vaqueli” afirmou o 
Engenheiro Responsável 
pela obra Sidnei Silva. 
Uma notícia muito es-
perada por todos que há 
mais de 35 anos aguar-
dam por esse benefício.
Estiveram presentes além 
do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli, os Pro-
motores de Justiça do GA-
EMA (Grupo de Atuação 
Especial de Defesa do 
Meio Ambiente) Doutores 
Jaime Meira Nascimento 

rodovia para a avenida sem 
precisar utilizar a Rodovia 
Presidente Dutra. Esta li-
gação entre a rodovia esta-
dual e a marginal faz parte 
do projeto do sistema vi-
ário do perímetro sul do 
município, que tem como 
objetivo melhorar o aces-
so ao shopping e dar mais 
fluidez no trânsito de toda 
a região sul de Taubaté.
O novo acesso também 
garante mais segurança 
aos condutores, pois redis-

Júnior e Laerte Fernan-
do Levai, a Engenheira 
Civil ATP-GAEMA Ca-
roline Tomazoni Corrêa, 
o Engenheiro da Sabesp 
responsável pela obra em 
Tremembé Sidnei Silva, 
o Advogado da Sabesp 
Doutor Washington, o Ge-
rente da divisão de Tauba-
té Cláudio Katayama, o 
Responsável do Posto de 
Operação de Tremembé 
Edmar Luiz Carneiro, o 
Deputado Estadual Padre 
Afonso, representantes do 
Deputado Federal Samuel 
Moreira, o Pároco Padre 
Edgar Delbem, vereadores 
e secretários municipais.
A obra será realizada em 
duas etapas, começan-
do pela Gleba A (parte 
baixa) a partir de no-
vembro de 2015 com 
duração de 24 meses.
 O Término do projeto 
do Pacote Técnico que 
custou aproximadamen-
te R$1 milhão aconteceu 
em março e homologa-
do em outubro deste ano. 
Logo após o término desta 
fase, as obras se iniciam 
na Gleba B (parte alta).

tribui o fluxo de veículos, 
diminuindo o trânsito na 
rotatória existente junto 
a Avenida Álvaro Mar-
condes de Mattos. A ade-
quação não só facilitará o 
acesso para quem vem de 
São Paulo, sentido Rio de 
Janeiro, com passagem 
pelo shopping, mas ainda 
permitirá maior acessibi-
lidade aos moradores dos 
bairros no entorno do sho-
pping com São Gonçalo, 
Quinta das Frutas e Estoril.

A licitação CPCSO – 
14588/15 – Execução das 
Obras do SES do Muni-
cípio de Tremembé, Jar-
dim Maracaibo compre-
endendo redes coletoras, 
ligações domiciliares, 
estação elevatória de es-
goto e emissário final de 
esgoto bruto, no âmbito 
da Coordenadoria de Em-
preendimentos Sudeste 
– VER, e UM Vale do Pa-
raíba – RV está com edital 
disponível no site www.
sabesp.com.br/licitaco-
es e o interessado poderá 
acessar mediante obten-
ção de senha no acesso.
Os moradores saíram fe-
lizes e ansiosos do encon-
tro. “Estamos felizes com 
a iniciativa e trabalho do 
prefeito Vaqueli, sabemos 
que ele está com a gen-
te nessa luta. Sem esgoto 
não podemos ter asfalto 
e nem uma infraestrutu-
ra adequada para nossos 
filhos. Um passo mui-
to grande foi dado nesta 
noite.” comentou Juran-
dir Almeida de Carvalho 
– morador do bairro Al-
berto Ronconi a 12 anos.

Via Vale Shopping 
ganha acesso da 

Carvalho Pinto para 
Avenida Dom Pedro I

Esgoto no Maracaíbo 
e região será reiniciado 
em novembro de 2015 

em Tremembé

A cantora Luiza Possi será 
a atração do encerramento 
da 10ª edição “Caraguá a 
Gosto”, evento com ob-
jetivo de divulgar a gas-
tronomia da cidade com 
a participação de 35 res-
taurantes. O show será no 
sexta-feira (28) Pas 22h na 
Praça da Cultura (antiga 
Praça de Eventos do Cen-
tro), na Avenida da Praia, 
com entrada gratuita.

Luiza Possi se apresenta 
com o show “Sobre Amor 
e o Tempo”, título de seu 
último trabalho que conta 
com 14 canções e ritmos 
que mesclam rock’n’roll e 
MPB. E ainda cantará gran-
des sucessos de sua carrei-
ra como “Eu Sou Assim”.
Além de Luiza, a Praça da 
Cultura recebe no sábado 
(29), a partir das 20h, os 
shows de Peleco e Ana 

Cañas. As apresentações 
são realizadas pela Prefei-
tura de Caraguá, por meio 
da Secretaria de Turismo.
A 10ª edição do Caraguá a 
Gosto termina no dia 31 de 
agosto, com 35 estabeleci-
mentos (Restaurantes, Piz-
zarias, Bares e Quiosques) 
da cidade com pratos 
elaborados especialmen-
te para o evento, culiná-
ria sofisticada e criativa. 

Luiza Possi se apresenta 
no encerramento do 

Caraguá a Gosto

Pelo terceiro mês consecu-
tivo, o Estado de São Pau-
lo apresentou queda nos 
roubos de carga. Segundo 
dados fornecidos pela Se-
cretaria da Segurança Pú-
blica (SSP), a redução em 
julho foi de 19,51%, com 
143 casos a menos em re-
lação a igual mês do ano 
passado. O indicador pas-
sou de 733 para 590. É a 
segunda vez no ano que o 
número é menor que 600.
E para reforçar ainda mais 
a queda nesses índices, a 
SSP firmou na tarde de on-
tem (24) um protocolo de 
intenções com a Federação 

das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado 
de São Paulo (FETCESP), 
o Sindicato das Empresas 
de Transporte de São Pau-
lo e Região (SETCESP) e 
o Instituto para Desenvol-
vimento do Varejo (IDV), 
com o objetivo de criar 
mecanismos que ajudem a 
polícia a investigar e com-
bater o roubo de carga.
O protocolo prevê que se-
jam estabelecidas condi-
ções de cooperação entre 
os órgãos para a futura ce-
lebração de convênio para 
compartilhamento de sis-
temas de dados e de ima-

gens próprios ou terceiri-
zados de interesse da área 
de segurança pública. A 
parceria foi assinada pelo 
secretário da Segurança, 
Alexandre de Moraes, e 
representantes da FET-
CESP, SETCESP e IDV.
“Nós vamos dar sequência 
[à parceria] para rapida-
mente fazer essas implan-
tações e para que possa-
mos ter uma simbiose total 
de informações entre o 
setor de transportes, vare-
jo e a secretaria [da Segu-
rança]”, explicou Moraes.
Menos roubo nas estradas 
- O índice de roubos de 
carga nas estradas paulis-
tas apresentou redução de 
19,51%, em julho. A aná-
lise dos últimos três me-
ses também aponta que o 
indicador está em queda. 
Houve recuo de 13,08%, 
no período de maio, junho 
e julho, em relação aos 
meses de 2014. O núme-
ro passou de 2.163 para 
1.880 – 283 casos a menos.

Governo de São Paulo 
fecha parceria para 

reduzir roubos de carga
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reira,65.
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vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
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das Letras.
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

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. 

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 

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.

Senai-Pinda oferece
cursos gratuitos para
área de construção

civil e pintura

Trabalhadores da Schra-
der rejeitaram o pacote 
de benefícios oferecido 
pela empresa e decidiram 
continuar em greve contra 
o fechamento da fábrica, 
em assembleia realizada 
na manhã desta segun-

Com a forte retração nas 
vendas de veículos na indús-
tria automotiva nacional em 
2014 e nos primeiros sete 
meses de 2015, a previsão da 
Anfavea para esse ano é de 
queda de 20,6% nas vendas 
e de 17,8% na produção. A 
indústria deixará de vender 
mais de 700 mil veículos e 
de fabricar mais de 560 mil 
veículos neste ano, na com-
paração com 2014 - que já 
havia sido um ano de queda 
em relação a 2013. A indús-
tria deverá utilizar neste ano 
menos da metade de sua ca-
pacidade instalada no Brasil, 
que é estimada em 5,6 mi-
lhões de veículos. Isto reflete 
em um elevado excedente de 
mão de obra nas empresas 
do setor, conforme também 
sinalizado pela Anfavea, 
uma vez que o número atual 
de empregados é de 136 mil 
pessoas para uma produção 
que deverá ficar no patamar 
de 2006 (2,7 milhões de ve-
ículos), quando o setor em-
pregava 107,4 mil pessoas. 
Especificamente com relação 
a unidade de Taubaté - uma 
das unidades mais moder-
nas da Volkswagen do Bra-
sil depois dos investimentos 
recebidos nos últimos anos 
- desde 2013 a Empresa tem 
adotado diversas medidas de 
flexibilidade, como férias co-

da-feira (24). Atuando 
em Jacareí há 62 anos, a 
Schrader pretende fechar 
sua única planta no Brasil 
no dia 31 de outubro. Em 
julho, o Sindicato iniciou 
uma campanha pela defe-
sa dos empregos e exigiu 

letivas, banco de horas, entre 
outras. Após a suspensão do 
3º turno de produção no pri-
meiro trimestre deste ano, a 
empresa também introduziu 
a suspensão temporária de 
contrato de trabalho (lay-off) 
para parte dos empregados. 
Porém, tais medidas não fo-
ram suficientes. Além disso, 
a unidade possui um nível 
de remuneração maior do 
que a média da região e das 
outras fábricas da empresa. 
Há um Acordo Trabalhista 
vigente que foi estabelecido 
em premissas de mercado 
e vendas que não se confir-
maram. Quando o acordo foi 
firmado, após anos de cresci-
mento, a perspectiva era que 
a indústria automobilística 
atingisse mais de 4 milhões 
de unidades em 2015, mas o 
que ocorreu de fato foi uma 
retração para menos de 2,7 
milhões. Considerando que 
a Volkswagen pauta suas Re-
lações Trabalhistas em um 
modelo de diálogo perma-
nente, e busca estabelecer 
condições para um futuro 
sustentável da unidade de 
Taubaté, a Empresa procurou 
o Sindicato para discussão de 
alternativas ao cenário apre-
sentado. As negociações se 
iniciaram há quatro meses, 
com apresentação, pela em-
presa, de diversas propostas 

a intervenção do poder pú-
blico contra o fechamento 
da fábrica. Na próxima 
quinta-feira (27), haverá 
uma reunião em Brasília 
entre o ministro do De-
senvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, Ar-
mando Monteiro, Sindi-
cato, comissão de funcio-
nários, Câmara Municipal 
e Prefeitura. No mesmo 
dia, funcionários planejam 
realizar uma nova mobi-
lização na fábrica, contra 
o fechamento da empre-
sa. O Sindicato também 
reivindica a realização de 
uma audiência pública, na 
Câmara Municipal, com 
a participação da Schra-
der, para que o fim das 
atividades da fábrica seja 
colocado em discussão 
com toda a população.

de aditamento ao atual acor-
do, revisando condições nes-
te estabelecidas e propondo 
novas com foco no equilíbrio 
financeiro da fábrica frente 
ao cenário atual de mercado 
e as projeções para 2015 e 
2016. Após diversas conver-
sas com a entidade sindical, 
a Empresa chegou a uma 
proposta consistente com ob-
jetivo de adequar o efetivo 
de pessoal e os custos traba-
lhistas de forma equilibrada 
e sustentável. Para adequa-
ção do efetivo, esta proposta 
contemplava a continuidade 
de Programas Voluntários 
com incentivo financeiro, 
Programas de Aposentadoria 
e também a internalização de 
algumas atividades para alo-
cação de parte do excedente 
de pessoal.  Com relação aos 
custos de pessoal elevados, 
foram propostas modifica-
ções nos conceitos de reajus-
te de salários e participação 
nos resultados, mas com mo-
delos de compensação aos 
empregados, e com possibi-
lidade de planejamento para 
todos.  Lamentavelmente, a 
última proposta apresentada 
pela empresa foi rejeitada 
pelo sindicato e reprovada 
em assembleia pelos traba-
lhadores, sem a apresentação 
de alternativa suficiente fren-
te ao cenário por parte da En-
tidade Sindical.  Em razão da 
urgência do cenário, confor-
me previamente informado, 
a empresa teve que iniciar 
as medidas de adequação de 
custos com foco na susten-
tabilidade do negócio. No 
entanto, a entidade sindical 
decidiu deliberar pelo movi-
mento grevista, o que apenas 
prejudica ainda mais a situa-
ção da fábrica de Taubaté.  A 
empresa reforça que está dis-
posta a discutir alternativas 
que verdadeiramente atinjam 
o equilíbrio necessário para 
o futuro da nossa unidade.

Trabalhadores da Schrader
protestam contra o fechamento

de fábrica em Jacareí

Nota da Volkswagen do Brasil
Unidade fabril de Taubaté

O mercado de tvs smart vem 
evoluindo e 2015 será o pri-
meiro ano em que as vendas de 
televisões conectadas vai ultra-
passar 50%, se tornando uma 
demanda muito alta no merca-
do. Com isso, a produção de 
conteúdo, criação de aplicativos 
e investimentos em tecnologia 
se tornaram prioridades para as 
empresas produtoras de apare-
lhos e conteúdo no país. Pen-
sando nessa nova realidade, a 
LG realizou na última sexta-fei-
ra (21), em São Paulo, a segun-
da edição do Fórum webOS 2.0, 
com a presença de executivos 
da empresa e do segmento.O 
fórum foi mediado pela jorna-
lista Lorena Calabria e contou 
com a presença de Renato Al-
meida, gerente de marketing 
de produtos (TV) da LG; Vi-
nicius Losacco, vice-presiden-
te de marketing para América 
latina da Netflix; Leo Xavier, 
CEO e fundador da Pontomo-
bi; e Cassiano Froes, geren-
te de tecnologia da Globosat.
O debate começou com cada 
um dos convidados falando um 
pouco de sua área. Renato expôs 
as novidades da LG em relação 
as Tvs inteligentes e como a 
empresa está lidando com essa 
nova demanda no mercado. “O 
web OS foi lançado pela LG em 
2014, uma tendência seguida 
pelas outras fabricantes do mer-
cado, e que vem mudando a for-
ma como a pessoa interage com 
a TV, principalmente na forma 
que navega e acessa os conteú-
dos. A essencia do web OS está 
em facilitar a vida do usuário e 
que ele possa degustar o conte-
údo de forma rapida e simples”, 
disse, afirmando em seguida 
que os aparelhos com tecno-
logia UltraHD 4k chegarão ao 
mesmo consumo das smart tvs 
até 2017. Em seguida, Leo Xa-
vier, fundados da Pontomobi 
- empresa especializada na cria-
ção de aplicativos para smart 
tvs, mostrou sua visão como 
desenvolvedor. Ele falou sobre 
os desafios de criar conteúdos 
relevantes e úteis para o públi-

co, e da importância da televi-
são dentro dos lares brasileiros.
“A TV sempre foi o grande pon-
to de reunião entre as famílias. 
Hoje, virou um monitor e cada 
um, às vezes no mesmo ambien-
te, assiste conteúdos diferentes. 
Seja pela propria tv, tablet ou 
smartphone. E não podemos 
brigar contra essa realidade, e 
sim achar formas e caminhos 
para que a TV se torne nova-
mente a protagonista, e para isso 
é necessário entregar um bom 
serviço”, ressalta. O executivo da 
Netflix, Vinicius Losacco, elo-
giou a qualidade das televisões 
da fabricante sul-coreana e fa-
lou sobre a importância de levar 
produções com qualidade em 
4k ao consumidor, fazendo com 
que tenha em casa uma experi-
ência cada vez mais próxima do 
cinema. “A chegada da tecnolo-
gia web OS e da qualidade Ul-
traHD nas televisões influencia 
muito na qualidade das nossas 
produções. Hoje, a Netflix tem 
um grande conteúdo proprio e 
que pode ser usufruido na me-
lhor qualidade posivel, graças 
ao avanço da tecnologia nos 
aparelhos televisivos”, assegura. 
Segundo o executivo, a meta 
da Netflix é ampliar seu catá-
logo de produções próprias em 
resolução 4k. Ele falou das no-
vidades da Netflix, como novas 
temporadas das séries House of 
Cards, Sense8 e Demolidor, e 
mostrou um clipe inédito da sé-
rie Narcos, que conta com o ator 
brasileiro Wagner Moura inter-
pretando o traficante Pablo Es-
cobar.  E por fim, Cassiano Fro-
es da Globosat deu sua opinião 
sobre o assunto, falando sobre 
as transforamações no setor 
com a chegada da internet. “Nós 
falamos muito de mudanças no 
meio digital e a experiência de 
consumir conteúdo de entrete-
nimento mudou muito. As em-
presas precisam mudar junto, 
disponibilizando o material ao 
consumidor em qualquer lugar”, 
explica. A Globosat disponi-
biliza todo o conteúdo dos ca-
nais na internet para assinantes 

de tv por assinatura através do 
Globosat Play, que possui uma 
biblioteca com quase 6 milhões 
de acessos mensais. Na parte fi-
nal do fórum, Lorena Calabria 
apresentou alguns temas para 
que os convidados pudessem 
dar sua opinião, e deu a chance 
do público fazer perguntas. O 
fórum terminou com um con-
senso geral dos executivos sobre 
a importância de trabalhar foca-
do nessa nova realidade de con-
sumo de conteúdo. Eles ressalta-
ram a importância do feedback 
do público sobre as novidades 
e o fator qualidade, e acredi-
tam que com a nova demanda 
por esse tipo de tv, os preços 
devem ficar mais acessíveis.  
Concurso para desenvolvedores
Durante o fórum, o gerente 
de produtos (TV) da LG), Re-
nato Almeida, falou sobre o 
concurso promovido pela em-
presa para desenvolvedores e 
programadores de aplicações. 
O objetivo é fomentar a cria-
ção de novos aplicativos e con-
teúdos para Smart TVs, além 
de demonstrar a facilidade de 
trabalhar com essa plataforma.   
Os interessados podem can-
didatar seus projetos no site 
www.concursowebosapp.com.
br até dia 13 de setembro. Um 
júri especializado vai escolher 
as 15 melhores ideias para se-
rem desenvolvidas até o dia 
30 de novembro com o su-
porte do time de R&D (Rese-
arch & Development) da LG. 
“Esse concurso tem o intuito de 
mostrar como é fácil desenvol-
ver um aplicativo para a plata-
forma das TVs Web OS da LG. 
O necessário é ter criatividade e 
conseguir avaliar como o aplica-
tivo pode ser útil para o usuário 
e entrar na sua lista de preferên-
cia na hora do entretenimento”, 
diz Renato. O concurso vai pre-
miar três desenvolvedores. Os 
ganhadores do concurso serão 
anunciados em 15 de dezembro 
e terão seus aplicativos publica-
dos nas Smart TVs da LG com 
webOS em 2016, além de ganhar 
mais de R$ 60 mil em prêmios.

Consumo de conteúdo nas 
smart tvs é tema de fórum 

promovido pela LG
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O Centro Universitário 
Senac - Campos do Jor-
dão trouxe uma novida-
de para a cidade e região. 
Trata-se do Técnico em 
Multimídia, um curso que 
tem como objetivo ha-
bilitar profissionais para 
atuarem na área de web 
multimídia e web games, 
por meio do desenvol-
vimento de trabalhos de 
produção digital, interfa-
ces para web e multimí-
dia, web games e gestão 
empreendedora para co-
municação, arte e design. 
Segundo Camila Fernanda 
Barboza e Moraes Rodri-
gues, diretora do campus, 
o curso forma profissio-
nais com perfil amplo e 
competências necessárias 
para atuar nas áreas de 
web design, comunicação 

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-

e artes, agregando ainda 
mais recursos através da 
tecnologia da informação. 
“Trouxemos o curso 
Técnico em Multimí-
dia à região pensando 
em atender a demanda 
do segmento e também 
apresentar uma forma-
ção diferenciada àqueles 
que se interessam pela 
área”, completa Camila. 
Os profissionais forma-
dos pelo Técnico em 
Multimídia podem traba-
lhar em empresas prove-
doras de conteúdo para 
internet, agências de 
publicidade, produtoras 
de vídeo, departamento 
de comunicação e marke-
ting de empresas, editoras 
de jornais e revistas onli-
ne, ONGs, entre outras. 
Os recursos multimídias 

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-

vêm possibilitando solu-
ções cada vez mais ino-
vadoras e eficazes para 
atender às necessidades 
do mercado competitivo, 
acompanhando os avanços 
tecnológicos e transfor-
mando as formas de inte-
ração homem-máquina.  
As aulas estão previstas 
para iniciarem no dia 14 
de setembro de 2015 e 
seguirem até o dia 16 de 
dezembro de 2016, das 19 
às 22 horas, de segunda a 
sexta-feira. Para mais in-
formações sobre valores e 
inscrições, entre em con-
tato com o Centro Univer-
sitário Senac - Campos do 
Jordão através do telefone 
(12) 3668-3001, pessoal-
mente na unidade, ou aces-
se o site www.sp.senac.
br/universitariocampos.

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.

Campos do Jordão recebe novo 
curso do Senac

Matrículas para
pré-escolas em Pinda

começam dia 31

A partir desta semana o 
Sebrae Móvel estará nas 
cidades de Aparecida, 
São José dos Campos e 
Taubaté, com atendimen-
to gratuito a empresários 
e interessados em abrir um 
negócio. Os analistas farão 
atendimentos individuais 
sobre gestão de negócios, 

abordando temas como ad-
ministração, planejamen-
to, finanças, marketing, 
recursos humanos, quali-
dade e formalização. Os 
interessados também terão 
detalhes sobre os produtos 
e serviços oferecidos e a 
programação de palestras, 
oficinas e consultorias dos 

escritórios regionais do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos e Guaratin-
guetá. Aparecida: 24 a 28 
de agosto, das10h às 16h
Centro de Apoio ao 
Romeiro (Av. Dr. Ju-
lio Prestes, Ponte Alta 
– Basílica Nacional)
Mais informações pelo 
telefone (12) 3132-
6777 Taubaté: 24 de 
agosto, das 9h às 17h
Galpão Empresa-
rial 1 (Rua José Rena-
to Cursino de Moura, 
s/n, Parque Aeroporto)
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3922-2977 São 
José dos Campos: 25 a 28 
de agosto, das 9h às 16h
Spani Atacadista (Av. Pedro 
Friggi, 1.031,Vista Verde)
Mais informações pelo 
telefone (12) 3922-2977

Sebrae-SP orienta
gestão de negócios

na regiáo

AVISO: PROC. ADMIN. N°006/2015 - PREGÃO N°012/2015 - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIATRA.
Em cumprimento ao parágrafo 3º do Art. 48 da Lei 8666/93, fica fixado aos concorrentes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novos envelopes de Propostas e Habilitação escoimados 
de seus vícios tendo em vista a inabilitação dos participantes. Ficando para o dia 09 de Setembro 
de 2015 às 09:30 hs a sessão do pregão. São Luiz do Paraitinga, 24 de agosto de 2015. André L. A. 
Guimarães - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°058/2015 - Edital Nº068/2015 – Proc. Adm. N°280/2015. Objeto: Registro 
de Preços para prestação de serviço de realização de festa agropecuária, exposição e torneio leiteiro. 
Data da realização: 08/09/2015 às 15:00hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 84/2015 - Processo Admin. Nº: 311/2015 - Objeto: Con-
tratação de show da Banda Praieira para apresentação na Festa do Padroeiro São Luiz de Tolosa no 
dia 19/08 as 20h30 - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: JAN 
KEDZUH RICH NETO 29427830875– CNPJ:17.463.821/0001-67 - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 
17/08/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 85/2015 - Processo Admin. Nº: 312/2015 - Objeto: Con-
tratação de show Rachel Novaes para o evento “4º Encontro Gospel” no dia 22 de agosto as 21h30- 
Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: WRS RODRIGUES  - ME 
- Valor: R$ 10.000,00 - Data: 17/08/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 86/2015 - Processo Admin. Nº: 313/2015 - Objeto: Con-
tratação de show do Grupo Orgulho Caipira para apresentação no evento Soca Paçoca no dia 22/08 
no Mercado Municipal - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: 
CARLOS SERGIO SENNE 74086200872 – CNPJ:22.426.166/0001-07 - Valor: R$ 880,00 - Data: 
18/08/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 87/2015 - Processo Admin. Nº: 314/2015 - Objeto: Con-
tratação de show do Grupo Raizes para apresentação no evento Soca Paçoca no dia 22/08 no Mer-
cado Municipal - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: CARLOS 
SERGIO SENNE 74086200872 – CNPJ:22.426.166/0001-07 - Valor: R$ 908,00 - Data: 18/08/2015 
- Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 88/2015 - Processo Admin. Nº: 315/2015 - Objeto: Con-
tratação da Dupla Nelsinho Mato Dentro e Renô Martins para apresentação de danças e cantos da 
cultura popular caipira para o evento cultural Soca Paçoca no Mercado Municipal - Contratan-
te: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: EVERTON FUCHS DE ALMEIDA 
02075171939 - Valor: R$ 445,00 - Data: 18/08/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93

NOTIFICAÇÃO-DECISÃO-PREGÃO 7/14-EDITAL 7/14-PROC ADM MUN 38/14-OBJETO: 
R.P. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CAMI-
NHÃO DE SOM PARA O CARNAVAL 2014 E DEMAIS FESTIVIDADES - O Município da 
Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF n° 46.631.548/0001-51, representada pela Autoridade Superior, o Sr. Prefeito, deter-
minou a notificação da empresa BENEDITO ALMIR RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 
01.808.210/0001-73, a fim de que sejam aplicadas as penalidades mencionadas no “item VI” do 
parecer jurídico, as quais: - multa de 20% sobre o valor da contratação, a qual se refere a R$ 4.977,00 
(quatro mil novecentos e setenta e sete reais); cancelamento do preço registrado em Ata; suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
(05 anos). Ressalta-se, por fim, que o Processo Administrativo Municipal Ordinário nº 1353/2015, 
encontra-se com vista franqueada a essa empresa no Setor de Licitações do Município, sito à Pça. 
Oswaldo Cruz, n° 03, Centro, São Luiz do Paraitinga podendo ser consultado no local, em dias úteis 
das 8h30 às 11h30 horas e das 13h30 às 16 horas. S.L.P. 24/08/15

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

Durante quatro dias, de 
15 a 18 de outubro, con-
sagrados intérpretes na-
cionais e internacionais 
do legítimo jazz apresen-
tam-se no Ilhabela in Jazz. 
O festival já está na ter-
ceira edição e aconte-
ce na Vila, com entra-
da gratuita ao público.
Os bons ventos que so-
pram e movimentam a 
Capital Nacional da Vela, 
no litoral Norte de São 
Paulo, levarão para Ilha-
bela nos dias 15, 16, 17 e 
18 de outubro, a terceira 
edição doIlhabela in Jazz. 
O festival, combinação 
perfeita de boa música e 
visual paradisíaco, tem 
entrada gratuita no refi-
nado ambiente da Vila, 
centro histórico da ilha.

Músicos consagrados do 
Brasil e do Exterior pro-
metem noites memorá-
veis. De quinta a domingo 
serão mais de 10 atrações 
e, pelo menos, quatro ho-
ras diárias do mais puro 
jazz. No palco do festival 
já confirmaram presença 
Hermeto Pascoal, André 
Mehmari Trio, Maurício 
Carrilho & Nailor Prove-
ta, Mike Stern Trio, Nene 
Trio, Thiago Espirito San-
to Sexteto, Hazmat Mo-
dine, Quartabê, Ithamara 
Koorax e Felipe Blues. 
Os shows acontecem 
sempre a partir das 19h.  
O festival tem por objeti-
vo difundir o jazz e levar 
ao público os melhores 
artistas nacionais e in-
ternacionais do gênero. 

Em sua terceira edição 
o festival passou a inte-
grar o calendário turístico 
e cultural de Ilhabela. A 
produção do evento é as-
sinada pela Articular, com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela. lhabela
Nada menos que 42 
praias, mar esverdeado 
com águas límpidas e ge-
ografia privilegiada. Esta 
é Ilhabela, cidade do li-
toral norte de São Paulo, 
a 135 km da capital pau-
lista, e cenário da terceira 
edição do Ilhabela in Jazz.
O município é reconheci-
do, oficialmente, como a 
Capital Nacional da Vela, 
pois, devido à sua posição 
geográfica, os ventos são 
intensos e constantes no 
canal de São Sebastião que 
separa a ilha do continen-
te, privilegiando a prática 
do esporte. Ilhabela tam-
bém é uma das 65 cidades 
indutoras de turismo do 
país e destino de Sol e Mar 
do Estado de São Paulo.
S e r v i ç o :
Ilhabela In Jazz 2015
Data: de 15 a 18 de outubro
Horário: a partir das 19h
Local: Centro his-
tórico de Ilhabela
Entrada: Gratuita

O melhor do jazz em 
Ilhabela em outubro
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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 Fazen-
da confirmou no fim de 
semana que aposenta-
dos e pensionistas do 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
receberão a antecipação 
da metade da primeira 
parcela do 13º salário em 
setembro. De acordo com 
o Ministério da Fazenda, 
antecipação será dividi-
da em duas vezes, sendo 
25% no mês que vem e o 
mesmo percentual em ou-
tubro. Os 50% restantes 
serão pagos normalmen-
te em dezembro. Desde 
2006, a antecipação era 
paga em agosto, segundo o 
Sindnapi (Sindicato Na-
cional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos da 
Força Sindical). No dia 
21, o Ministério da Fazen-
da havia informado que a 

proposta de parcelamento 
da primeira parcela do 13 
salário dos aposentados 
ainda dependia do aval 
da presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff. 
O Sindnapi já havia criti-
cado a medida antes mes-
mo 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 representa 
queda de 2,91% em rela-
ção ao mesmo período de 
2014, o pior resultado para 
o período. O resultado para 
julho também foi o pior 
para o mês desde 2010. 
No mês passado, o país 
recolheu R$ 104,8 bi-
lhões em receitas, o que 
representa redução de 
3,13% em relação a ju-
lho de 2014. Segundo a 
Receita Federal, a queda 
no montante arrecadado, 
tanto no acumulado do 
ano quanto no mês, traz 
descontada a inflação ofi-
cial medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). 
A queda na produção in-
dustrial foi o principal 
motivo do recuo da ar-
recadação nos sete pri-
meiros meses do ano.

Aposentados e pensionistas 
terão em setembro primeira 

parcela do 13º

Dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e 
Desempregados (Ca-
ged) referentes ao mês 
de julho, indicam que 
157.905 postos de traba-
lho com carteira assinada 
foram fechados no país. 
A informação foi divulga-
da  pelo Ministério do Tra-
balho. É o pior resultado 
na geração de empregos 
para o mês desde 1992. O 
corte de trabalhadores com 
emprego formal repre-
senta queda de 0,39% em 
comparação ao mês ante-
rior. O número resulta da 

diferença entre admissões 
(1.397.393) e demissões de 
trabalhadores (1.555.298). 
Segundo o ministério, no 
acumulado do ano, houve 
perda de 494.386 postos 
de trabalho. Nos últimos 
12 meses, o recuo foi de 
778.731 postos de tra-
balho, na série ajustada. 
Sabia disso o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias, 
que já havia adiantado em 
São Paulo que os números 
da pesquisa do Caged se-
riam negativos. Segundo 
o ministro, a expectativa é 
de que até o final do ano 

o país retome o crescimen-
to dos empregos. A reto-
mada, de acordo com ele, 
deve vir do aporte de re-
cursos que o governo vem 
fazendo para estimular as 
atividades econômicas.  
Uma das esperanças do 
governo, de acordo com 
Manoel Dias, reside por 
exemplo na liberação de 
R$ 3,1 bilhões do Ban-
co do Brasil para o setor 
automotivo e os inves-
timentos 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
O Parque Tecnológico 
de São José dos Cam-
pos abriu novo proces-
so seletivo para o Cen-
tro Empresarial (CE) II. 
Os interessados em 
participar do proces-
so devem enviar suas 
propostas até o dia 30 de se-
tembro. Para se inscrever, 
basta consultar as orien-
tações e requisitos no site 
do Parque Tecnológico.
Inaugurado em março des-
te ano, o CE II tem espaço 
para 50 pequenas e médias 
empresas de base tecno-
lógica, em módulos que 

variam de 70 a 180 metros 
quadrados. Uma empre-
sa pode ocupar mais de 
um módulo. Atualmente, 
o CE II abriga 21 em-
preendimentos de base 
tecnológica dos segmen-
tos de informática, te-
lecomunicação, design 
de ambientes, aeroes-
pacial, defesa e saúde. 
O espaço contempla tam-
bém um centro de serviços 
de apoio às empresas e 
área para instalação de la-
boratórios multiusuários.
Entre as vantagens de se 
instalar no Parque Tec-

nológico está o ambien-
te de alto networking 
e empreendedorismo, 
o baixo custo de contribui-
ção associativa e a apro-
ximação com fundos de 
investimento para empre-
sas de base tecnológica e 
com serviços de apoio às 
atividades de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação.
“Oferecemos infraestrutu-
ra de qualidade a pequenas 
e médias empresas, para 
que possam desenvolver 
produtos e serviços inova-
dores e de alto valor agre-
gado”, disse Marco Antô-
nio Raupp, diretor geral 
do Parque Tecnológico.
De acordo com Raupp, um 
dos objetivos fundamen-
tais do Parque é ajudar as 
empresas a aumentarem 
sua competitividade, te-
rem maior rentabilidade, 
oferecerem empregos qua-
lificados, além de con-
tribuir para a geração 
de riquezas na região.

Parque Tecnológico 
em São José abre vagas 

para novas empresas

O Programa Parceria So-
cial, do Instituto Embraer 
comunica que vence no 
dia 27 de agosto o prazo 
para organizações sociais 
interessadas em inscrever 
projetos. A Embraer, por 
meio da iniciativa, financia 
projetos educacionais com 
valor de até R$ 40 mil.  O 
Instituto Embraer realizou 
consultas públicas duran-

te o primeiro semestre de 
2015, onde contou com 
representantes de mais de 
40 organizações locais. As 
discussões consideraram a 
agenda dos Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), promovida 
pelo Pacto Global das Na-
ções Unidas, do qual a Em-
braer é signatária. Como 
resultado das consultas, o 

Instituto definiu os temas 
prioritários de trabalho: 
educação formal, empo-
deramento da mulher, in-
fraestrutura e tecnologia e 
prosperidade e equidade. 
Entre 2004 e 2014, o Pro-
grama apoiou mais de 130 
ações. Além de São José 
dos Campos, Botucatu e 
Araraquara, neste ano o 
Programa também apoia-
rá projetos nas cidades de 
Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro e São Paulo.  “En-
tender as demandas das or-
ganizações que promovem 
o desenvolvimento local 
e incluí-las nas diretrizes 
do Instituto é um proces-
so rico e necessário para 
que o investimento social 
da Embraer possa gerar 
cada vez mais impacto e 
transformação nas regiões 
em que estamos inseri-
dos” revela a diretora su-
perintendente do Instituto 
Embraer, Mariana Luz. 

Inscrições para projetos
no programa do Instituto 

Embraer vão até 27


